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INTRODUÇÃO 
 

O principal instrumento de gestão de uma Unidade de Conservação (UC) é seu 

Plano de Manejo (PM), documento estipulado pela lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 

(SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), definido como:  

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias 

à gestão da unidade (Art. 2°, Inciso I)”. 

 

 Este documento institui e formaliza os resultados do processo de 

planejamento, no qual se agregam componentes fundamentais para subsidiar a 

implementação e a gestão da UC. 

A Unidade de Conservação de Anavilhanas foi criada como Estação Ecológica – 

ESEC Anavilhanas em 1981, tendo seu Plano de Manejo elaborado entre 1997 e 1999, 

mas somente publicado em 2002.  

No início da década de 1990, já era debatida a necessidade de revisar sua 

categoria, frente à evidente destinação da UC para fins turísticos, que não poderiam 

ser efetivamente contemplados por uma Estação Ecológica (Ibama, 2002). 

O planejamento da então ESEC Anavilhanas já apontava direcionamentos 

relacionados ao uso público, dentro das possibilidades para a categoria, sendo 

permitida somente a visitação educativa e científica. É importante salientar que, antes 

do SNUC (Brasil, 2000), a definição de atribuições de cada categoria era mais difusa. 

Em 2008, com a recategorização da UC para Parque Nacional de Anavilhanas 

(PNA), surge a necessidade de adequar-se o Plano de Manejo da ex-ESEC para o novo 

cenário, o que exigiria a elaboração de um programa de uso público e visitação 

turística. 

 

 

 

 



 

Quadro 1. Evolução do Planejamento da Unidade de Conservação
atual Plano de Manejo do Parque Nacional.

 

Em 2012, é publicada a Portaria nº 47, de 09 de abril, que regulamenta o Uso 

Público no PNA, com validade até a publicação 

Durante o processo de revisão do Plano de Manejo 

de Parque Nacional, a partir 

para os Padrões Abertos para a Prática da Conservação e 

Oportunidades para Visitantes em Áreas Protegidas

de novas informações, sobretudo pelo exte

do Plano (1999) e a presente revisão (2017),

público ao longo da existência da UC, 

robusto de uso público, por

consideramos que se trata, efetivamente, de um novo Plano de Manejo, e não apenas 

uma revisão do antigo documento.

Criação da ESEC Anavilhanas

(Dec.86.061/1981)

Recategorização para Parque 
Nacional de Anavilhanas

(Lei. 11.799/2008)

Portaria de Uso Público

(Portaria n° 47, de 09 de abril de 2012

Evolução do Planejamento da Unidade de Conservação: da criação da 
do Parque Nacional. 

é publicada a Portaria nº 47, de 09 de abril, que regulamenta o Uso 

Público no PNA, com validade até a publicação da revisão do Plano de Manejo d

Durante o processo de revisão do Plano de Manejo e sua adequação

partir 1) da utilização de novas metodologias (com destaque 

para os Padrões Abertos para a Prática da Conservação e o ROVAP 

Visitantes em Áreas Protegidas),2) do aporte de grande volume 

sobretudo pelo extenso período de tempo entre a elaboração 

do Plano (1999) e a presente revisão (2017),3) da experiência adquirida de uso 

público ao longo da existência da UC, e 4) da demanda por um planejamento mais 

público, por ser considerado o macroprocesso prioritário para o PNA; 

consideramos que se trata, efetivamente, de um novo Plano de Manejo, e não apenas 

uma revisão do antigo documento. 

Criação da ESEC Anavilhanas

86.061/1981)

Elaboração do Plano de Manejo 
da ESEC Anavilhanas 

(1997-1999; Publicação pela 
24 de dezembro de 2002)

Regulamentação do Sistema 
Nacional de Unidades de 

Conservação  

Recategorização para Parque 
Nacional de Anavilhanas

(Lei. 11.799/2008)

Portaria de Uso Público

47, de 09 de abril de 2012)

Plano de Manejo do Parque 
Nacional de Anavilhanas

(presente documento, 2017)
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: da criação da Estação Ecológica ao 

 

é publicada a Portaria nº 47, de 09 de abril, que regulamenta o Uso 

o Plano de Manejo da UC. 

adequação à categoria 

da utilização de novas metodologias (com destaque 

o ROVAP - Rol de 

do aporte de grande volume 

nso período de tempo entre a elaboração 

experiência adquirida de uso 

da demanda por um planejamento mais 

o prioritário para o PNA; 

consideramos que se trata, efetivamente, de um novo Plano de Manejo, e não apenas 

Elaboração do Plano de Manejo 
da ESEC Anavilhanas 

1999; Publicação pela Portaria n° 161, de 
24 de dezembro de 2002)

Regulamentação do Sistema 
Nacional de Unidades de 

Conservação  - SNUC (Lei. 9.985/2000)

Plano de Manejo do Parque 
Nacional de Anavilhanas

(presente documento, 2017)
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Assim, o novo Plano de Manejo do Parque Nacional de Anavilhanas está 

organizado em 03 volumes:  

Volume I - Diagnóstico do Parque Nacional de Anavilhanas, no qual são 

abordadas a contextualização da Unidade de Conservação, o Diagnóstico Geobiofísico, 

o Diagnóstico Socioeconômico e o Diagnóstico de Uso Público; 

Volume II – Planejamento Estratégico do Parque Nacional de Anavilhanas, no 

qual constam o histórico do planejamento, visão, objetivos específicos, modelo 

conceitual (com descrição dos alvos de conservação, ameaças e estratégicas), 

programas de gestão, zoneamento, normas e diretrizes gerais e monitoramento do 

Plano; e 

Volume III – Plano de Uso Público, com o detalhamento em nível estratégico 

das diretrizes para visitação no Parque Nacional de Anavilhanas. 
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METODOLOGIA 
 

 O Plano de Manejo seguiu as orientações da Equipe de Planejamento do 

ICMBio, composta por representante da COMAN – Coordenação de Elaboração e 

Revisão de Plano de Manejo (de Brasília), do Parque Nacional de Anavilhanas e da 

Coordenação Regional nº 02, sediada em Manaus. O histórico do planejamento 

encontra-se detalhado no Capítulo 5. 

 O Plano de Manejo do Parque Nacional de Anavilhanas foi elaborado a partir 

do contrato nº109/2014 de prestação de serviço de consultoria, estabelecido entre o 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio e o Instituto de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – Idesam, sob o Protocolo 

2013.1122.00037-0, em 09/09/2014, custeado com recursos do Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia - Arpa. 

 As metodologias adotadas incluíram o “Roteiro Metodológico de Planejamento 

– Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica” (Ibama, 2002a; MMA, 

2011), levantamento de dados secundários, utilização dos Padrões Abertos para a 

Prática da Conservação e do ROVAP - Rol de Oportunidades para Visitantes em Áreas 

Protegidas, além de reuniões e oficinas participativas, envolvendo conselheiros e 

parceiros do Parque, bem como reuniões internas da EP e, ainda, da EP com a equipe 

da consultoria contratada para alinhamentos e orientações diversas. 

 Além da supervisão técnica do Plano de Manejo, a equipe do ICMBio também 

participou da elaboração do Plano. A revisão ortográfica foi realizada pela Coordenação 

Geral de Criação, Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação - CGCAP. 

 Para o volume I, Diagnóstico Geobiofísico, Socioeconômico e de Uso Público, a 

metodologia adotada incluiu o levantamento de dados secundários sobre a região.  

Os dados biológicos foram levantados pela análise de pesquisas realizadas na 

região do PNA. Foram acessados 15 pesquisadores que já atuaram ou atuam na região 

para o apoio nas informações de conteúdo, da atualização das listas das espécies e 

para contribuições sobre pressões e ameaças à UC (Anexo 1). Além da realização de 

uma oficina com pesquisadores, foram feitas consultas individuais também.   
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Os dados socioeconômicos foram levantados mediante as informações já 

existentes na região, disponíveis nos órgãos institucionais e nas organizações não 

governamentais, como o Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de 

Conservação (DEMUC/SEMA-AM), Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manaus 

– SEMMAS Manaus, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Airão – SEMMAS 

Novo Airão, Instituto Socioambiental - ISA, Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ, 

Fundação Vitória Amazônica – FVA e outros. 

Para a construção da base cartográfica e dos mapas temáticos, adotou-se por 

padrão o sistema de coordenadas geográficas e DATUM Sirgas 2000. Todas as 

análises e construção de mapas foram realizadas com o software de SIG ArcMap 10.4 

e ferramentas implementadas.  

Na lista abaixo são apresentados os arquivos vetoriais no formato shapefile 

utilizados e respectiva fonte de dados. 

Ressalta-se que o ano 2015 informado refere-se ao ano em que os dados foram 

acessados e/ou copiados de algum banco de dados, não necessariamente da 

instituição de origem. O shapefile de Sede Municipal, por exemplo, pode ter sido 

adquirido no Banco de Dados do ICMBio, sabendo-se apenas que era advindo do IBGE, 

sem a informação do ano de origem. Assim, colocou-se a fonte (IBGE) e o ano em que 

foi acessado. Como não houve organização dos metadados, não foi possível 

determinar com precisão a fonte e o ano de origem da informação espacial, com 

exceção dos dados de fitofisionomias, advindos do Plano de Manejo da ESEC 

Anavilhanas (Ibama, 2002). 

Shapefiles utilizados: 

- Parque Nacional de Anavilhanas, Unidades de Conservação Federais, Mosaico 

de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, Bases do Parque, Hidrovia, Trilhas 

Terrestres, Trilhas Aquáticas, Praias, Áreas de Visitação e Zoneamento - ICMBio 

(2015); 

- Sede Municipal, Sede Estadual, Estado do Amazonas, Limite Municipal, Limite 

Estadual, Limite Internacional e Localidade e/ou Comunidade Tradicional - IBGE 

(2015); 
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- Hidrografia, Rios Principais, Sub-Bacias Hidrográficas e Bacia Amazônica 

Brasileira - ANA (2015); 

- Terra Indígena, Amazônia Legal, Bioma Amazônico, Unidades Geológicas, 

Unidades Geomorfológicas, Classificação Pedológica e Formações/Subformações 

(Vegetação) - MMA (2015); 

- Complexo de Conservação da Amazônia Central, Reserva da Biosfera da 

Amazônia Central, Corredor Central da Amazônia, Ramal, Localidade e/ou 

Comunidade Tradicional e Unidades de Conservação Estaduais e Municipais - SEMA 

(2015); 

- Estrada e Localidade e/ou Comunidade Tradicional - SIPAM (2015); 

- Elevação do Terreno - TOPODATA (2015); 

- Fitofisionomias - IBAMA (2002); 

- Sítios Arqueológicos - IPHAN (2015); 

- Desmatamento - IDESAM (2015); 

- PA, PDS, PIC e PAE - INCRA (2015). 

 O mapa de hipsometria foi gerado a partir de imagem radar SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mision) em formato GEOTIFF (16 bits), com resolução espacial de 

90 metros. Foram classificados 7 intervalos de altitude. 

 No mapa “Bacia Amazônica Brasileira”, as bacias hidrográficas utilizadas 

basearam-se no método de Ottobacias. Esse método considera as áreas de 

contribuição dos trechos da rede hidrográfica codificadas segundo o método de Otto 

Pfafstetter para classificação de bacias. Este, associa um identificador único para cada 

bacia, que são organizadas em uma estrutura hierárquica. Trata-se de um método 

natural, baseado na topografia da área drenada e na topologia (conectividade e 

direção da rede de drenagem), o qual, utilizando-se de uma pequena quantidade de 

dígitos, podem-se deduzir, por meio dessa codificação, quais bacias hidrográficas se 

localizam a jusante e montante daquela em estudo (ANA, 2015). 

Para o mapeamento da evolução do desmatamento foram utilizadas imagens 

Landsat 5 TM (cena 231-62) dos anos de 1984, 1990, 1997, 2003, 2011 e imagem 

Landsat 8 OLI (cena 231-62) do ano de 2015. Foi utilizada composição colorida RGB 
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das bandas 5, 4 e 3 para as imagens Landsat 5 e composição colorida RGB 6, 5 e 4 para 

a imagem Landsat 8. Posteriormente, foi utilizada técnica de Interpretação Visual, 

vetorizando as feições identificadas como de origem antrópica, diferenciando-as de 

formações naturais como vegetação nativa e rios. Esses polígonos foram sobrepostos 

para análise da dinâmica do desmatamento entre os anos 1984 e 2015, calculados nos 

intervalos “até 1984”, 1985-1990, 1991-1997, 1998-2003, 2004-2011 e 2012-2015. O 

recorte espacial utilizado para a vetorização do desmatamento consiste num buffer 10 

km no entorno do Parque Nacional de Anavilhanas de forma contínua. 

Para o Diagnóstico de Uso Público, além de dados secundários, foram 

utilizados alguns dados primários coletados em campo com GPS de navegação, que 

integram os dados dos shapefiles trilhas aquáticas, trilhas terrestres, praias e áreas de 

visitação.  Também foi realizada análise FOFA (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas 

e Ameaças) do Uso Público do PNA. 

Para o volume II, Planejamento Estratégico do PNA, a metodologia baseou-se 

nos “Padrões Abertos para a Prática da Conservação” (CMP, 2007). Diante da 

demanda de incorporar o especial potencial turístico no planejamento da UC, definiu-

se, para o planejamento do Uso Público (nos volumes II e III), a adoção da 

metodologia ‘‘Rol de Oportunidades para Visitantes em Áreas Protegidas’’ – ROVAP 

(Cifuentes, 1992).  

Além dessas metodologias (Padrões Abertos e Rovap), explicitadas no quadro 

a seguir, também foi utilizado o “Roteiro Metodológico de Planejamento –Parque 

Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica” (Ibama,2002a; MMA, 2011), 

configurando um mix de metodologias complementares, orientadas pela Equipe de 

Planejamento do ICMBio. 

Ressalta-se que todo o processo de revisão e elaboração do Plano de Manejo 

envolveu a participação de conselheiros e parceiros do Parque Nacional de 

Anavilhanas, conforme explicitado no capítulo 5 - Histórico do Planejamento (vide 

Quadro “Histórico do Planejamento da Revisão do Plano de Manejo do Parque 

Nacional de Anavilhanas”). 
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Quadro 2. Padrões Abertos para a Prática da Conservação e Rol de Oportunidades para Visitantes em 
Áreas Protegidas – ROVAP. 
 

Padrões Abertos para a Prática da Conservação 

A ferramenta metodológica “Padrões Abertos para a Prática da 

Conservação” foi desenvolvida pela Conservation Measures Partnerships– CMP, uma 

parceria entre African Wildlife Foundation – AWF; The Nature Conservancy – TNC; 

Wildlife Conservation Society– WCS e World Wide Fund for Nature/World Wildlife Fund 

– WWF. Essa ferramenta tem o propósito de fornecer os passos e as orientações 

necessárias para a implementação bem-sucedida de projetos de conservação, 

incluindo a identificação dos principais problemas relacionados à gestão do projeto, 

direcionando para as melhores ações e estratégias. 

Os Padrões Abertos têm o objetivo de reunir as concepções, o planejamento e o 

monitoramento de projetos de conservação. Entendem-se como “projetos” ou 

“programas” todos os esforços de conservação em qualquer escala, ou seja, o conjunto 

de ações que visa alcançar objetivos e metas definidas. 

A ferramenta dos Padrões Abertos está em constante evolução e 

aperfeiçoamento por meio de conhecimentos e retornos adquiridos colaborativos, 

resultantes da sucessão de práticas exercidas para a conservação, adaptadas às 

necessidades de cada organização.  

De acordo com tal ferramenta, o primeiro passo é a definição da área a ser 

trabalhada, denominada escopo. O escopo de um projeto de conservação é a 

determinação geográfica da área de atuação do projeto (escopo = área geográfica). 

Para o PNA, o escopo definido foi a totalidade da sua área de extensão.  

Definida a área de abrangência (escopo), o próximo passo é definir a visão, 

que é a descrição do estado futuro que o projeto almeja alcançar. 

Em seguida, são selecionados alguns Alvos de Conservação da 

Biodiversidade. Esses alvos podem ser espécies, sistemas/habitats ou processos 

ecológicos específicos, que estão ameaçados, que são frágeis, que representam a 

essência do escopo. Com a escolha de um conjunto de alvos, pretende-se garantira 

conservação de toda a biodiversidade nativa dentro do sítio ou local do projeto. Tais 

alvos representam a base para o estabelecimento dos objetivos, estratégias e ações de 

conservação, sendo o foco da avaliação de efetividade dos projetos. 
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À medida que os alvos de conservação vão sendo selecionados, faz-se uma 

análise da influência que sua conservação trará: i) à manutenção dos Serviços 

Ecossistêmicos (relacionados à preservação do funcionamento dos ecossistemas, 

dos habitats e das espécies), que são os serviços oferecidos à sociedade a partir da 

conservação dos atributos naturais do escopo; e ii) aos aspectos de bem estar social 

(material necessário para uma vida digna, como a saúde, as boas relações sociais, a 

segurança e a liberdade de escolha); ou seja, os benefícios diretos à sociedade 

advindos dos Serviços Ecossistêmicos. 

Com os alvos de conservação definidos, são identificadas as ameaças diretas 

sobre eles. São ameaças às intervenções humanas que afetam de maneira negativa o 

estado de conservação dos alvos. Como existem diversas ameaças, é necessária uma 

priorização, isto é, identificar quais são as mais importantes a serem abordadas no 

contexto do projeto.  

As ameaças são priorizadas mediante três elementos principais: i) a 

abrangência- extensão da ameaça em relação ao escopo; ii) a intensidade – que 

impacto poderá causar aos alvos de conservação; e iii) a irreversibilidade – que é o 

grau em que os efeitos de uma ameaça podem ser revertidos e o alvo de 

biodiversidade afetado pela ameaça pode ser restaurado, se a ameaça deixar de 

existir. As três classificações para cada alvo de conservação são inseridas no Software 

Miradi, no qual a somatória da abrangência e da intensidade resulta na Magnitude da 

Ameaça, que, somada à Irreversibilidade resulta na Qualificação Final, com as 

ameaças podendo ser consideradas: Muito Alta, Alta, Média ou Baixa. Tem-se, assim, a 

criticidade das ameaças. 

Para o PNA foram priorizadas pelo menos duas ameaças para cada alvo de 

conservação. Além dos resultados advindos do Miradi, a Equipe de Planejamento 

também se embasou nos resultados de cada um dos elementos (abrangência, 

intensidade, irreversibilidade), para os alvos em que as ameaças foram todas baixas, 

para realizar a priorização delas. 

Para cada ameaça também são identificados os fatores contribuintes que 

influenciam, no aspecto negativo ou positivo, a existência dessas ameaças.  

Definidos todos os componentes, tem-se a definição do Modelo Conceitual 

(alvos de conservação, ameaças diretas, fatores contribuintes), um diagrama que 
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mostra o cenário, o vínculo entre alvos, as ameaças diretas e as oportunidades que 

ocorrem na área do projeto. A representação do Modelo Conceitual (abaixo) 

aponta as principais forças (ameaças e oportunidades) que influenciam a conservação 

da biodiversidade e estabelece relações causais entre elas. 

Modelo Conceitual 

 

 

 

As informações contidas no Modelo Conceitual são aquelas de maior 

relevância para a conservação da Unidade, baseadas na melhor informação disponível 

até o momento. Por meio do Modelo Conceitual, surge a oportunidade de criar um 

plano factível a ser adaptado, que não se engessa frente a eventuais ausências de 

informações científicas mais detalhadas. O método também permitirá, em um 

momento futuro, avaliar os resultados alcançados, bem como as ideias iniciais 

implícitas às decisões escolhidas. 

Para o PNA, a construção do Modelo Conceitual ocorreu durante a Oficina 

Consultiva, a Oficina de Planejamento Participativo – OPP e reuniões técnicas com a 

equipe de planejamento. 

Com o Modelo Conceitual definido, o próximo passo é elencar estratégias 

(conjunto de ações) cujo objetivo é a minimização das ameaças diretas. Elas são 

planejadas para intervir nos pontos do Modelo Conceitual da Unidade com maior 

probabilidade de se obterem resultados positivos para a conservação, após a 

priorização daquelas com maior viabilidade e impacto para a gestão da UC. 

Para finalizar, ainda de acordo com a ferramenta metodológica “Padrões 

Abertos”, entra em ação o plano de monitoramento e avaliação, nos quais são 

coletados e analisados os dados relacionados aos objetivos e às metas definidas no 

projeto. Após uma análise desses dados, são feitas avaliações do projeto em relação 

aos seus próprios objetivos e metas previamente estabelecidos. 

 

Fatores 

Contribuinte

Ameaças 

Escopo do Projeto  

Alvos de 

Conservação 

Serviços 

Ecossistêmicos 

Serviços 

Ecossistêmicos 

Bem Estar 

Social 

Alvos de 

Bem-Estar 
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Rol de Oportunidades para Visitantes em Áreas Protegidas – ROVAP 

O ROVAP foi concebido como uma referência de ferramentas e critérios que 

pudessem ser incorporados nas metodologias de planejamento de áreas protegidas e 

não como um sistema de planejamento em si mesmo. Considera-se que os gestores de 

áreas protegidas, onde é oferecida a visitação em espaços naturais ou culturais, têm 

duas responsabilidades fundamentais:  

1) proteger e manter os recursos naturais e culturais, que são os atrativos para 

os visitantes e dos quais todos dependem;  

2) promover uma diversidade de experiências de visitação com qualidade ao público.  

Os pontos-chave do ROVAP são: i) Satisfação dos visitantes – não existe um 

visitante “típico”, de modo que é necessário oferecer uma diversidade de experiências 

e paisagens para satisfazer uma demanda complexa; ii) É possível agrupar pessoas 

que buscam experiências semelhantes; iii) Os grupos de experiências desejadas e 

benefícios são associados a certos atributos ou características da paisagem; iv) Não se 

pode manejar a experiência do visitante porque muitos outros elementos influenciam 

nos resultados da vivência; v) Para alcançar a meta de atender à demanda de 

visitantes, à diversidade de necessidades e de preferências, deve-se desenvolver um 

sistema de manejo que ofereça um espectro de oportunidades para diferentes 

experiências, sempre que elas estejam de acordo como os objetivos da área protegida.  

O espectro de oportunidades recreativas pode se organizar ainda em classes de 

experiência do visitante no contexto regional, incluindo o conjunto de parques, zonas 

turísticas e outras áreas protegidas. O gradiente de classes de experiência varia das 

mais primitivas às urbanas, considerando as características do contexto biofísico, social 

e administrativo da região. Em cada classe indicadores como naturalidade, evidência de 

atividades humanas, distância de áreas humanizadas, tipo de acesso, número de 

encontros com pessoas, nível de infraestrutura, presença de pessoal da UC e outros são 

considerados. A classificação é baseada no grau de intervenção dos recursos naturais e 

nas preferências de experiência dos visitantes e de outros usuários. 
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

1.1. FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

Nome da 
Unidade de 
Conservação 

Parque Nacional de Anavilhanas 

Coordenação 
Regional 
Vinculada 

Coordenação Regional 2 – CR-2/Manaus 

Avenida do Turismo nº 1350 - Tarumã - Manaus/AM 

CEP 69.041-010 

Endereço da 
Sede da UC 

Rua Antenor Carlos Frederico nº69 - N. Sra. Auxiliadora - 

Novo Airão/AM 

CEP  69.730-000 

Telefone 
Manaus (92) 3232-7040/ (92) 3232-9951 

Novo Airão (92) 3365-1345 

Site http://www.icmbio.gov.br/parnaanavilhanas 

Área da UC 

3.504,70 km² ou 350.469,79 ha  

(Projeção UTM Zona 20 S - Datum Sirgas 2000) 

3.502,43km² ou 350.243,31 ha  

(Projeção Cônica de Albers - Datum Sirgas 2000) 

Perímetro da 
UC 

446,058Km (Projeção UTM Zona 20 S - Datum Sirgas 2000) 

Largura e 
Comprimento 

Com relação ao trecho fluvial, o PNA apresenta largura média de 
aproximadamente 20 km e comprimento em linha reta de cerca 
de 130 km. A porção de Terra Firme possui largura máxima 
aproximada de 43 km e comprimento de 52 km,  
aproximadamente, da foz do rio Baependi à foz do rio Apuaú. 

Área da Zona 
de 
Amortecimento 
Proposta 

372,06km² ou37.205,75ha (Projeção UTM Zona 20 S - Datum 
Sirgas 2000) 

Municípios e 
percentual 
abrangidos 
pela UC 

Manaus (29,5%) 

Novo Airão (70,5%) 

Estado 
abrangido 

Amazonas 
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Coordenadas 
geográficas de 
referência 
(centrais) 

2°28’04,71”S e 60°49’13,40”W 

Marco legal 

Decreto Federaln°86.061, de 02 de junho de 1981(criação da 
Estação Ecológica); 

Lein°11.799, de 29 de outubro de 2008 (recategorização para 
Parque Nacional). 

Marcos 
geográficos 
referenciais 
dos limites 

Noroeste: ilha do Jacaré;  

Norte: alto rio Apuaú; 

Sul: margens do rio Negro; 

Sudeste: ponta do Seringal. 

Biomas e 
ecossistemas 

Amazônia/Floresta Amazônica/Floresta  Ombrófila Densa: 
Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Campina e 
Campinarana, Caatinga-igapó e Chavascal, além de ecossistemas 
fluvial e lacustre.  

Atividades 
ocorrentes 

Turismo de natureza/ecoturismo, pesquisa científica, educação 
ambiental e proteção ambiental, além das rotinas 
administrativas. 

Visitação 
Plano de Uso Público do PNA, que indica as atividades permitidas 
e orienta a visitação. 

Atividades 
conflitantes 

Pesca, extração de madeira, caça, mineração, lixo, poluição. 

Atividade de 
uso público 

Portaria no 47 de 09 de abril de 2012 - Estabelece normas para o 
ordenamento da visitação no PNA até a publicação do seu Plano 
de Manejo. 
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1.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO À UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

O Parque Nacional de Anavilhanas (PNA) está inserido nos municípios de Novo 

Airão (70,5%) e Manaus (29,5%) no estado do Amazonas, com coordenadas 

geográficas centrais de referência2°28’04,71”S e 60°49’13,40”W, totalizando uma 

área de3.504,70 km² ou 350.469,79 ha (Projeção UTM Zona 20 S - Datum Sirgas 

2000). 

O PNA localiza-se no rio Negro, cerca de 40 km por via aquática acima da 

cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas. Contém o segundo maior 

arquipélago fluvial do mundo1, o arquipélago de Anavilhanas, com aproximadamente 

400 ilhas e 60 lagos, além de inúmeros paranás e furos. Esses números podem variar 

de acordo com o nível de água no rio, podendo ocorrer a junção de lagos quando em 

pico máximo de cheia. O nível de água no rio, por sua vez, é consequência das 

variações anuais na quantidade de chuva que acompanham as estações do ano. 

O PNA faz limite na margem esquerda do rio Negro com as UCs estaduais: APA 

da Margem Esquerda do Rio Negro Setor Aturiá/Apuauzinho e RDS Puranga 

Conquista, e na margem direita com as UCs: APA da Margem Direita do Rio Negro 

Setor Paduari/Solimões e RDS do Rio Negro. 

Os limites do PNA, ao noroeste, seguem da foz do rio Baependi até suas 

cabeceiras a nordeste, onde se limita com a margem direta do rio Apuaú. Segue até a 

foz desse rio e a partir daí acompanha a margem esquerda do rio Negro, a sudeste até 

a ponta do Seringal, seguindo em linha reta até a margem direita do rio Negro, 

subindo até a altura da Comunidade Bom Jesus do Paduari, traçando outra reta até a 

margem oposta e descendo até a foz do Baependi, fechando o perímetro. 

O acesso ao PNA ocorre por via aérea, fluvial ou terrestre (Mapa 1). Manaus é o 

ponto de partida mais frequente para Anavilhanas e Novo Airão, a “porta de entrada”, 

localizada à margem direita do rio Negro, na porção mediana do PNA. 

 

                                                           
1
 O maior arquipélago fluvial do mundo também está localizado no rio Negro, à montante de Anavilhanas. É 

o arquipélago de Mariuá, situado nas proximidades da cidade de Barcelos/AM. 
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Mapa 1. Localização e Acesso ao Parque Nacional de Anavilhanas. 
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Formas de acesso ao Parque Nacional de Anavilhanas: 

Por via aérea – Novo Airão não possui aeroporto, somente Manaus, mas é 

possível fretar um hidroavião e pousar no rio Negro. Também é possível o pouso de 

helicópteros em áreas descampadas das comunidades e da Base 2 do PNA, todos com 

prévia autorização. 

Por via fluvial – O meio de transporte pode ser a lancha (voadeira) que, com 

motor 90hp, possui tempo de deslocamento de aproximadamente três horas de 

viagem, saindo de Manaus até Novo Airão. Utilizando barco regional, a saída é do 

Porto de São Raimundo, em Manaus, e leva cerca de nove horas de viagem. 

Geralmente as partidas ocorrem no período noturno, às 20h, as terças e sextas-feiras. 

Novo Airão possui um porto típico das cidades de médio porte da Amazônia, com 

ancoradouro e posto de gasolina flutuante, além de um pequeno comércio beira-rio. 

Por via terrestre – O percurso via terrestre é de 184 km. A partir de Manaus, 

depois de atravessar a ponte sobre o rio Negro, o deslocamento é de 86 km pela AM-

070. Após passar pelo balneário do Miriti, há um entroncamento à direita, onde se 

inicia a rodovia AM-352. Desse ponto, o deslocamento é de 98 km até Novo Airão. Os 

serviços oferecidos para o deslocamento são feitos via táxi-lotação ou ônibus 

executivos. 

O serviço de táxi-lotação localiza-se na descida da ponte do rio Negro à direita 

no sentido Manaus. E em Novo Airão, o ponto fica na Av. Ajuricaba, principal rua da 

cidade. O tempo de deslocamento é de cerca de duas horas e meia, com serviço 

iniciado a partir das 5h. A lotação é de quatro passageiros por carro.   

Os ônibus executivos saem da rodoviária de Manaus, e a maior parte das rotas 

inclui uma parada em Manacapuru (município do entorno), fazendo com que a 

viagem dure por volta de quatro horas até Novo Airão.  

Maiores informações estão disponíveis no site do Parque: 

www.icmbio.gov.br/parnaanavilhanas. 

 

  



 

39 

1.3. ORIGEM DO NOME 

De acordo com Pinto (1894), o nome Anavilhanas é uma corruptela do nome 

do rio Aneuene ou Anauini, que também era chamado Anaviana, vocábulo bem 

próximo do atual Anavilhanas. O nome é bem antigo, aparecendo nos mapas da região 

já no século XVIII. O mapa geográfico da América Meridional, produzido por Don Juan 

de La Cruz em 1775, por exemplo, apresenta um dos afluentes da margem direita do 

rio Negro na altura do arquipélago com o nome de rio de Anavillena. 

Em 1786, Alexandre Rodrigues Ferreira assim se refere, provavelmente, ao 

mesmo rio nos relatos de suas famosas “Viagens Filosóficas ao rio Negro”: “Tomou 

denominação de Anavilhena, por lhe corresponder na margem boreal à foz do rio 

Anauiné, a que por corrupção de vocábulo chamam os brancos Anavilhena. É povoado 

por gentios Aroaquiz’’ (Ibama, 2002). 

Além dessa origem, há outro indicativo de que o nome Anavilhanas estaria 

relacionado com navios, devido à navegabilidade do rio Negro (Nogueira-Neto, 1991). 

O Parque Nacional recebeu o nome de Anavilhanas em razão do nome do arquipélago 

que protege. 

 

1.4. HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

Em 1981, a UC foi criada como Estação Ecológica (ESEC) pelo Decreto no 

86.061, de 02 de junho, sendo recategorizada para Parque Nacional em 2008 pela Lei 

no 11.799, de 20 de outubro. 

A criação da Estação Ecológica de Anavilhanas ocorreu a partir de um 

sobrevoo pela região, em 1974, realizado pelo então Secretário do Meio Ambiente, 

Paulo Nogueira Neto. Nesse ano, Nogueira Neto articulou com diversas instituições, 

como IUCN, Projeto Radam e outros, o estabelecimento de áreas prioritárias para a 

criação de estações ecológicas na Amazônia, dentre elas a de Anavilhanas, realizando 

a análise das glebas federais. Naquele período, o Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA foi visitado para análise da situação fundiária na região, com um 

longo processo de negociação (Nogueira-Neto, 1991). 
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Em 1978, houve outro sobrevoo sobre Anavilhanas, a fim de verificar ocupação 

humana na região, e segundo os relatos: 

“Uma das ilhas tem umas três ou quatro casas e o solo está limpo, 
pronto para ser plantado, numa extensão de cerca de 4 mil m x 500 m, ou 
menos. No meio, as ilhas que sobrevoamos estão sem gente, embora haja 

umas 20 ou 30 capoeiras, aqui e ali, indicando antigas ocupações. Mas é 
quase nada, no total do arquipélago. No meio do emaranhado de ilhas, 
certamente o peixe-boi encontra muitos lugares para sobreviver. ” 

 

Em 1981, no Serviço de Patrimônio da União – SPU, foram assinadas duas 

escrituras que cederam à Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA a posse das 

Ilhas Anavilhanas e a maior parte da Terra Firme da Estação Ecológica. Em seguida, 

junto ao INCRA, foi discutido o reassentamento dos 30 ou 40 posseiros que viviam na 

margem esquerda do rio Negro da Estação Ecológica das Anavilhanas (Nogueira-Neto, 

1991). 

A categoria Estação Ecológica é, em sua própria definição, “área representativa 

de ecossistemas brasileiros, destinada à realização de pesquisas básicas e aplicadas 

de ecologia, à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação 

conservacionista” (BRASIL, 1981). 

Com a justificativa de que a indústria do turismo representava potencial fonte 

de recurso e desenvolvimento para um Estado como o do Amazonas, em 1992, foi 

elaborado pelo senador Áureo Mello o Projeto de Lei no 119 do Senado para 

transformar a Estação Ecológica de Anavilhanas em Parque Nacional. Em 1993, o 

projeto no 3.892, também oriundo do Senado Federal, propôs novamente a 

transformação da Estação Ecológica de Anavilhanas em Parque Nacional de 

Anavilhanas. Esse projeto recebeu, em 1994, voto favorável com emendas do 

Deputado Fábio Feldmann na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 

Minorias. Em 1995, houve até a inclusão da redação, "Transforma dois terços da 

Estação Ecológica das Anavilhanas em Parque Nacional das Anavilhanas”. O projeto de 

lei permaneceu na Comissão de Redação da Câmara dos Deputados à espera de 

votação e, somente em 2008, houve a recategorização, na sua totalidade, para Parque 

Nacional de Anavilhanas. 

Vários fatores levaram à recategorização da UC a Parque Nacional, dos quais se 

pode destacar: i) a vocação turística da região, tendo em vista sua grande beleza 
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cênica; ii) sua localização geoestratégica, considerando sua proximidade com a cidade 

de Manaus, principal portal de entrada de turistas que visitam a Amazônia brasileira; 

e iii) as demandas advindas da cidade de Novo Airão, posto que a cidade localiza-se às 

margens de Anavilhanas e grande parte de sua economia gira em torno do Parque. 

Em 2005, ainda quando Anavilhanas era Estação Ecológica, ocorreu a 

mobilização de agências e operadoras de turismo, bem como de instituições 

governamentais e não governamentais atuantes na região do baixo rio Negro, 

resultando na primeira reunião do Trade turístico do baixo rio Negro (FUNBIO, 

2008). Para a então Estação Ecológica, foi elaborado o Programa de Visitação 

Educativa, com a produção do folder “Conduta Consciente”, o qual objetivava orientar 

visitantes sobre legislação ambiental das UCs em geral, formas de conduta e respeito 

ao meio ambiente (FUNBIO, 2008). 

A mudança de categoria de Estação Ecológica para Parque Nacional estimulou 

maior demanda pelo Uso Público e a necessidade de rediscutir as novas diretrizes 

legais da UC. Dessa forma, o programa de Visitação estabeleceu os passos iniciais para 

o ordenamento da atividade em Anavilhanas. Em reunião do Conselho Consultivo em 

2008, a coordenação de Visitação do ICMBio enfatizou a necessidade de se elaborar 

um Plano Emergencial de Uso Público – PEUP até a elaboração de um novo Plano de 

Manejo do PNA (FUNBIO, 2008). O PEUP foi parcialmente elaborado em 2009 e serviu 

de base para a posterior publicação da Portaria no 47, de 10 de abril de 2012, que 

estabeleceu normas para o ordenamento da visitação no PNA válidas até a publicação 

desse Plano de Manejo. 

Além desses documentos, também foi elaborado, em 2011, o diagnóstico da 

oferta turística do PNA e o diagnóstico da cadeia produtiva do turismo no Parque 

Nacional de Anavilhanas, complementando informações sobre o ordenamento 

turístico da UC. 
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1.5. CONTEXTO E REPRESENTATIVIDADE DO 

PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS 

A bacia amazônica é a maior bacia fluvial do mundo e abrange as bacias 

hidrográficas dos rios Solimões-Amazonas, Tocantins e parte da bacia do rio Orinoco, 

sendo 64,9% inseridos em território brasileiro (Mapa 2). A bacia do rio Amazonas 

envolve todo o conjunto de recursos hídricos que convergem para o rio Amazonas, 

tendo muitos afluentes importantes tais como os rios Negro, Tapajós e Madeira 

(Mapa 3). O rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas com 

cerca de 1.700 km, sendo o mais extenso rio de água preta do mundo e o segundo 

maior em volume de água. O rio Negro, após passar por Manaus, une-se ao rio 

Solimões que, a partir de então, passa a se chamar rio Amazonas (Sioli, 1991). 

A bacia amazônica abrange uma área de sete milhões de km², compreendendo 

terras de vários países da América do Sul, tais como Peru, Colômbia, Equador, 

Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil (Mapa 4).  

No Brasil, a Amazônia Legal representa cinco milhões de km², abrangendo os 

estados do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e parte do 

Maranhão, Goiás e Tocantins (Hayashi et al., 2010). O conceito de Amazônia Legal foi 

instituído em 1953.Seus limites territoriais definem o planejamento do 

desenvolvimento social e econômico da região amazônica, reunindo regiões com 

semelhantes problemas econômicos, políticos e sociais (Martins et al., 2013). Dessa 

forma, a Amazônia Legal difere do conceito de bioma amazônico, o qual está 

relacionado com ecossistemas e comunidades biológicas, sendo definido pelos tipos 

fisionômicos semelhantes de vegetação e pelas faixas de latitude. 
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Mapa 2. Bacia Amazônica Brasileira. 
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Mapa 3. Principais rios dos Estados do Amazonas e de Roraima. 
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Mapa 4. Amazônia Legal e Bioma Amazônico. 
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O Parque Nacional de Anavilhanas protege parte da região fluvial e de Terra 

Firme do baixo rio Negro e, por ser delimitada por outras UCs e localizar-se no centro 

do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, tem importante papel de 

articulador de ações visando o desenvolvimento e a conservação da região. 

O fortalecimento das áreas protegidas, assim como o seu ordenamento 

territorial, pode ser desenvolvido por meio de instrumentos de gestão territorial 

visando à preservação da biodiversidade, à valorização social e às práticas de 

desenvolvimento sustentável (ICMBio, 2014a). 

Os corredores ecológicos, reservas da biosfera e mosaicos são instrumentos de 

gestão territorial previstos como estratégia de gestão integrada do Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, instituído pelo Decreto no 5.758, de 13 de abril 

de 2006, nos itens 3.2, I, b, e 3.3, II, d e que engloba, além das UCs, as terras indígenas 

e as terras de quilombo. 

O PNA está inserido no Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro - 

MBRN, Reserva da Biosfera da Amazônia Central– RBAC e Corredor Central da 

Amazônia (Corredor Ecológico). Adicionalmente a esses instrumentos, o PNA integra 

o Complexo de Conservação da Amazônia Central (sítio do Patrimônio Natural da 

Humanidade) (Mapa 5) e é Sítio Ramsar. 

Todos esses instrumentos e reconhecimentos possibilitam status ao PNA, que 

pode resultar na priorização de ações voltadas à UC no âmbito do próprio ICMBio, no 

estabelecimento de projetos e parcerias nacionais e internacionais. 
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Mapa 5. Inserção do Parque Nacional de Anavilhanas no Complexo de Conservação da Amazônia Central (Patrimônio Natural da Humanidade), no 
Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, na Reserva da Biosfera da Amazônia Central e no Corredor Central da Amazônia (Corredor Ecológico). 
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1.5.1. Complexo de Conservação da Amazônia 

Central (Patrimônio Natural da Humanidade) 

Os Sítios do Patrimônio Mundial Natural protegem áreas consideradas 

excepcionais do ponto de vista da diversidade biológica e da paisagem. Neles, a 

proteção ao ambiente, o respeito à diversidade cultural e às populações tradicionais 

são premissas fundamentais. Esses sítios podem gerar uma importante fonte de 

renda oriunda do desenvolvimento do ecoturismo, pois, de acordo com a Organização 

das Nações Unidas – UNESCO, ações conjuntas, integrando responsabilidades e ações 

nos níveis nacional, estadual e municipal, devem existir e contribuir para a 

conservação da biodiversidade nos Sítios do Patrimônio Mundial Natural do Brasil 

(UNESCO, 2014). 

O Brasil é signatário da Convenção dos Sítios do Patrimônio da Humanidade 

desde 1977 (Freitas, 2003) e possui sete Sítios (Tabela 1). Dentre eles, o Complexo de 

Conservação da Amazônia Central, criado em 2003, compreende as UCs Parque 

Nacional do Jaú (sítio desde 2000), Parque Nacional de Anavilhanas, RDS Mamirauá e 

RDS Amanã (Mapa 6). 

Tabela 1. Sítios do Patrimônio Natural no Brasil. 

 
Sitio de Patrimônio Natural 

Ano de 
criação 

Parque Nacional do Iguaçu 1986 

Costa do Descobrimento - Reservas de Mata Atlântica 1999 

Mata Atlântica - Reservas do Sudeste 1999 

Área de Conservação do Pantanal 2000 

Complexo de Conservação da Amazônia Central 2000/2003 

Ilhas Atlânticas Brasileiras: Fernando de Noronha e Atol 
das Rocas 

2001 

Área de Proteção do Cerrado: Parques Nacionais 
Chapada dos Veadeiros e Emas 

2001 
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Mapa 6. Inserção do Parque Nacional de Anavilhanas no Complexo de Conservação da Amazônia Central (Patrimônio Natural da Humanidade). 
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1.5.2. Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo 

Rio Negro - MBRN 

Os Mosaicos surgem com a finalidade de buscar soluções para o desafio de 

conciliar os interesses da conservação ambiental com os direitos das populações pré-

estabelecidas nas áreas onde UCs são criadas, com a gestão integrada e participativa 

das diferentes áreas protegidas que os compõem (MMA, 2002). O mosaico deve 

também valorizar a sociodiversidade e articular a conservação da biodiversidade com 

o desenvolvimento da região.  

O mosaico é conceituado como “um conjunto de unidades de conservação de 

categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas” (Brasil, 2000).  

 A proposta de criação do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro– 

MBRN,ou Mosaico do Baixo Rio Negro, surgiu no âmbito do Projeto Corredores 

Ecológicos, a partir de 2003, com iniciativas de projetos territoriais como “Geopolítica 

da Conservação”, coordenados pela Fundação Vitória Amazônica – FVA e ICMBio (IPÊ, 

2014). 

Em 2005, o Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ submeteu o projeto 

“Mosaico de Unidades de Conservação do Baixo Rio Negro” ao Edital no 01/05 do 

Fundo Nacional para o Meio Ambiente - FNMA, com os objetivos de reconhecer a 

gestão integrada no Mosaico, com o envolvimento da sociedade local e a formação de 

um Conselho Consultivo (IPÊ, 2014). 

A definição da área de abrangência do mosaico foi amplamente discutida a 

partir de 2007, com a elaboração de uma “matriz de proximidade” para comparar os 

aspectos comuns entre as áreas protegidas. Posteriormente, foi realizada uma oficina 

com povos tradicionais e entidades de base, possibilitando comparativos entre as UCs 

e identificando os pontos comuns e de identidade. Por fim, os gestores das Unidades 

foram convidados para a adesão voluntária ao mosaico, sendo consultados os 

conselhos das UCs (IPÊ, 2014). 

Dessa forma, o Mosaico do Baixo Rio Negro foi reconhecido pela Portaria MMA 

nº 483, de 14 de dezembro de 2010. Totalmente inserido no Estado do Amazonas, na 

região do baixo rio Negro, envolve seis municípios: Manaus, Novo Airão, Iranduba, 
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Manacapuru, Presidente Figueiredo e Barcelos. Possi uma área de 7.316.799 hectares 
com doze UCs, sendo três federais, oito estaduais e uma municipal (Mapa 7). Dessas, 
sete Unidades de Conservação possuem Plano de Manejo e oito possuem conselho 

gestor (Tabela 2). 

Tabela 2. Dados sobre as UCs do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro. 

Esfera 
Administrativa 

UC Grupo Área (ha) Ano de Criação 
Plano de 

Manejo ou 
Gestão 

Conselho 
Gestor 

(Ano de 
Criação) 

Federal 

Parque 
Nacional de 
Anavilhanas 

Proteção 
Integral 

350.469,79 

1981, como 
Estação 

Ecológica, e 
recategorizada 

em 2008 

2002 2006 

Parque 
Nacional do 

Jaú 

Proteção 
Integral 

2.367.333,44 1980 
No 163 de 

24/12/2002 
2008 

RESEX do Rio 
Unini 

Uso 
Sustentável 

833.352 2006 
Nº 102 - 

6/10/2014 
2009 

Estadual 

PAREST do Rio 
Negro - Setor 

Sul 

Proteção 
Integral 

86.601 
1995 e 

redelimitado 
em 2014 

2010 
(Versão para 

consulta 
pública) 

2010 

PAREST do Rio 
Negro - Setor 

Norte 

Proteção 
Integral 

146.028 
1995 e 

redelimitado 
em 2001 

No 28 de 
27/02/2009 

2008 

APA do Rio 
Negro Margem 

Esquerda – 
Setor Aturiá-
Apuauzinho 

Uso 
Sustentável 

586.422 
1995 e 

redelimitada 
em 2001 

Não possui 
Não 

possui 

APA do Rio 
Negro Margem 

Esquerda – 
Setor Tarumã-
Açú/Tarumã-

Mirim 

Uso 
Sustentável 

56.793 
1995 e 

redelimitado 
em 2001 

Não possui 
Não 

possui 

APA do Rio 
Negro Margem 
Direita – Setor 

Paduari-
Solimões 

Uso 
Sustentável 

461.741 
1995 e 

redelimitada 
em 2001 

Não possui 
Não 

possui 

RDS do Rio 
Negro 

Uso 
Sustentável 

103.086 2008 No prelo 2010 

RDS Amanã 
Uso 

Sustentável 
2.313.000 1998 Não possui 2014 

RDS Puranga 
Conquista 

Uso 
Sustentável 

769.36 2014 Não possui 
Não 

possui 

Municipal RDS do Tupé 
Uso 

Sustentável 
11.973 2005 2008 2006 
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A área de abrangência do Mosaico do Baixo Rio Negro - MBRN foi definida por 

três conceitos/critérios: i) A conectividade ou proximidade das áreas protegidas; ii) 

Identidade territorial; e iii) Adesão dos gestores indicados pela definição da 

identidade do Mosaico. 

As UCs situadas na margem esquerda e as UCs da margem direita do rio Negro 

possuem, entre si, uma plena conectividade estrutural e funcional dos ecossistemas e das 

áreas protegidas. A identidade territorial do Mosaico perpassa pelos princípios histórico-

culturais, econômicos, ecológicos e sociais locais que se articulam com os objetivos de 

conservação das áreas protegidas. Assim, o MBRN é um recorte geográfico com 

características específicas que o distingue de áreas adjacentes ou de outras regiões.  

As estratégias construídas priorizam o envolvimento e a integração na gestão 

desse território comum e o exercício prático da gestão integrada e participativa. 

O documento orientador do MBRN é seu Plano de Ação, onde constam 

programas e subprogramas(Tabela 3), além de estratégias, metas e atividades 

definidas pelos conselheiros do Mosaico. 

Tabela 3. Programas e Subprogramas do Plano de Ação do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro. 

Plano de Ação do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro 

Programas Subprogramas 

Ordenamento Territorial 
Planejamento e Visão Territorial 

Ordenamento Territorial 

Uso e ocupação da TERRA 

Desenvolvimento Socioeconômico 

Organização Social 

Produção Agroextrativista 

Economias e Atividades Predatórias 

Visitação 

Conservação Socioambiental 

Educação Ambiental 

Monitoramento Socioambiental 

Pesquisa e Conhecimento 

Integração do Mosaico 
Governança e Gestão 

Proteção 

Sustentabilidade Institucional 
Sustentabilidade Financeira 

Comunicação 
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Mapa 7. Inserção do Parque Nacional de Anavilhanas no Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro-MBRN. 
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1.5.3. Reserva da Biosfera da Amazônia 

Central - RBAC 

A Reserva da Biosfera é “um modelo, adotado internacionalmente, de gestão 

integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos 

de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações” (Brasil, 2000). 

As reservas da biosfera fazem parte do programa “Homem e a Biosfera”– MaB 

(do inglês, Man and the Biosphere), criado em 1971 pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. O conceito foi firmado em 

1974 e refere-se às iniciativas de gestão territorial tendo em vista “harmonizar a 

convivência entre o homem e seu espaço vital”. Atualmente, existe uma rede de 553 

reservas da biosfera, em 107 países (LINO, 2010). No Brasil, são reconhecidas sete 

Reservas da Biosfera (Tabela 4) pelo MaB (UNESCO, 2014). 

Tabela 4. Reservas da Biosfera no Brasil. 

 

A Reserva da Biosfera tem o objetivo de promover o conhecimento local, pela 

representatividade dos ecossistemas característicos da região onde se estabelece, 

buscando a melhoria da convivência homem-natureza em projetos que se norteiam 

pela preservação dos ambientes significativos. A integração de instituições 

governamentais, não governamentais e centros de pesquisa facilita o atendimento às 

 Reservas da Biosfera no cenário brasileiro Bioma 

1 Reserva da Biosfera da Amazônia Central Amazônia 

2 Reserva da Biosfera da Caatinga Caatinga 

3 Reserva da Biosfera do Cerrado Cerrado 

4 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Mata Atlântica 

5 Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de 
São Paulo 

Mata Atlântica 

6 Reserva da Biosfera do Pantanal Pantanal 

7 Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço Caatinga, Mata 
Atlântica e Cerrado 
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necessidades da comunidade local e o melhor relacionamento entre os seres 

humanos e o meio ambiente. 

A Reserva da Biosfera da Amazônia Central - RBAC foi reconhecida em 2001, e 

abrange uma área total de 20.860.000 ha, inserida no estado do Amazonas (Mapa 8). 

O zoneamento das reservas da biosfera abrange áreas-núcleo, zona de amortecimento 

e zona de transição. O PNA é um núcleo dentro da RBAC, tendo papel fundamental no 

desenvolvimento de ações com a função principal de proteção da biodiversidade. 

 A RBAC possui um Conselho Estadual - CERBAC, criado pelo Decreto Estadual 

n° 25.042/2005 de caráter deliberativo, e formado por 24 membros, do qual o ICMBio 

faz parte. 
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Mapa 8. Inserção do Parque Nacional de Anavilhanas na Reserva da Biosfera da Amazônia Central – RBAC. 
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1.5.4. Corredor Central da Amazônia - CCA 

(Corredor Ecológico) 

As atividades humanas causam modificações na paisagem, tais como 

fragmentação de áreas naturais, que podem levar à perda de habitats, redução de 

fluxo gênico entre populações, extinções locais e até perda de espécies (ICMBio, 

2014a).  

A conectividade da paisagem depende da proporção que os fragmentos de 

áreas naturais ocupam, sendo que fragmentos maiores e com diversidade de habitats 

apresentam mais condições de manter os processos ecológicos, e a existência de 

corredores permite a conexão entre essas áreas (Bierregaard e Lovejoy, 1988). 

Os corredores ecológicos são “porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de 

genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização 

de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para 

sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais” 

(Brasil, 2000). 

A Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN), já em 1997, apontou a necessidade de mudar as 

estratégias de governança de áreas protegidas no mundo, priorizando a gestão de 

redes de UCs e o envolvimento de comunidades locais na gestão desses territórios. 

Situado integralmente no estado do Amazonas, o Corredor Central da 

Amazônia engloba uma área de mais de 52,1 milhões de hectares, constituída por 76 

áreas protegidas, sendo 14 UCs federais (seis de Proteção Integral e oito de Uso 

Sustentável), 14 UCs estaduais (três de Proteção Integral e 11 de Uso Sustentável) e 

48 Terras Indígenas (Mapa 9). 

Por intermédio do Projeto Corredores Ecológicos – PCE (Araujo, 2014), 

concebido no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 

Brasil (PPG7), foram identificados sete grandes corredores ecológicos no país. Como o 

objetivo do PCE era de contribuir para a conservação eficaz da biodiversidade 

brasileira, foram priorizados dois importantes corredores como modelo: o Corredor 

Central da Amazônia (CCA) e o Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA). 



 

58 

Tais corredores possuem ecossistemas florestais biologicamente prioritários e 

viáveis para a conservação da biodiversidade na Amazônia e na Mata Atlântica, 

respectivamente, compostos por conjuntos de UCs, terras indígenas e áreas de 

interstício. 

Estima-se que o PCE tenha investido cerca de R$ 70,1 milhões em duas fases: i) 

infraestrutura institucional, e ii) implementação dos planos de manejo dos 

corredores, via consolidação de sistemas de vigilância, criação e fortalecimento de 

UCs, além de implementação de subprojetos em áreas intersticiais (Araujo, 2014).  

Por meio de uma abordagem abrangente, descentralizada e participativa, o 

PCE permitiu que governo e sociedade civil compartilhassem a responsabilidade pela 

conservação da biodiversidade, criando parcerias em diversos níveis: federal, 

estadual, municipal, setor privado, sociedade civil organizada e moradores de entorno 

das áreas protegidas (Araujo, 2014). 

No Corredor Central da Amazônia, houve uma priorização de UCs a serem 

atendidas (principalmente as que não participavam do programa Áreas Protegidas da 

Amazônia - ARPA) e a divisão do corredor em cinco sub-regiões, que apresentavam 

características similares, mas delimitadas a partir de polos locais, considerando a 

organização social: Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões, Uatumã e Rio 

Negro (Oliveira et al., 2011). 

Mesmo o PNA participando do programa ARPA, a UC também foi contemplada 

pelo Projeto Corredores Ecológicos. As atividades de implementação do Parque, no 

âmbito do PCE, como um todo, estimularam a integração do Mosaico de Áreas 

Protegidas do Baixo Rio Negro, uma vez que o PNA, estando “no coração do mosaico”, 

congregava problemáticas comuns da região, cujas ações perpassavam os limites da 

Unidade e estimulavam a integração de UCs e parceiros no baixo rio Negro. 
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Mapa 9. Inserção do Parque Nacional de Anavilhanas no Corredor Central da Amazônia-CCA (Corredor Ecológico).
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1.5.5. Sítio Ramsar 

A Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional (ou Lista Ramsar) é o 

instrumento adotado pela Convenção Ramsar - tratado intergovernamental aprovado 

em encontro realizado na cidade iraniana de Ramsar, com o objetivo de promover a 

cooperação entre países na conservação e no uso racional das zonas úmidas no 

mundo. 

No Brasil, somente locais legalmente protegidos, no caso, as Unidades de 

Conservação, compõem os Sítios Ramsar. O reconhecimento reforça a necessidade de 

valorização da UC, pois as áreas inclusas na Lista Ramsar devem obrigatoriamente 

garantir suas funções e serviços ambientais. 

Os benefícios de compor a Lista do Sítio Ramsar implicam posicionamento 

político e reconhecimento internacional, com a possibilidade de negociações mais 

sólidas, incluindo o desenvolvimento de pesquisas mais amplas e acesso a fontes de 

financiamento.  

O PNA foi aprovado como Sítio Ramsar em 2017. 

 

1.5.6. Núcleo de Gestão Integrada – NGI Novo 

Airão e Arranjo de Apoio Mútuo –––– APM 

Baixo Rio Negro 

Originalmente chamado de Núcleo de Gestão Integrada – NGI, o atualmente 

denominado Arranjo de Apoio Mútuo- APM é uma estratégia operacional do ICMBio 

para gerir com mais eficiência os blocos de UCs federais localizados em uma mesma 

região. Essa estratégia possibilita que um conjunto de UCs partilhe ações sobre 

ameaças e oportunidades da mesma região, integrando equipes e unificando 

estratégias. 

O NGI Novo Airão, composto originalmente pelo Parna Anavilhanas, Parna Jaú, 

Resex Unini e Flona Amazonas, não foi oficialmente estabelecido, mas funcionou na 

prática desde de 2010. A partir de 2016, o ICMBio passa a adotar novos arranjos 

institucionais e o que era compreendido como NGI passa a ser chamado de APM, com 
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o NGI passando a ser relacionado à um arranjo organizacional formado pelo 

agrupamento de UCs contíguas ou próximas, com objetivos de manejo 

complementares ou similares (como no caso do Parna Jaú e Resex Unini, que compõe 

o NGI Jaú-Unini), diferente dos APMs, que se relacionam à arranjos gerenciais 

voltados para aumentar sua eficiência gerencial-administrativa (p.ex., 

compartilhamento de sede e equipamentos) e a eficácia e efetividade de suas ações 

finalísticas (ICMBio, 2016). 

O PNA compõe o APM Baixo Rio Negro, do qual também fazem parte o Parque 

Nacional do Jaú e a Reserva Extrativista do Rio Unini. Os macroprocessos que 

envolvem maior integração relacionam-se à proteção, ao uso público e à 

operacionalização. 

 

 

1.6. ASPECTOS LEGAIS (ANÁLISE DOS 

CONTEXTOS FEDERAL, ESTADUAL E 

MUNICIPAL) 

Área protegida pode ser conceituada como “uma superfície de terra e/ou mar 

especialmente consagrada à proteção e à manutenção da diversidade biológica, assim 

como dos recursos naturais e patrimônio cultural associados, e gerida por meios ou 

outros meios eficazes” (IUCN, 1994). Essas áreas são o conjunto de Unidades de 

Conservação federais, estaduais e municipais e as terras indígenas.  

Com o intuito de alcançar objetivos de conservação, diversas UCs foram 

criadas, assim como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, 

compreendido como “o conjunto organizado de áreas naturais protegidas na forma de 

unidades de conservação que, planejado, manejado e administrado como um todo, é 

capaz de viabilizar os objetivos nacionais de conservação” (Milano, 2001). 

O SNUC foi criado pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o 

art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal. Tem como objetivo geral 

contribuir para a preservação de ecossistemas, de espécies da fauna e da flora, e 
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promover o desenvolvimento sustentável a partir de recursos naturais, valorizando o 

conhecimento das comunidades tradicionais e da realização de pesquisas. 

O SNUC, em seu artigo 2o, define Unidade de Conservação - UC como: 

“Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção.” 

 

As Unidades de Conservação integrantes do SNUC são divididas em dois 

grupos, com características específicas) Unidades de Proteção Integral, com objetivo 

básico de preservar a natureza, admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais; e ii)de Uso Sustentável, que visam compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais.  

As Unidades de Conservação Federais são geridas pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, uma autarquia federal dotada de 

personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente – 

MMA e criada pela Lei no 11.516, de 28 de agosto de 2007, a partir da reformulação 

institucional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - Ibama.  

Atualmente, o ICMBio é responsável pela gestão de 327 UCs distribuídas por 

todo o território nacional, sendo 146 UCs de Proteção Integral e 181 UCs de Uso 

Sustentável, além das Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN. O 

primeiro grupo é composto por 72 Parques Nacionais, 32 Estações Ecológicas, 31 

Reservas Biológicas, 08 Refúgios de Vida Silvestre e 03 Monumentos Naturais. Por 

sua vez, o grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável é composto por 34 

Áreas de Proteção Ambiental, 16 Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 67 Florestas 

Nacionais, 62 Reservas Extrativistas e 02 Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

(Tabela 5). A área das UCs federais totaliza 73.158.269 ha ou 791.582,69 km², o que 

representa 9,3% do território nacional. 
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Tabela 5. Total de UCs federais no Brasil por categoria e área (Fonte: ICMBio, 2017). 

Categoria Área protegida (ha) N° de UCs 

APA (Área de Proteção Integral) 10.653.965 34 
ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico)  44.700 16 
ESEC (Estação Ecológica)  7.474.744 32 
FLONA (Floresta Nacional)  17.081.063 67 
MONA (Monumento Natural)  44.286 3 
PARNA (Parque Nacional) 26.747.914 72 
RDS (Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável)  102.619 2 
REBIO (Reserva Biológica)  4.263.032 31 
RESEX (Reserva Extrativista)  12.476.744 62 

RVS (Refúgio de Vida Silvestre)  269.201 8 

TOTAL Proteção Integral 38.799.178 146 
TOTAL Uso Sustentável 40.359.091 181 
TOTAL Geral 79.158.269 327 

 

No bioma Amazônia, o ICMBio é responsável pela gestão de 127 UCs federais, 

que totalizam uma área de 63.211.560 ha ou 632.115,60 km² (Tabela 6), 

representando 80,45% das áreas protegidas no Brasil. 

Tabela 6. Distribuição das UCs federais no Bioma Amazônia (Fonte: ICMBio, 2017). 

Categoria Área protegida (ha) N° de UCs 
APA 2.165.695 3 
ARIE 18.931 3 
ESEC 6.189.072 11 
FLONA 16.970.875 34 
PARNA 21.820.740 20 
RDS 64.442 1 
REBIO 3.997.281 10 

RESEX 11.984.525 45 

TOTAL Proteção Integral 32.007.092 41 
TOTAL Uso Sustentável 31.204.468 86 
TOTAL 63.211.560 127 

 

O PNA está situado no bioma Amazônia, o qual possui 20 parques nacionais 

que, somados, representam 27,57% das áreas protegidas no país. 
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1.7. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

De acordo com o Plano de Manejo da ESEC Anavilhanas (Ibama, 2002), a UC 

possui situação fundiária regularizada desde a implantação da Estação Ecológica. Das 

54 famílias que existiam nas terras de Anavilhanas, houve o cadastramento, 

indenização e realocação da maioria; outras foram indenizadas, mas não conseguiram 

se mudar à época. Em 1999, restavam apenas 4 grupos domésticos dentro da UC, que 

viviam na Comunidade Cauixi (Barreto Filho, 1998 apud Ibama, 2002) e que, segundo 

informações da Administração da ESEC no período, não foram retiradas porque não 

foram encontradas à época de sua implantação. Atualmente, resta apenas uma 

moradora dentro do Parque, de acordo com o ICMBio. 

Ainda que seja uma das poucas UCs com situação fundiária resolvida, onde 

houve processo legal de indenização de ex-moradores, a memória daqueles que 

vivenciaram esse processo coloca que as indenizações foram de valor diminuto. 

As terras onde a antiga ESEC foi implantada resultaram da combinação de 

áreas estaduais e federais cedidas pelo Serviço do Patrimônio da União à extinta 

Secretaria do Meio Ambiente do Ministério do Interior, mais tarde Ibama, para a 

atividade específica de Estação Ecológica. Pela Lei Estadual no1.311, de 18 de 

dezembro de 1978, o governo do Amazonas cedeu 42.500 ha na parte noroeste da 

Estação Ecológica ao Patrimônio da União que, por sua vez, cedeu esse imóvel e os 

restantes que compõem o PNA, após a arrecadação das terras pelo INCRA (Tabela 7) 

(Ibama, 2002). 

Tabela 7. Situação Fundiária do Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Ibama (2002). 

 

 

 

 

 

  Gleba Data Tamanho (ha) Processo SPU* 

  Anavilhanas 27/11/1980 190.331 0768-10338/80 

  Apuaú 27/11/1980 117.187 0768-10338/80 

  Novo Airão 22/04/1987 190.331 MF 0283.02524/79 

  Total   350.018   

*SPU: Serviço de Patrimônio da União 
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Quadro3. Sobre a área do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Sobre a área do Parque Nacional de Anavilhanas 

Os limites originais da UC, de 350.018 hectares, mantiveram-se os mesmos 

com a recategorização para Parque Nacional. Contudo, em 2015, houve um 

refinamento técnico: no shapefile novo, os igarapés que adentravam as UCs estaduais 

do entorno foram suprimidos e uma parte do limite do rio a noroeste (na região do 

rio Baependi) foi ajustada. No caso dos igarapés, por exemplo, eles apareciam dentro 

da UC por causa da base cartográfica utilizada na época (1981), que via os limites do 

rio Negro adentrando os igarapés. Hoje, com as imagens de satélite disponíveis, é 

possível análises mais acuradas. Com todos os ajustes técnicos realizados, a área do 

Parque passou a ser de 350.469,79 ha, segundo a projeção UTM Zona 20 Sul, Datum 

Sirgas 2000, o que configura uma diferença de aproximadamente 0,1%. Já na projeção 

cônica de Albers (utilizada pelo ICMBio nos mapas que representam todo o país), 

utilizando-se o mesmo Datum, a área é de 350.243,31 ha, de acordo com os Pareceres 

Técnicos nº 06/2015/DCOL/CGTER/DISAT de 23 de abril de 2015 e nº 

3/2016/DCOL/CGTER/DISAT/ICMBio de 04 de março de 2016.  

 Destaca-se que não é possível mudar os limites de nenhuma UC facilmente, à 

livre escolha. O que se realizou foi um ajuste nos limites do PNA à luz de novas 

tecnologias disponíveis e nova interpretação cartográfica. 

 

  

1.8. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

1.8.1. Equipe 

• Servidores 

- 03 (três) Analistas Ambientais (uma geógrafa, uma bióloga e um ecólogo); 

-03 (três) Auxiliares Administrativos (que desempenham funções de auxiliar 

de serviços gerais - limpeza e manutenção); 

-01 (um) Técnico Ambiental. 

• Terceirizados 

- 16 (dezesseis) Vigias;  

- 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. 
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1.8.2. Conselho Gestor 

De caráter consultivo, o Conselho Gestor do PNA foi criado por meio da 

Portaria no 101, de 19 de dezembro de 2006, sendo composto na época por 22 

representantes das comunidades do entorno, organizações governamentais e 

organizações sociais.  

Atualmente, de acordo com a Instrução Normativa nº 09 de 05 de dezembro de 

2014, o Conselho do PNA possui 4 setores (Usuários, Educação e Pesquisa, Meio 

Ambiente e Turismo) e 20 componentes no total, vide Tabela 8. 

Tabela 8. Componentes do Conselho Gestor do Parque Nacional de Anavilhanas. 

SETORES COMPONENTES 

USUÁRIOS 

- PAREST do Rio Negro Setor Norte 

- APA Margem Direita do Rio Negro – Setor Paduari-Solimões 

- APA Margem Esquerda do Rio Negro – Setor Aturiá-Apuauzinho 

- RDS Puranga Conquista 

- RDS do Rio Negro 

- FOPEC 

- Classe Pesqueira 

EDUCAÇÃO E 

PESQUISA 

- UFAM 

- UEA 

- INPA 

- FVA 

- IPÊ 

MEIO 

AMBIENTE 

- ICMBio 

- DEMUC/SEMA-AM 

- IPAAM 

- SEMMA NOVO AIRÃO 

TURISMO 

- AMAZONASTUR 

- SEMTUR NOVO AIRÃO 

- ANATUR 

- ATUNA 
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1.8.3. Infraestrutura 

O Parque Nacional de Anavilhanas dispõe das seguintes infraestruturas:  

• Escritório em Novo Airão, divido com o Parque Nacional do Jaú e com a 

Reserva Extrativista do Rio Unini (APM Baixo Rio Negro); Coordenadas Geográficas: 

2⁰37’8,25”S/60⁰56’ 57,29”W; 

• Alojamento em Novo Airão, ao lado do escritório, utilizado pelas UCs do 

APM Baixo Rio Negro (pesquisadores, agentes de fiscalização, conselheiros, 

voluntários, entre outros); mesmas Coordenadas Geográficas do escritório; 

• Base I - Lago do Prato – base avançada flutuante localizada na entrada 

do Lago do Prato. Acesso: a partir de Novo Airão, a 32 km, 50 minutos de voadeira, 

descendo o rio Negro; Coordenadas Geográficas: 2⁰43’3,43”S/60⁰45’6,45”W; 

• Base II - Apuaú – base avançada localizada em terra firme, próxima à foz 

do rio Apuaú. Acesso: a partir de Novo Airão, a 29 km, 40 minutos de voadeira, 

cruzando o rio Negro (na margem oposta do rio, em frente à cidade de Novo Airão); 

Coordenadas Geográficas:2⁰32’5,77”S/60⁰50’9,75”W; 

• Base 3 – ancoradouro (flutuante garagem de embarcações), localizado 

no rio Negro, em frente ao escritório, também utilizado pelas UCs do APM Baixo Rio 

Negro; mesmas Coordenadas Geográficas do escritório; e 

• Base IV - Baependi - base avançada flutuante que ficava na foz do rio 

Baependi (Coordenadas Geográficas:2⁰8’31,22”S/61⁰2’48,88”W), desativada em 2015 

por cortes orçamentários; 

 

Ressalta-se que todas as infraestruturas do PNA precisam de obras e reformas, 

em especial o escritório que, inicialmente exclusivo da equipe de Anavilhanas, não 

comporta adequadamente todos os servidores, bens e materiais do APM Baixo Rio 

Negro. 
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CAPÍTULO 2 - DIAGNÓSTICO GEOBIOFÍSICO 

2.1. MEIO FÍSICO 

2.1.1. Morfogênese do Arquipélago de Anavilhanas 

A formação do arquipélago de Anavilhanas apresenta diversas hipóteses de 

origem, baseadas, principalmente, na tectônica das placas (movimentação dos 

continentes sobre a superfície da Terra) e nos processos de sedimentação (Alves, 

2013). 

Uma das hipóteses mais antigas foi explicada pelo Projeto RADAMBRASIL 

(DNPM, 1978). Os autores sugerem que o rio Negro apresenta falhamentos que 

seguem, preferencialmente, a direção noroeste – sudeste (NO – SE), conferindo a 

retilinidade do rio e a configuração de suas margens escarpadas no trecho do 

Arquipélago de Anavilhanas. Do ponto de vista geomorfológico, os autores acreditam 

que o rio Negro tenha sido submetido a controles tectônicos que conferiram uma 

adaptação à estrutura do tipo rift-valley (depressão central). No entanto, do ponto de 

vista geológico não existem evidências dessa teoria. Em termos de sedimentação, os 

autores acreditam que o processo no trecho do Arquipélago de Anavilhanas seria 

explicado a partir de depósitos lineares fluviais, e a sedimentação à jusante das ilhas 

seria explicada a partir de um “entulhamento” contínuo desses depósitos 

posteriormente reentalhados por furos.  

Para Smith e Putnam (1980, apud Riccomini e Coimbra, 1993), o processo de 

deposição de sedimentos (colmatagem) teve início num ponto comum e abriu-se em 

dois diques que se juntaram à jusante, deixando no interior zonas vasosas onde se 

processa uma colmatagem por decantação. Esses diques passaram a funcionar como 

ilhas, desviando o curso d’água em vários canais e conferindo ao rio Negro o padrão 

anastomosado –“complexo de canais de baixa energia, interconectados, atravessando 

uma região úmida e alagada, separados por ilhas de forma alongada e cobertas por 

vegetação” –, cujos canais variam de acordo com a dinâmica fluvial. Na terminação do 

arquipélago, os diques não deixaram zonas vasosas, o que originou um padrão tipo 

delta, assemelhando-se à “cauda de cometa”.   
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Em termos geoquímicos, Leenheer e Santos (1980) sustentam a hipótese de 

que as ilhas de Anavilhanas formaram-se a partir da floculação de sedimentos finos 

advindos do rio Branco. Essa teoria parte do princípio de que no período de baixo 

fluxo do rio Branco, os sedimentos em suspensão que entram são floculados no rio 

Negro, devido a uma diminuição do pH da água e à formação de complexos de 

caolinita-húmicos. Tais sedimentos floculados seriam partículas muito grandes para 

permanecer em suspensão, as quais se depositariam formando as ilhas do 

Arquipélago. Em contrapartida, durante o alto fluxo do rio Branco, o pH do lado norte 

do baixo rio Negro aumenta e o soluto húmico diminui, resultando na desfloculação e 

ressuspensão do sedimento disperso ao longo do leito do rio. Para os autores, o 

transporte de sedimentos em suspensão é um fenômeno sazonal dependente das 

taxas de entrada de sedimento do rio Branco, da velocidade da corrente no baixo rio 

Negro e das mudanças na química da água que formam a floculação ou desfloculação 

do sedimento em suspensão. A forma alongada das ilhas seria resultado de uma 

sequência erosiva do transporte de sedimento em lugar de uma sequência de 

depósito. No entanto, os autores sugerem novos estudos para ratificar a hipótese. 

Franzinelli e Igreja (1990) acreditam que a orientação noroeste – sudeste (NO 

– SE) do rio Negro na região das Anavilhanas é controlada por falhas geológicas. Para 

Latrubesse e Franzinelli (2005), o rio Negro transformou-se em um vale bloqueado 

graças ao sistema fluvial local, e o arquipélago de Anavilhanas é um produto da 

deposição ocorrida na época atual do Holoceno, no qual quatro componentes foram 

essenciais para sua formação: i) uma quantidade suficiente de sedimentos em 

suspensão; ii) um ambiente de baixa energia; iii) um espaço linear de acomodação no 

vale; e iv) um aumento no nível de base. Seria como se Anavilhanas tivesse evoluído a 

partir de um sistema de deposição contínua vertical de baixa energia com diques que 

limitam um complexo de canais anastomosados e uma sucessiva geração de canais 

por avulsão – “processo que consiste no abandono relativamente rápido de parte do 

conjunto de meandros, passando então o rio a mover-se em um novo curso, situado 

em um nível mais baixo da planície de inundação” (IBGE, 1999).  

A morfologia tida como “fantasma” das ilhas, contornadas por diques e, 

normalmente, preenchidas com água, é resultado de dois diques estreitos que se 

estendem por vários quilômetros à jusante de uma ilha núcleo à montante. Essas ilhas 



 

seriam resultado da “expansão do vale do rio associado com a desaceleração do fluxo 

à montante e um aumento do nível d

barramento dos depósitos aluviais d

depositados como planície de inundação”. O transporte de sedimentos e a formação 

da planície de inundação ocorreram no último período gl

a deposição de sedimentos no Arquipélago parou graças ao estabelecimento da 

floresta e à estabilização da bacia.

Mapa 10. Elementos geomorfológicos presentes no Arquipélago de Anavilhanas. Fonte: 
Franzinelli (2005). 
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Manaus. Para os autores, essa configuração sugere que o traçado atual do baixo rio 

Negro resultaria de uma megacaptura

Anavilhanas, indicando a existência de um controle neotectônico sobre a paisagem 

como consequência da instabilidade sísmica da região. No entanto, os autores

salientam a necessidade da

ratificar a hipótese. 

Mapa 11. Modelo de elevação digital (SRTM) evidenciando o antigo canal (paleocurso) entre os rios 
Puduari e Carabinani, o qual ligava o rio Negro ao rio Manacapuru. Fonte: Almeida Filho 
adaptado por Alves (2013). 
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(1978). Para os autores, o rio Negro passa por uma falha normal que se estende por 

cerca de 70 km em linha reta e que promove a formação de grábens (áreas em 

depressão) propícios à sedimentação. Portanto, o complexo de ilhas de Anavilhanas é 

resultante da inter-relação entre processos de sedimentação e fenômenos tectônicos.

Um dos últimos estudos sobre a morfogênese de Anavilhanas (Alves, 2013) 
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Negro resultaria de uma megacaptura fluvial ativa na região do Arquipélago de 

Anavilhanas, indicando a existência de um controle neotectônico sobre a paisagem 

como consequência da instabilidade sísmica da região. No entanto, os autores

necessidade da coleta de mais dados geológicos de superfície para 

Modelo de elevação digital (SRTM) evidenciando o antigo canal (paleocurso) entre os rios 
Puduari e Carabinani, o qual ligava o rio Negro ao rio Manacapuru. Fonte: Almeida Filho 

Silva e Rossetti (2009) levanta a suspeita de que o rio Negro está 

sob um lineamento noroeste – sudeste (NW – SE) que tem influência na forma do rio e 

na forma de suas margens escarpadas, corroborando com o descrito por DNPM

(1978). Para os autores, o rio Negro passa por uma falha normal que se estende por 

cerca de 70 km em linha reta e que promove a formação de grábens (áreas em 

depressão) propícios à sedimentação. Portanto, o complexo de ilhas de Anavilhanas é 

relação entre processos de sedimentação e fenômenos tectônicos.

Um dos últimos estudos sobre a morfogênese de Anavilhanas (Alves, 2013) 

propõe que a formação do local seja resultado da interação de vários processos 

geomorfológicos que abrangem a tectônica, os processos sedimentológicos, 

hidrológicos e ecológicos. Para a autora, “a formação dos diques estaria ligada aos 

71 

Manaus. Para os autores, essa configuração sugere que o traçado atual do baixo rio 

fluvial ativa na região do Arquipélago de 

Anavilhanas, indicando a existência de um controle neotectônico sobre a paisagem 

como consequência da instabilidade sísmica da região. No entanto, os autores 

de superfície para 

 

Modelo de elevação digital (SRTM) evidenciando o antigo canal (paleocurso) entre os rios 
Puduari e Carabinani, o qual ligava o rio Negro ao rio Manacapuru. Fonte: Almeida Filho et al. (2005), 

2009) levanta a suspeita de que o rio Negro está 

SE) que tem influência na forma do rio e 

na forma de suas margens escarpadas, corroborando com o descrito por DNPM 

(1978). Para os autores, o rio Negro passa por uma falha normal que se estende por 

cerca de 70 km em linha reta e que promove a formação de grábens (áreas em 

depressão) propícios à sedimentação. Portanto, o complexo de ilhas de Anavilhanas é 

relação entre processos de sedimentação e fenômenos tectônicos. 

Um dos últimos estudos sobre a morfogênese de Anavilhanas (Alves, 2013) 

resultado da interação de vários processos 

ngem a tectônica, os processos sedimentológicos, 

hidrológicos e ecológicos. Para a autora, “a formação dos diques estaria ligada aos 



 

72 

sedimentos depositados em ambiente de baixa energia por meio de processos ligados 

ao afogamento do canal, o que resulta na diminuição da energia potencial do sistema 

graças à elevação do nível de base”. A hipótese sugere que: 

“O complexo de ilhas teria surgido à época do afogamento desses 

canais, explicado pela tectônica ou pelas últimas mudanças climáticas 
pleistocênicas que causaram a elevação do nível do mar, ou por ambas. O 
efeito do barramento hidráulico exercido no rio Negro pelo sistema 

Solimões-Amazonas teria causado o aumento do nível de base provocando 
redução de velocidade de fluxo e vazão e, portanto, dos processos de 

sedimentação no canal.” 
 

De acordo com a autora, a análise dos pacotes sedimentológicos presentes no 

complexo de Anavilhanas permite inferir que o rio Negro recebe altas cargas de 

sedimentos de seus afluentes, sendo os igarapés grandes contribuintes na erosão e 

transporte de sedimentos da Terra Firme (Formação Alter do Chão) para o canal 

principal. No entanto, a autora sugere que a origem dos sedimentos que formam os 

diques (na região do topo das superfícies das ilhas) ainda deve ser investigada para 

critérios de conservação. Segundo a pesquisadora, atualmente, não existe 

sedimentação ou deposição efetiva de sedimentos no PNA, ou seja, se as fotografias 

aéreas de 1970 fossem comparadas com imagens de satélites recentes, o que se 

perceberia é que os depósitos atuais se foram e que hoje existe uma estabilidade em 

termos de processos erosivos e deposicionais nas ilhas fluviais, à exceção das barras 

fluviais que apresentam a maior atividade hidromorfodinâmica do complexo. Mesmo 

para um período passado, não existe comprovação de que as ilhas sejam resultado da 

floculação dos sedimentos do rio Branco ao encontrar o rio Negro.No entanto, a 

construção de uma usina à montante do arquipélago influenciaria a área sob 

diferentes aspectos. A autora conclui que “Anavilhanas não é formada exclusivamente 

por sedimentos do rio Branco, tem contribuição sim, mas não é o fator principal”. 

Nota-se que as teorias sobre a morfogênese do Arquipélago de Anavilhanas 

estão associadas aos diferentes processos de sedimentação e à tectônica das placas. 

Contudo, alguns resultados necessitam de estudos complementares para que possam 

ser ratificados (DNPM, 1978; Leenheer e Santos, 1980; Alves, 2013). A hipótese mais 

aceita por diferentes pesquisas (Latrubesse e Franzinelli, 2005; Silva e Rossetti, 2009; 

Alves, 2013) é que as ilhas de Anavilhanas resultam da deposição de sedimentos em 

ambiente de baixa energia que está associado a tectônica regional. É importante 
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observar ainda que o complexo de Anavilhanas apresenta grande estabilidade graças 

às características de coesão dos compostos superficiais argilo-siltosos e/ou síltico-

argilosos (Alves, 2013), e à vegetação presente nas ilhas que possuem uma 

importância para a manutenção desse ambiente (Piedade et al., 2005), conferindo aos 

canais do Arquipélago um padrão denominado “anabranching” – canais múltiplos 

separados por ilhas, os quais não se alteram, mesmo com a variação do nível da água 

do rio Negro (Santos et al.,2014). 

 

2.1.2. Clima 

I. Classificação do Clima na Região do 

Parque Nacional de Anavilhanas 

A região do PNA apresenta clima tropical chuvoso, caracterizado por 

temperaturas elevadas e precipitação pluvial abundante e bem distribuída ao longo 

do ano. De acordo com a escala de Köppen, o clima na região pertence ao tipo Af 

(clima Tropical Chuvoso):o A significa clima tropical, no qual, praticamente, não há 

um período de seca, a temperatura do mês mais frio nunca é inferior a 18°C e o mês 

mais árido possui umidade relativa superior a 60%; e f significa chuvas durante todo 

o ano, com precipitação média anual de 1.000 a 2.500 mm.  

 

II. Características do Clima 

O clima da região amazônica é definido pela combinação de vários fatores, 

como a circulação atmosférica, a cobertura vegetal e o balanço de energia controlado 

pela disponibilidade de energia solar. Alguns sistemas atmosféricos atuantes na 

região amazônica, dentre eles, a Circulação Geral e Alta da Bolívia, os fenômenos El 

Niño e La Niña, as Linhas de Instabilidade, a Brisa Fluvial, a Penetração de Sistemas 

Frontais e Organização da Convecção na Amazônia, interferem na variabilidade 

sazonal da precipitação na bacia Amazônica (Fisch et al., 1998). 

A disponibilidade de energia solar, interpretada como a média mensal do saldo 

de radiação, fluxo de calor sensível e fluxo de calor latente (evapotranspiração), é um 
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dos fatores que explicam a variabilidade sazonal da precipitação na bacia Amazônica. 

Estudos realizados em Manaus indicam que os maiores valores totais de radiação que 

incidem sobre a superfície ocorrem nos meses de setembro/outubro, enquanto os 

mínimos valores ocorrem nos meses de dezembro a fevereiro (Horel et al.,1989 apud 

Fisch et al., 1998).  

A importância de conhecer os sistemas atmosféricos que atuam na região 

Amazônica reside na possibilidade de prever algumas alterações no regime de 

precipitação, vazão e inundação da bacia, o que permite o planejamento de 

estratégias de prevenção ou mitigação dos efeitos provocados. O fenômeno 

atmosférico conhecido como “El Niño” (aquecimento anormal, porém cíclico, das 

águas superficiais do Oceano Pacífico), que influencia diretamente o equilíbrio 

hidrológico da região, é um exemplo disso. No período de 1982-1983, esse fenômeno 

provocou um período extremamente seco (janeiro/fevereiro) durante a estação 

chuvosa na Amazônica Central, provocando uma variação da precipitação de até -

70% na área de Manaus (Fisch et al., 1998). Tanto a precipitação quanto a vazão dos 

rios são afetadas pelos anos de fenômenos como El Niño (fenômeno que não possui 

uma regularidade, mas é possível prever sua ocorrência no intervalo de 2 a 7 anos) 

(Marengo, 2007), o que interfere diretamente nas inundações, no processo de 

sedimentação da Bacia e nos processos ecológicos dependentes da fase aquática. 

 

III. Temperatura, Umidade e 

Precipitação 

O regime de chuvas na bacia hidrográfica do Amazonas sofre influência dos 

deslocamentos das massas de ar de origem atlântica, da chamada “Zona de 

Convergência Intertropical – ZCIT”. A sazonalidade das chuvas na região depende da 

migração dessas massas de ar, apresentando menores precipitações quando a ZCIT se 

desloca ao norte da bacia e maiores precipitações nos meses em que ela se encontra 

mais ao sul (Fisch et al., 1998). 

A precipitação na região amazônica depende ainda da quantidade de água 

evaporada (evapotranspiração) adicionada à água advinda do Oceano Atlântico. 

Estima-se que a contribuição local da evapotranspiração seja de 50%, e o restante 



 

proveniente do Oceano Atlântico, sendo a evapotranspiração potencial média na floresta 

amazônica estimada em 4,0

relevância da manutenção da floresta amazônica para o regime de chuvas.

No interior do PNA

pluviométrica situada no município de Novo Airão são representativos para a região. A 

leitura da estação (Novo Airão 

de 2.100 mm/ano, apresentando comportamento anual parecido com o das estações de 

Moura, localizada à montante

Os dados da Estação 

foz, foram analisados entre o período de 1980 e 2010 e os valores obtidos de 

pluviosidade média mensal histórica foram de 2.213 mm, apresentando pluviosidade 

máxima média anual de 3.157 mm e mínima de

As médias dos dados climatológicos coletados na Estação Meteorológica de 

Manaus, entre os anos de 1980 e 2010, evidenciam que, na época chuvosa (novembro 

a maio), a temperatura é menor, não inferior à média mínima de 23°C, enquanto na 

época menos chuvosa (junho a outubro), a temperatura atingiu valores maiores, não 

ultrapassando o valor médio máximo de 34°C (

Esquema Gráfico 1. Dados climatológicos d
Meteorológica de Manaus (82331) 

Na região do PNA, como em grande parte da Amazônia, a pluviosidade é muito 

elevada e as estações se resumem a duas, sendo a menos chuvosa en

outubro, chamada de verão, e a mais chuvosa entre novembro e maio, chamada de 

inverno. A pluviometria elevada da região gera uma alta umidade relativa do ar, 

sendo as médias anuais entre 71 e 92%. 

proveniente do Oceano Atlântico, sendo a evapotranspiração potencial média na floresta 

amazônica estimada em 4,0-4,5 mm.dia-¹ (Fisch et al., 1998), fato que demon

relevância da manutenção da floresta amazônica para o regime de chuvas.

No interior do PNA, não existe estação meteorológica, mas os dados da estação 

pluviométrica situada no município de Novo Airão são representativos para a região. A 

tação (Novo Airão – 260006) revela uma pluviosidade média mensal histórica 

de 2.100 mm/ano, apresentando comportamento anual parecido com o das estações de 

Moura, localizada à montante, e de Manaus, localizada à jusante (Alves, 2013). 

Os dados da Estação de Manaus, localizada no baixo rio Negro

foz, foram analisados entre o período de 1980 e 2010 e os valores obtidos de 

pluviosidade média mensal histórica foram de 2.213 mm, apresentando pluviosidade 

máxima média anual de 3.157 mm e mínima de 1.258 mm.  

As médias dos dados climatológicos coletados na Estação Meteorológica de 

Manaus, entre os anos de 1980 e 2010, evidenciam que, na época chuvosa (novembro 

a maio), a temperatura é menor, não inferior à média mínima de 23°C, enquanto na 

os chuvosa (junho a outubro), a temperatura atingiu valores maiores, não 

ultrapassando o valor médio máximo de 34°C (Esquema Gráfico 1). 

Dados climatológicos de Temperatura (°C) e Precipitação (mm) da Estação 
Meteorológica de Manaus (82331) – 1980-2010. Fonte: INMET (2014). 

Na região do PNA, como em grande parte da Amazônia, a pluviosidade é muito 

elevada e as estações se resumem a duas, sendo a menos chuvosa en

outubro, chamada de verão, e a mais chuvosa entre novembro e maio, chamada de 

inverno. A pluviometria elevada da região gera uma alta umidade relativa do ar, 

sendo as médias anuais entre 71 e 92%.  
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Na região do PNA, como em grande parte da Amazônia, a pluviosidade é muito 

elevada e as estações se resumem a duas, sendo a menos chuvosa entre junho e 

outubro, chamada de verão, e a mais chuvosa entre novembro e maio, chamada de 

inverno. A pluviometria elevada da região gera uma alta umidade relativa do ar, 
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A complexidade do clima tropical possui uma estreita relação com os regimes 

hidrológicos das bacias hidrográficas da região amazônica. A oscilação do nível do rio 

ao longo do ano, que varia de acordo com o chamado “pulso de inundação”, determina 

a ocorrência de uma fase terrestre e uma aquática para os organismos presentes 

nesse ambiente (Junk, 1997). No baixo rio Negro, os efeitos ligados à estiagem 

resultam no aparecimento das praias por um período de três a cinco meses (Oliveira e 

Daly, 2001). Em Anavilhanas, quando o nível da água atinge valores muito baixos, 

centenas de praias são expostas e vários canais e lagos secam. Nesse período, as 

atividades de extração de madeira e de tráfico de animais silvestres (principalmente 

aqueles que utilizam os bancos de areia para nidificação, como aves e quelônios) são 

facilitadas. 

 

Clima: tropical chuvoso do tipo Af – escala de Köppen.   

Pluviosidade: máxima média anual de 3.157 mm (2008) e mínima de 1.258 

mm (1982), segundo a Estação de Manaus localizada no baixo rio Negro, próximo à 

sua foz. 

Estação: inverno e verão, sendo a menos chuvosa entre junho e outubro, 

chamada de verão, e a mais chuvosa entre novembro e maio, chamada de inverno.  

Temperatura: média mínima de 23°C na época chuvosa (novembro a maio) e 

média máxima de 34°C na época menos chuvosa (junho a outubro). 

Umidade relativa do ar: médias anuais entre 71% e 92%.   

 

 

2.1.3. Geologia 

A área do PNA está inserida na Bacia Sedimentar do Amazonas, que é uma 

bacia intracratônica com cerca de 500.000 km², abrangendo partes dos Estados do 

Amazonas e Pará. É limitada ao norte pelo Escudo das Guianas e ao sul pelo Escudo 

Brasileiro, abarcando as anteriormente denominadas bacias sedimentares do Médio e 

Baixo Amazonas (Caputo, 1984). É limitada a oeste com a Bacia do Solimões e o Arco 

de Purus, ao passo que o Arco de Gurupá constitui seu limite leste com a Bacia de 

Quadro 4. Clima na região do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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Marajó. Duas sequências de primeira ordem podem ser reconhecidas nos 5.000m do 

preenchimento sedimentar da Bacia do Amazonas: uma paleozoica, intrudida por 

dique e soleira de diabásio e uma mesozoico-cenozoica. 

A história deposicional da Bacia Sedimentar do Amazonas inicia-se no Neo-

Ordoviciano com a sedimentação glacial marinha rasa do Grupo Trombetas, cujas 

ingressões ocorrem de leste para oeste, tendo o Arco do Purus a função de barreira 

junto às Bacias do Solimões e Alto Tapajós. 

A sequência Cretácea-Paleogena resulta do relaxamento dos esforços 

compressionais, propiciando sítios deposicionais à sedimentação de clásticos 

continentais do Grupo Javari. Formaram-se sistemas fluviais fluindo em direção ao 

Oceano Pacífico com deposição de grande volume de sedimentos arenosos da Formação 

Alter do Chão. No Paleogeno, o início do soerguimento andino causou o isolamento da 

Bacia Alter do Chão, cujos rios cederam lugar a extensos lagos, alimentados por sistema 

fluvial meandrante de baixa energia. A partir do Mioceno e paroxismo andino, foram 

depositados em ambientes fluvio-lacustres, sedimentos argilosos, sílticos e arenosos com 

níveis delgados de linhitos e conchas de moluscos e cordatos da Formação Solimões 

(Caputo et al., 1971; Maia et al., 1997 apud Alves, 2013). 

Na região do arquipélago de Anavilhanas, afloram representantes das 

seguintes sequências deposicionais: Sequência Ordoviciana – Devoniana 

representada pelo Grupo Trombetas, com ocorrência no limite norte do PNA; e 

Sequência Cretácea – Terciária representada pelo Grupo Javari (Mapa 12).  

O grupo Trombetas foi definido por Caputo et al. (1971) e Caputo (1984), que 

o subdividiu da base para o topo nas formações Autaz-Mirim, Nhamundá, Pitinga e 

Manacapuru. Baseando-se na análise bioestratigráfica de quitinozoários, Grahn 

(1991), Grahn e Paris (1992) e Cunha et al. (1994) revelaram para o grupo uma idade 

Ordoviciana-Devoniana (Alves, 2013). 

O Grupo Javari reúne clásticos flúvio-lacustres, que integram a sequência 

Cretácea-Terciária, cuja evolução encontra-se vinculada à atividade orogênica andina. 

Reúne duas principais formações:i) Alter do Chão, Neo-Cretácea; e ii) Solimões, 

depositada no período Mioceno-Plioceno. 
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A Formação Alter do Chão é a unidade de maior extensão aflorante na Bacia 

Sedimentar do Amazonas. É interpretada como produto de um sistema deposicional 

fluvio-deltaico-lacustre com planícies abandonadas de rios entrelaçados (Caputo et al., 

1971; Cunha et al., 1994; Wanderley Filho, 1991 apud Alves, 2013). Além dos arenitos e 

pelitos com intensa coloração vermelha, é composta por rochas siliciclásticas 

avermelhadas que incluem arenitos fedspáticos caulínicos, quartzo-arenitos e 

quartzos-grauvacas, com estratificação cruzada e intercalações de argilitos (incluindo 

caulins), síltitos e conglomerados, bem com brechas intraformacionais (Cunha et al., 

1994; Kistler, 1954 apud Alves, 2013). A unidade apresenta uma morfologia tabular ou 

convexa. Em subsuperfície, a sucessão inferior é predominantemente arenosa e 

apresenta ciclos de ambientes fluviais anastomosados com retrabalhamento eólico. Na 

base, ocorrem depósitos fluviais meandrantes onde aparecem depósitos residuais de 

canais e pelitos de preenchimento de meandro abandonado. A sucessão superior é 

predominantemente pelítica e de um ambiente progradacional flúvio-deltáico em 

ambiente lacustre (Dino et al., 1999 apud Alves, 2013). 

Os depósitos Cenozoicos (Terciários e Quaternários) da área do Parque 

compreendem basicamente as coberturas modernas e os depósitos aluviais ao longo 

do sistema fluvial da região. São constituídos por sedimentos arenosos e argilosos 

depositados em um complexo sistema e formas fluviais.  

 

Figura 1.Rocha sedimentar (arenito) presente no Parque Nacional de Anavilhanas apresenta feições 

irregulares formadas por ações do intemperismo decorrentes da migração de óxido e hidróxido de 

ferro. Fonte: VERAS, R. (Comunicação pessoal,2014). 
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           Mapa 12. Geologia do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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2.1.4. Geomorfologia 

Em 1978, o projeto RADAMBRASIL agrupou, na FOLHA AS-20 Manaus, por 

meio da interpretação geomorfológica dos mosaicos de radar na escala 1:250.000, 

usando como critério a homogeneidade das formas de relevo e seu posicionamento 

altimétrico relativo, as diversas manchas mapeadas em sete compartimentos 

denominados unidades morfoestruturais: Planície Amazônica, Pediplano Rio Branco - 

Rio Negro, Depressão Periférica do Norte do Pará, Planalto Rebaixado da Amazônia 

Ocidental, Planalto Dissecado Rio Trombetas-Rio Negro, Planalto da Bacia Sedimentar 

do Amazonas e Planalto Dissecado Norte da Amazônia. Em 2010, o IBGE reclassificou 

essas unidades no mapa Geomorfológico do Amazonas nas seguintes unidades 

geomorfológicas: Planície Amazônica, Depressão Rio Branco - Rio Negro, Depressão 

Periférica da Amazônia Setentrional, Depressão do Negro-Japurá, Planalto do 

Uatumã-Jari, Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar do Amazonas e Planalto 

Dissecado do Norte da Amazônia, respectivamente. 

Todo o complexo de terras do PNA encontra-se na unidade morfo-estrutural 

do planalto do Uatumã-Jari, de idade neo-pleitocênica (Mapa 13).  A adjetivação 

Uatumã-Jari dá uma ideia de seu posicionamento geográfico. Seu limite norte é 

marcado pelo Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar do Amazonas e pela 

Depressão do Rio Branco - Rio Negro, onde o rio Negro faz o limite. A unidade 

ultrapassa esse rio para oeste, onde se limita com a Depressão do Negro-Japurá. Esse 

contato é marcado pelo rio Jaú a noroeste e rio Manacapuru a sudoeste. Seu contato 

ao sul com a Planície Amazônica (inclusive à foz do rio Negro) é marcado por 

desníveis que chegam a alcançar algumas dezenas de metros. 

As características geomorfológicas do Planalto do Uatumã-Jari são dadas por 

um relevo de interflúvios tabulares e colinas, modelados na Formação Alter do Chão, 

predominante em toda a unidade, o que lhe confere a qualificação de "Dissecado". No 

seu baixo curso, o rio Negro secciona o Planalto do Uatumã-Jari, destacando-se como 

principal agente de drenagem. Os tributários da margem esquerda compreendem os 

rios Baependi, Apuaú, Cuieiras e os igarapés Tarumã-Açu e Tarumã-Mirim, cujas 

cabeceiras estão no Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar do Amazonas ou 

próximo a ele. Os afluentes da margem direita nascem no próprio Planalto Uatumã-

Jari, enquanto os mais extensos a oeste nascem na Depressão do Negro-Japurá. 
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Destacam-se os rios Carabinani, Puduari, os igarapés Freguesia, Açu e Tumbira. Esses 

rios seguem direção geral sudoeste - nordeste (SW-NE), com padrão dendrítico de 

drenagem e também tem suas desembocaduras afogadas formando lagos. De maneira 

geral, apresentam percurso reduzido, correndo em vales encaixados, controlados por 

alinhamento estrutural, sem deixar extensas faixas de planície (Alves, 2013). 

O rio Negro, no trecho que secciona o planalto Uatumã-Jari, apresenta margens 

escarpadas, as denominadas “falésias fluviais”. Apenas em alguns trechos de sua 

margem esquerda ocorre áreas de acumulação, mapeadas como planície aluvial. 

Nesse trecho, apresenta padrão anastomosado, formando um emaranhado de ilhas e 

lagos que, segundo o DNPM (1978), seria resultado da deposição alternada de 

sedimentos. Essas ilhas são cortadas por um sistema de paranás que isolam ilhas 

menores dentro do conjunto conhecido como arquipélago de Anavilhanas, onde as 

ilhas ocorrem em menor quantidade que no arquipélago de Mariuá, à montante, e 

possuem grandes lagos em seu interior, restringindo a sua superfície emersa. Em 

direção a Manaus, as ilhas se dispõem em formas de “caudas de cometas”, 

apresentando formas alongadas e estreitas, mas, após esse trecho, o rio passa a ter 

canal único até a sua confluência com o Rio Solimões. 

Os relevos que compõem as unidades geomorfológicas da área do PNA 

possuem altimetria entre 50 e 150m (Mapa 14) e estão talhados sobre os sedimentos 

da formação Alter do Chão, em sua maior parte. 
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                 Mapa 13.Geomorfologia do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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Mapa 14. Hipsometria do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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I. Caracterização Morfológico-

Morfométrica de Anavilhanas 

A caracterização morfológico-morfométrica de Anavilhanas inclui diques 

marginais, depósitos de canais e de barras de meandros abandonados e lagos. Ao 

longo dos tributários dos principais rios, desenvolvem-se sedimentos aluviais 

recentes compostos por areias, siltes e argilas (Silva, 2005 apud Alves, 2013). 

Franzineli e Igreja (2002 apud Alves, 2013) descrevem ao longo do rio Negro 

sedimentos arenosos finos situados em terraços de planície de inundação, areias 

quartzosas e também argila cinza e mosqueada em depósitos de canais, sedimentos 

siltosos nas barras das ilhas do arquipélago de Anavilhanas e frações de argila e silte; 

enquanto nos igapós predominam raras areias finas e grande quantidade de matéria 

orgânica. 

O rio Negro corre em uma zona de falha normal que se estende por cerca de 70 

km em linha reta, controlando ambas as margens. Essa estrutura geológica forma 

grábens (áreas em depressão), que são locais propícios à sedimentação atual. 

Portanto, o arquipélago de Anavilhanas e os depósitos “Cacau-Pirêra”, estes próximos 

a Manaus, são resultantes da interrelação entre processo de sedimentação e 

fenômenos tectônicos (Silva, 2005 apud Alves, 2013). 

Ao lado das evidências de tectônicas no rio Negro, aliam-se outras, como a 

presença de foz afogada em quase todos os afluentes do rio Negro, configurando vias 

fluviais. Elas ocorrem nas duas margens do rio Negro e são mais frequentes no 

arquipélago das Anavilhanas, onde o rio apresenta um padrão anastomosado. O 

escarpamento de suas margens associadas aos falhamentos, à largura do rio nos 

trechos anastomosados e ao afogamento da foz de seus afluentes sugerem uma 

adaptação do rio Negro à estrutura do tipo rift-valley (DNPM, 1978). A região do rio 

Negro é, portanto, controlada em grande parte por um lineamento tectônico de 

direção noroeste – sudeste (NW-SE), sendo a neotectônica a responsável pela 

profundidade do rio e a ocorrência de falésias nas suas margens, influenciando na 

origem das ilhas de Anavilhanas, localizada entre blocos altos de Terra Firme e os 

blocos rebaixados do canal (Franzinelli e Igreja, 2002 apud Alves, 2013). 
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Nesse contexto, a classificação que mais se enquadra é aquela denominada padrão 

anabranches com leitos de sedimentos coesos, uma forma especial de rios 

anastomosados, caracterizados por baixa potência de fluxo, baixos gradientes e bancos 

coesos, onde os sedimentos podem ser advindos de sistemas orgânicos, organo-clásticos 

e lamosos. O padrão anabranches indica um canal onde as ilhas são bastante estáveis 

graças à vegetação presente e possuem a mesma cota de elevação da planície de 

inundação (Alves, 2013). A autora explica que, mesmo o rio Negro transportando baixa 

carga de sedimentos, existe um complexo de diversos canais e ilhas fluviais, 

caracterizando o padrão anabranches do canal no trecho do arquipélago de Anavilhanas.  

O complexo do arquipélago de Anavilhanas, de acordo com as Unidades 

Morfológicas mapeadas por Alves (2013), apresenta os subsistemas de Canal, Planície 

de Inundação e Terra Firme.  O sistema canal abrange os sistemas Ria, Barras Fluviais 

e Margens. O sistema Planície de Inundação inclui o subsistema Ilhas Fluviais 

(promontórios, diques longitudinais e lagos). O complexo sistema foi dividido e 

definido da seguinte forma (Alves, 2013): 

I. Sistema de Canal 

A. Subsistemas Ria 

i. Anastomosado 

a)  Canal principal 

b) Paranás 

c) Furos 

ii. Dendrítico 

a) Igarapés 

B. Barras Fluviais 

C. Margens 

 

II. Sistema de Planície de Inundação 

A. Ilhas Fluviais  

i. Promontórios 

ii. Diques longitudinais 

iii. Lagos 

 

III. Sistema de Terra Firme 
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I. Sistema de Canal 

A. Subsistemas Ria  

i. Padrão Anastomosado 

O padrão anastomosado sugerido para o rio Negro é entendido como um 

conjunto de canais interconectados que possuem baixa energia e alta estabilidade, 

dada a presença da vegetação e a composição de sedimentos de silte e argila. O canal 

é dividido pelas planícies de inundação onde é possível observar as ilhas alongadas 

cobertas por vegetação, os diques naturais e as zonas úmidas e alagadas.  

 

a) Canal principal 

O rio Negro, ao passar pelo Arquipélago de Anavilhanas, subdivide-se em dois 

canais laterais, um na esquerda e outro na extrema direita. Tais canais apresentam 

uma largura média de 2 km, variável à montante, onde apresenta largura média de 

1,5km, e à jusante, próximo a Manaus, podendo atingir uma largura de até 4km. O 

índice de sinuosidade apresenta valor de 1,07 e as profundidades variam de 22 a 18 

m no período da cheia e de 9 a 3 m no período de vazante, com uma amplitude anual 

de 11 m (Mapa 15). 

 

Mapa 15. Sistema de Canal – Subsistema Ria –Anastomosado– Canal Principal. Fonte: Alves (2013). 
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O canal principal apresenta um ambiente estável em termos de erosão e 

sedimentação, mas uma maior dinâmica em termos de transporte de carga hídrica 

junto à sua química em suspensão e de fundo, sendo a carga química de fundo o fator 

responsável pelas pequenas mudanças anuais na morfologia do Arquipélago, as quais 

são pouco efetivas. A carga de fundo é composta por sedimentos arenosos advindos 

de rochas antigas da região e de seus afluentes, responsáveis por uma alta carga de 

sedimentos oriundos dos sedimentos cretáceos da Formação Alter do Chão.  

 

b) Paranás  

Paranás são canais que ligam um rio a ele mesmo em áreas de planície aluvial.  

Em Anavilhanas, os paranás constituem os canais fluviais entre as ilhas e apresentam 

aproximadamente 1 km de largura e tendência retilínea. Em meio às ilhas maiores, 

eles aparecem mais estreitos com uma largura que varia de 100 a 200m. A 

profundidade média é de 7 m durante a vazante e de 9 a 10 m durante as cheias 

(Mapa 16). 

 

Mapa 16.Sistema de Canal – Subsistema Ria – Anastomosado–Paranás. Fonte: Alves (2013). 
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c) Furos 

O furo é todo canal que liga um rio a outro, um rio a um lago ou um rio a ele 

mesmo. No complexo de Anavilhanas, existem furos que ligam um lago a um paraná; 

um paraná a outro paraná; um lago ao canal principal; um lago a outro. Normalmente 

são pequenos, com largura de 2 a 3m, profundidade de 1m e, durante a vazante, 

muitos secam, cessando o fluxo entre os lagos e os paranás e/ou o canal principal. 

Durante a vazante, os furos são a única conexão entre canais e lagos e podem 

apresentar variação na direção do fluxo. No geral, os furos apresentam estabilidade 

de suas formas (Mapa 17). 

 

Mapa 17.Sistema de Canal – Subsistema Ria – Anastomosado–Furos. Fonte: Alves (2013). 

 

I. Sistema de Canal 

A. Subsistemas Ria  

ii. Dendrítico 

a. Igarapés 

Na área do PNA e entorno, destacam-se os Igarapés Tarumã-Mirim e Tarumã-

Açu na margem esquerda, e os igarapés Freguesia, Açu e Tumbira na margem direita. 

Tais igarapés apresentam padrão dendrítico(Mapa 18). 
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Mapa 18. Sistema de Canal – Subsistema Ria –Dendrítico – Igarapé. Fonte: Alves (2013). 

 

Os igarapés são os responsáveis pelo transporte de sedimentos erodidos da 

Terra Firme para o canal principal, formando as barras fluviais laterais (praias). 

 

I. Sistema de Canal 

B. Barras Fluviais (praias) 

No PNA existem as Barras Laterais e as Barras Centrais. As Centrais estão 

localizadas na lateral dos diques longitudinais e na confluência de dois paranás e só 

aparecem no período da vazante do rio, sendo vulgarmente denominadas praias 

(Tabela 9). As barras centrais apresentam solo nas classes que variam de areia média 

à areia fina. Apresentam largura variável, normalmente acima de 200m, podendo 

chegar a 1 km na vazante. São formadas no sentido da corrente.  
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Tabela 9.Levantamento das características das praias de Anavilhanas. Fonte: Alves (2013). 

 

 

As Barras Fluviais Laterais formam-se na confluência de todos os rios e 

igarapés à montante, na parte central e à jusante do arquipélago de Anavilhanas. O 

material dessas barras advém dos igarapés e/ou rios e a deposição ocorre durante o 

período de cheia, quando o rio Negro represa o igarapé fazendo com que o fluxo de 

água perca energia, facilitando a deposição. Normalmente, são mais estreitos que as 

Barras Centrais e apresentam de 100 a 200m de largura e extensão de até 500m 

(Mapa 19). As Barras Fluviais Laterais apresentam solos da classe textural areia, com 

sedimentos areia e areia levemente lamosa. Essa areia é proveniente da erosão dos 

igarapés de Terra Firme. No geral, são as unidades morfológicas de maior atividade 

hidromorfodinâmica do Arquipélago de Anavilhanas. 
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 Mapa 19. Barras Fluviais Centrais e Laterais. Fonte: Alves (2013). 

 

I. Sistema de Canal 

C. Margens 
 

As margens no PNA são as falésias relacionadas à margem do rio Negro ou de alguns 

igarapés, e às margens dos paranás nas ilhas fluviais onde ocorrem as “Terras Caídas”. As 

falésias são encontradas nas duas margens do rio e são formadas por sedimentos da 

Formação Alter do Chão, podendo alcançar 12m de altura, sendo que próximo a Manaus 

estão as falésias de maiores amplitudes. As margens dos paranás variam de 3 a 11 m. 

  

II. Sistema de Planície de Inundação 

As ilhas do PNA são classificadas como planícies fluviais (DNPM, 1978). São 

áreas mais planas resultantes da acumulação periódica do rio ou alagada 

permanentemente; apresentam diques marginais, canais anastomosados e lagos. São 

caracterizadas pela presença da vegetação de igapó, com amplitude média de 

inundação de 11 m. 
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A. Ilhas Fluviais 

i. Promontórios 

As formas exclusivas das ilhas de Anavilhanas são em função da existência de 

promontórios presentes na região frontal delas. Podem ter de 8 a 10m de altura e 

apresentam declividade de 20 a 40°. Na sua região central aparecem pequenos lagos 

isolados (Mapa 20).  

 

Mapa 20. Promontórios. Fonte: Alves (2013). 

 

Os promontórios não apresentam processos erosivos, demonstrando a 

estabilidade dessa unidade morfológica. São formados por sedimentos sílticos-

argilosos de consistência rígida que, junto à densa mata de igapó, fornecem essa 

estabilidade. Os promontórios ficam totalmente submersos durante a época das 

cheias, podendo permanecer nessa condição por seis meses. 
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ii. Diques longitudinais 

Os diques longitudinais que formam as ilhas apresentam maiores alturas 

próximo aos promontórios, apresentando uma variação de 2 a 11 m. As ilhas à jusante 

apresentam diques mais altos que as ilhas à montante. Nas ilhas próximas da 

confluência com o rio Solimões, os diques longitudinais são mais estreitos e 

alongados. Os maiores diques longitudinais possuem aproximadamente 16 km de 

extensão e de 1 a 2 km de largura. Nas ilhas menores, os diques possuem no máximo 

2 km de extensão e largura de 100 a 200m. Os diques isolam os lagos do canal 

principal e paranás, sendo conectados pelos furos (Mapa 21). 

Os diques apresentam sedimentos lamosos (lama levemente arenosa e lama 

arenosa) subjacentes a camadas de areias muito finas (areia lamosa e areia levemente 

lamosa). 

 

 

Mapa 21. Diques longitudinais. Fonte: Alves (2013). 

  

Durante a época das cheias, as águas dos canais e dos lagos transbordam e 

facilitam a deposição de areia muito fina transportada pelo rio. Alves (2013) sugere 

novos estudos para identificar a origem dessas areias que estão sendo depositadas no 

topo dessas superfícies. Porém, a autora levanta a hipótese de que a formação desses 

diques esteja ligada aos materiais que estão debaixo dessas areias, compostos por 
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sedimentos síltico-argilosos e areno-siltosos que foram depositados nesse ambiente 

de baixa energia do Arquipélago de Anavilhanas. Tal processo ocorre devido ao 

afogamento do canal do rio Negro, sendo que a origem do arquipélago teria ocorrido 

à época desse afogamento, que pode ser explicado ou pela tectônica local e regional, 

ou pelas mudanças climáticas pleistocênicas que causaram a elevação do nível do 

mar, ou pela junção dos dois processos (Alves, 2013).  

 

iii. Lagos 

No PNA predominam os lagos arredondados situados na porção central do 

arquipélago. Mas podem possuir formato de meia-lua, com tamanhos muito variados. 

Os lagos menores arredondados ocorrem nos promontórios das ilhas, enquanto os 

grandes lagos, conectados com o canal principal, localizam-se na parte mais ao sul. Os 

lagos das margens, isolados ou conectados sazonalmente, localizam-se no interior das 

ilhas e podem apresentar áreas bem grandes, com profundidade de 1 a 20m, 

conectados por furos ao canal principal e aos paranás. 

Os lagos apresentam zonas centrais e marginais (Mapa 22), sendo as zonas 

centrais as áreas permanentemente inundadas, e as zonas marginais as faixas de 

transição entre a época terrestre e aquática. Nas faixas marginais que se podem 

encontrar espécies da flora que suportam essa variação, como as Macacarecuias 

(Eschweleira tenuifolia). 

Os lagos apresentam classes texturais do solo que variam de argila siltosa, 

lama levemente arenosa siltosa e lama levemente arenosa argilosa, com sedimentos 

da categoria lama e lama levemente arenosa. Durante a vazante, grande parte dos 

lagos ficam isolados do rio Negro, criando um ambiente onde o fluxo tem baixa 

velocidade, o que favorece a deposição de silte e argila oriunda do rio Negro durante a 

fase das cheias. 

 



 

95 

 

Mapa 22. Zonas marginais e centrais do Arquipélago de Anavilhanas. Fonte: Alves (2013). 

 

III. Sistema de Terra Firme 

O Sistema de Terra Firme estudado por Alves (2013) está inserido em áreas de 

influência dos depósitos advindos da Formação Alter do Chão, os quais são 

responsáveis pela formação de falésias fluviais na margem do rio Negro e igarapés 

que desaguam no arquipélago de Anavilhanas. 
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2.1.5. Pedologia 

A região do rio Negro apresenta dois tipos de paisagens fisicamente bem 

diferenciadas: os Igapós e a Terra Firme. Nos Igapós predominam solos mais jovens, 

formados a partir de sedimentos do Quaternário. Na Terra Firme, em geral, 

predominam solos mais evoluídos, formados a partir de sedimentos ou rochas do 

Terciário ou ainda mais antigos (Mapa 23). 

Os solos de Terra Firme são geralmente cobertos por uma densa floresta e 

apresentam boas características físicas, mas geralmente tem baixa fertilidade química 

natural, por serem solos bastante intemperizados e lixiviados (Sioli, 1991). De 

maneira geral, nas áreas fora do PNA, o empobrecimento desses solos ocorre, 

principalmente, pela perda de matéria orgânica das áreas, devido a derrubadas e 

queimadas de árvores e introduções de culturas anuais e pastagens. 

Na área do PNA, destacam-se os solos: latossolo amarelo ácrico,latossolo 

amarelo distrófico, plintossolo argilúvico alítico, argissolo vermelho-amarelo 

distrófico, espodossolo humilúvico hidro-hiperespesso, gleissolo háplico Ta eutrófico 

e o gleissolo háplico Tb distrófico.  

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (2015), os 

solos do PNA são definidos a partir das seguintes características: latossolos 

amarelos ácricos e latossolos amarelos distróficos, que predominam na maior 

parte da Terra Firme, sob a Floresta Densa, caracterizam-se por serem solos em 

avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas 

transformações no material constitutivo. São fortemente ácidos, constituídos 

basicamente por material mineral, apresentando alta saturação com alumínio 

extraível e baixa fertilidade química natural.  Desenvolvem-se sobre os sedimentos da 

Formação Alter do Chão, em relevo suave ondulado a forte ondulado, com textura 

desde média a muito argilosa. 

Nas áreas mais acidentadas, estão marcados os plintossolos argilúvicos 

alíticos, que são solos minerais de coloração pálida, formados sob condições de 

restrição à percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade; 

de maneira geral, imperfeitamente ou mal drenados, apresentando excessiva 

plintização, ou seja, acumulação de óxido de ferro (Fe2O3), sendo de baixa fertilidade.  
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Numa porção de Terra Firme, existem ainda os argissolos vermelho-

amarelos distróficos, que são solos de composição mineral com presença de argila e 

acumulações de óxido de ferro, de tonalidade avermelhada. Quando ocorrem em 

relevos mais movimentados com fortes declives, apresentam-se bastante suscetíveis 

à erosão, não sendo recomendáveis para agricultura. Quando em relevo plano e 

suavemente ondulado, esses solos podem ser usados para diversas culturas. Em todo 

caso, os argissolos apresentam características que propiciam o reflorestamento ou a 

preservação da flora e fauna. 

Nas áreas de planície e ilhas do PNA ocorrem sedimentos recentes não 

consolidados referentes ao Quaternário. Os solos destacados incluem espodossolos 

humilúvicos hidro-hiperespessos, que são compostos por minerais, com textura 

predominantemente arenosa, de tonalidade que varia entre tons de cinza e vermelho, 

associando-se a relevo plano, suave ondulado e depressões. Ocorrem ainda os 

gleissolos háplicos Taeutróficos e os gleissolos háplicos Tb distróficos,que são 

solos constituídos por minerais ou material orgânico pouco espesso, também 

denominados solos aluviais. 
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                Mapa 23. Pedologia do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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2.1.6. Hidrologia 

O rio Negro é o rio de água preta mais extenso do mundo, e segundo maior em 

volume de água – atrás somente do Amazonas, o qual ajuda a formar (Wikipédia, 

2017). Além do Brasil, se estende pela Colômbia e Venezuela, com sua bacia 

abrangendo uma área de 696.810 km² e cobrindo cerca de 10% da superfície total da 

Bacia Amazônica continental (Filizola et al., 2009). Da sua nascente, localizada na 

região pré-andina colombiana, até a sua foz em Manaus, há cerca de 1.700 km de 

curso d’água, sendo o maior afluente em volume de água do rio Amazonas, 

respondendo por 15% de toda a água do complexo fluvial indo até o Oceano Atlântico 

(Oliveira e Daly, 2001). No estado do Amazonas, o rio Negro drena cinco municípios: 

São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Novo Airão e Manaus.  

Dos afluentes do rio Negro, os rios Cauboris, Marauiá, Darahá, Preto, Puduari, 

Ererê, Curiduri, Demeni, Jufaris, Branco, Jauaperi e Alalaú são influenciados pelo 

clima de Roraima. Os rios Uaupés, Curicuriari, Marié, Jurubaxi, Arirará, Cuiuini, 

Caurés, Unini, Jaú, Carabinani, Camanaú, Baependi, Apuaú, Branquinho e Cuieiras são 

influenciados pelo regime pluviométrico da Amazônia Central e pelo represamento 

do rio Solimões (Santos et al.,1984). 

Na altura do PNA, na margem esquerda, estão os rios Baependi e Apuaú, que 

servem como limites da UC. Mais à jusante, existe ainda o rio Cuieiras. Na margem 

direita do rio Negro, encontram-se os Igarapés Sobrado, Grande e Tumbira; na 

margem esquerda estão situados os igarapés Tarumã-Açu e Tarumã-Mirim (Illenseer 

e Pereira, 2011). Dentre todos os afluentes do rio Negro, merecem destaque os rios 

Branco e Jauaperi.O primeiro pela sua possível contribuição na formação do 

arquipélago de Anavilhanas, e ambos devido ao efeito de fertilização das áreas 

alagáveis do baixo rio Negro (Santos et al.,1984) (Mapa 24).  

O rio Negro possui uma largura média de 1 a 3 km em seu curso mais alto e sem 

a presença de ilhas, enquanto em seu curso mais baixo, próximo a Manaus, pode chegar 

a 10 km. Na altura de Manaus, sua velocidade chega a 1m/s (3,6 km/h) com uma 

profundidade de até 100 m. Essa profundidade, no entanto, é atípica, pois a 

profundidade média desse rio é de 5-20 m na vazante e 15-35 m na cheia. O volume de 

água do rio Negro acompanha o regime de chuvas na região, dando grande amplitude 
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na variação do nível d’água, sendo nas cheias de 27,60 m e na vazante 7,49 m para uma 

variação média no nível da água de 10 m em Manaus (Oliveira e Daly, 2001). 

No PNA, o rio Negro é transitável e possui inúmeros igarapés, paranás, e vários 

canais entre as ilhas; sua largura média é de 20 km. O trecho que compreende a foz do 

Negro, próximo a Manaus, até próximo ao município de Novo Airão apresenta boas 

características de navegação. Nesse trecho, o rio Negro varia de 2 a 24 Km de largura 

no seu ponto mais largo (Souza e Castellón, 2012). Os dois canais principais (um na 

esquerda e o outro na extrema direita) apresentam uma largura média de 2 km (à 

montante é de 1,5km e à jusante de 4 km), com profundidade de 18 a 22m no período 

de cheia e de 3 a 9 m na vazante. Os paranás apresentam cerca de 1km de largura, 

com trechos mais estreitos que variam de 100 a 200m e apresentam profundidade de 

7m na vazante e de 9 a 10m durante as cheias. Os furos apresentam largura de 2 a 3m 

e profundidade de 1m (Alves, 2013). 
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                     Mapa 24. Hidrografia do Parque Nacional de Anavilhanas.
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I. Regime Hidrológico 

O regime hidrológico do rio Negro é classificado como Equatorial. Esse tipo de 

regime é caracterizado pela ocorrência de dois picos máximos de descarga durante o 

ano. O primeiro pico ocorre nos primeiros noventa dias do ano de maneira fraca e de 

baixa amplitude, enquanto o segundo pico é o maior e corresponde à inundação 

anual, que acontece no período de maio a julho (Filizola et al., 2009). 

No rio Negro, o período de enchente ocorre em outubro/novembro, com um 

pico no primeiro trimestre do ano que segue até junho/julho quando ocorre o pico 

máximo de cheia. A vazante do rio começa a partir de julho com pico em outubro, 

chegando a valores de vazão correspondentes a cerca de 25 cm por dia, sendo a 

velocidade de vazante maior que a velocidade de enchente (Alves, 2013). 

As cotas do rio Negro vêm sendo medidas, diariamente, desde setembro de 

1902. Desde então, a maior cota histórica já registrada do rio Negro ocorreu em 29 de 

maio de 2012, registrada no Porto de Manaus, atingindo 29,97m (Tabela 10).    

 

Tabela 10. Dados das cotas máximas registradas na Estação de Manaus (1902-2012). Fonte: CPRM (2013).  

 

Segundo a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM (2013), a 

análise da série histórica das cotas do rio Negro, em Manaus, revela que, dos 112 anos 

de observação, 72% tiveram o valor máximo anual no mês de junho, 18% em julho e 

7% em maio. Enquanto acerca dos valores mínimos anuais, 42% ocorreram em 

outubro, 33% em novembro, 9% em dezembro, 8% em janeiro e 0,8% em fevereiro e 

setembro (Esquema Gráfico 2). De modo geral, as cotas do rio Negro apresentam 

amplitudes anuais (diferença entre as cotas máximas e mínimas) de 11 m em 

média,considerando o período de 1902-2010, com amplitude máxima podendo 

chegar até 15-16m (Alves, 2013).  

N° de ordem Ano Cota máxima (m) Mês 

1 2012 29,97 Maio 

2 2009 29,77 Julho 

3 2011 29,72 Maio 

4 1953 29,69 Junho 

5 1976 29,61 Junho 
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As cheias fluviais na Amazônia são fenômenos naturais característicos da 

dinâmica dos rios da região. O longo tempo de duração das cheias pode ocorrer 

devido ao extenso tamanho da bacia hidrográfica, aos índices de precipitação e à 

declividade pequena nos leitos dos seus principais cursos d’água. Mesmo as cheias 

que potencialmente podem trazer grandes impactos, cujas frequências ocorrem em 

torno de onze anos, podem também ser resultado da vastidão da bacia hidrográfica e 

da sua pequena declividade (CPRM, 2013). Nos últimos anos, vem se observando 

alterações nas frequências das secas e enchentes históricas, com a diminuição da 

frequência entre os eventos extremos, o que infere-se que seja resultado das 

mudanças climáticas antropocênicas. 

A análise dos dados quantitativos de cheias e vazantes nas estações de 

monitoramento ao longo do rio Negro (estações de São Gabriel da Cachoeira no 

município de São Gabriel da Cachoeira, Tapuruquara no município de Santa Isabel do 

Rio Negro, Barcelos, Moura e Manaus) revela que as flutuações do nível de água no 

baixo rio Negro são fortemente influenciadas pelo volume de água do Rio Solimões, o 

qual provoca um represamento na região denominada “Encontro das Águas” e que 

Esquema Gráfico 2. Distribuição histórica (%) de cotas mínimas e cotas máximas do rio Negro em 
Manaus (1902-2013). Fonte: CPRM (2013). 
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determina a magnitude dos eventos extremos no rio Negro em Manaus. Tal efeito de 

“barramento hidráulico” pode ser observado desde à foz até a sua confluência com o 

rio Branco. Nesse caso, até a desembocadura do rio Branco, as flutuações de nível de 

água refletem principalmente as variações do Solimões-Amazonas, sendo possível a 

análise dos dados do Porto de Manaus para inferir sobre a dinâmica que ocorre no 

Arquipélago de Anavilhanas (Alves, 2013) (Esquema Gráfico 3).  

 

Esquema Gráfico 3. Cotas máximas cheia (azul), cotas mínimas seca (amarela), médias anuais cheia 
(verde) e médias anuais seca (rosa) do rio Negro em Manaus entre 1902 a 2013. Fonte: CPRM (2013). 

 

Graças a esse efeito de “barramento hidráulico”, entre os meses de novembro a 

fevereiro, quando os níveis de água do alto rio Negro diminuem, o baixo rio Negro 

encontra-se em período de inundação. Isso ocorre porque, nessa mesma época, o 

complexo Solimões-Amazonas e seus vários tributários estão em época de enchente e 

recebe grande quantidade de água. Tal fato explica o porquê da subida do nível da 

água do baixo rio Negro na estação seca (Oliveira e Daly, 2001).   
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Águas da Bacia Amazônica 

As águas dos rios são resultado de interações físicas e químicas que acontecem 

durante o processo de infiltração e escoamento na bacia. Para Sioli (1985), a 

Amazônia possui três tipos diferentes de água como resultado dessas interações: 

águas brancas (ocorrem nos rios Madeira, Amazonas, Branco, Purus, Juruá, entre 

outros), águas pretas (rios Negro, Urubu, etc.) e águas claras (rios Tapajós e Xingu, 

por exemplo). Os rios de água branca, de origem Andina, possuem grandes 

quantidades de sólidos suspensos (cálcio e magnésio) e pouco material orgânico 

dissolvido, o que confere valores de pH em torno de 6,2 e 7,2. Já os rios de águas 

claras, que têm origem em formações antigas dos Escudos das Guianas e do Brasil 

Central e passam por locais de baixa erosão, possuem pouco material suspenso, 

apresentando-se com uma alta transparência. Por fim, os rios de água preta 

apresentam acidez elevada e grande quantidade de substância orgânica dissolvida 

(Oliveira e Daly, 2001).  

As águas pretas são na sua grande maioria ácidas, com pH variando entre 3,8 a 

4,9. A coloração escura dessas águas é resultado de um processo de carreamento de 

ácidos orgânicos oriundos da decomposição de restos vegetais que se depositam nos 

solos arenosos, sendo tal processo denominado podzolização, e os solos são os 

chamados podzóis. Entretanto, a coloração escura da água ocorre quando a drenagem 

acontece em podzóis superficiais, pois, a partir de 3 m de profundidade, a quantidade 

de matéria orgânica decomposta em substâncias húmicas não é capaz de colorir a 

água, já que a vegetação formada nesse local é mais rala e arbustiva. Por outro lado, 

em podzóis superficiais existem uma camada argilosa abaixo da camada de areia, a 

qual funciona como filtro e consegue reter grandes quantidades de materiais 

orgânicos que são drenados facilmente pela areia. As plantas desses solos rasos 

conseguem alcançar essa camada argilosa que é mais rica em nutrientes, o que 

proporciona condições para que uma vegetação de porte mais alto e denso se 

estabeleça, a qual se transforma em fonte de serrapilheira e, consequentemente, de 

substâncias orgânicas degradadas. Tais compostos orgânicos são gradativamente 

dissolvidos e carreados pelas águas (Leenheer e Santos, 1980), conferindo a cor 

escura. 

Quadro 5.Águas da bacia amazônica. 
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O processo geológico da área de drenagem do rio Negro atribuiu a essas águas, 

além da cor, características físicas e químicas muito peculiares, como baixa 

condutividade (entre 6 a 12 μs/cm) e baixo teor de sais minerais, entre eles potássio, 

sódio, cálcio e magnésio (Leenheer e Santos, 1980). Apesar de ser a maior bacia de águas 

pretas do mundo, o baixo índice nutricional e suas características ácidas somadas à 

toxidade de sua água causada por substâncias fenólicas originárias da serrapilheira 

submersa e/ou pela substância violaceína, produzida pela bactéria Chromobacterium 

violaceum (Walker, 1990), conferem ao rio Negro uma quantidade reduzida de espécies 

de peixes quando comparado aos rios com água branca (Affonso et al.,2012).  

Conhecidos como "rios de fome" devido às características descritas acima, as 

bacias de águas negras são consideradas de equilíbrio frágil em relação aos outros 

sistemas ecológicos da Região Amazônica e aos da Região dos Trópicos Úmidos, 

graças às diversas interações existentes entre grupos ecológicos que habitam esse 

ecossistema aquático. 

No PNA, o arquipélago é representante desse ecossistema de rios de águas 

pretas e de floresta tropical densa denominada Igapó. Em termos de preservação, 

considera-se de extrema importância no que se refere às reservas conhecidas como 

"matrizes de vida”.  

 

 

II. Parâmetros Hidrológicos 

De acordo com os levantamentos realizados no PNA na década de 90 (Ibama, 

2002), a água que passa pelo Arquipélago pode ser caracterizada como transparente, 

diluta e ácida, característica dos tributários que drenam a Floresta de Terra Firme. Os 

dados hidroquímicos obtidos sugerem que esses ambientes são similares àqueles 

citados na literatura e abrangem a mesma província geológica, isto é, o Planalto 

Dissecado Rio Trombetas - Rio Negro (Ibama, 2002). 

Os parâmetros hidrológicos foram mensurados no ano de 1999 (Ibama, 2002), 

e as análises partiram da distinção entre os três macros ambientes aquáticos 

presentes no PNA: rio Negro, drenagem da Terra Firme e lagos. 
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A) rio Negro 

A transparência da água no rio Negro é relativamente baixa, oscilando de 0,9 a 

1,3 m, e não há variação significativa nos valores de transparência entre os períodos 

de cheia e vazante. Os baixos valores estão relacionados à grande concentração de 

substâncias húmicas dissolvidas, as quais dão uma tonalidade escura à água do rio 

Negro, contribuindo para a atenuação da luz incidente. A temperatura da água varia 

de 28,3 a 31°C, fato que também está relacionado à tonalidade escura da água do rio 

Negro e, consequentemente, à retenção de calor. De modo similar, o oxigênio 

dissolvido apresenta valores relativamente altos na superfície, com média de 6,2-6,3 

mg/L, correspondente a uma percentagem de saturação média de 81-84%. 

O pH e a condutividade são muito baixos, indicativos respectivamente do 

caráter ácido acentuado e da grande deficiência em eletrólitos da água do rio Negro. O 

pH varia de 3,2 a 4,7, enquanto a condutividade varia de 6,0 a 13,0 µS/cm. Existe uma 

tendência para maiores valores de pH e menores valores de condutividade na época 

da cheia. Os materiais em suspensão variam de 0,9 a 14,8 mg/L, enquanto no período 

de vazante, observa-se uma tendência a valores mais altos na margem esquerda (10,1 

± 3,4 mg/L) em relação à margem direita (3,9 ± 2,5 mg/L) do rio.  

 

B) Drenagem da Terra Firme 

O rio Bariaú e os igarapés de Terra Firme apresentam águas cristalinas e 

transparentes, com valores relativamente altos de transparência (rio Bariaú: 1,5 a 3,0 

m) e baixos teores de material em suspensão (0,4a 2,3 mg/L). Os valores de 

temperatura da água situam-se, em geral, em torno de 25°C, certamente devido à 

cobertura vegetal densa sobre o canal do rio e dos igarapés. Contudo, no rio Bariaú, 

em locais próximos à desembocadura do mesmo no rio Apuaú, observa-se um 

aumento nos valores de temperatura (30°C), devido à maior largura do canal do rio e 

à consequente redução da cobertura vegetal. O teor de oxigênio dissolvido no rio 

Bariaú e nos igarapés tributários é relativamente alto (cerca 7,0-8,0 mg/L), 

correspondente à percentagem de saturação média de 90%. Os valores de pH são 

extremamente baixos, indicativo do caráter ácido acentuado da água originária da 

Terra Firme adjacente, com tendência a menores valores no período de vazante 

(valor médio de 3,5) que no de cheia (valor médio de 4,2). A condutividade elétrica é 
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relativamente baixa, mas apresenta valores maiores que aqueles detectados no rio 

Negro, sugerindo uma menor deficiência em eletrólitos da água originária da Terra 

Firme, particularmente para o rio Bariaú. Uma tendência a valores mais altos de 

condutividade elétrica no período de vazante (21,1 ± 4,4 µS/cm) quando comparado 

ao período de cheia (13,2 ± 2,7 µS/cm) também é observado.  

 

C) Lagos 

Os valores de transparência oscilam entre 1,5 a 3,5 m, o que é considerado 

típico para os ambientes lacustres marginais do rio Negro (Ibama, 2002). A 

temperatura superficial varia de 28,1°C (lago Carão, durante a cheia) a 31°C (lagos 

Carão e Arraia, durante a vazante); já a temperatura do fundo varia de 29,6°C (lago 

Arraia, vazante) a 26,2°C (lago Baependi, cheia). A maioria dos lagos apresenta uma 

estratificação térmica que varia de discreta (lagos Carão e Arraia) a acentuada (lago 

Baependi), com flutuações da ordem de 1,4 a 3,5°Centre os valores superficiais e as 

camadas inferiores; nos lagos Prato e Sede essas variações são mínimas, 

respectivamente da ordem de 0,4 e 0,6°C. 

De acordo com os levantamentos da década de 90 (Ibama, 2002), os lagos 

apresentam um alto grau de oxigenação. Os lagos apresentam também uma 

estratificação de oxigênio característica, observando-se uma depleção discreta do 

teor de oxigênio nas camadas mais profundas, à exceção do lago Sede.  

Os valores de pH dos ambientes lacustres são relativamente baixos e 

apresentam uma tendência decrescente com a profundidade. Os valores superficiais 

variam de 3,8 (lago Baependi, cheia) a 5,3 (lago Carão, vazante). A condutividade 

elétrica é também extremamente baixa, mas, ao contrário do pH, apresenta 

distribuição vertical irregular, não se observando a tendência decrescente nos valores 

com a profundidade. O valor máximo (11,6 µs/cm) e mínimo (5,7 µs/cm) para essa 

variável podem ser observados no lago Arraia, respectivamente, no período de cheia 

e vazante, ambos nas profundidades relativas a 25% da luz incidente. Com relação ao 

material em suspensão, os valores superficiais são baixos, oscilando entre 2,4 a 6,3 

mg/L. 
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III. Parâmetros Biológicos 

 
A densidade populacional de fitoplâncton, expressa como clorofila-a, varia de 

baixa a moderada, com seus teores oscilando de 1 a 15 µg/L. Os valores superficiais 

(100% luz) mostram grande variabilidade de um ambiente para o outro, oscilando 

entre 1,3 a 12,3 µg/L, o mesmo sendo observado para as profundidades relativas a 

1% de luz (0,9 a 8,0 µg/L), correspondente ao limite da zona eufótica. O rio Negro é 

um sistema fluvial com elevado índice de diversidade fitoplanctônica, sendo a 

comunidade composta de 307 taxa representando 291 espécies, 79 variedades que 

não são as típicas de suas espécies e seis formas igualmente atípicas. Dentro dessa 

diversidade, a ordem Desmidiales com 53% de taxa identificado é aquela com maior 

representatividade para a maioria dos sistemas aquáticos. Todavia, foi identificada 

alguns táxons raros, tendo sido citadas pela primeira vez para o estado do Amazonas, 

as espécies Amscottia mira, Fischerella sp. e Tetradidium intermedium (Ibama, 2002).  

O zooplâncton é representado por Cladocera, Copepoda e Rotifera. Nos rios 

Negro e Bariaú, a ordem Cladocera é composta por seis famílias com um total de 12 

espécies identificadas. Destas, a família Bosminidae foi a mais representativa, com 

cinco espécies, sendo Bosminopsis deitersia a espécie mais abundante (85 a 90% do 

total). A composição de Cladocera no arquipélago das Anavilhanas, nos dois períodos 

do ciclo hidrológico (vazante e cheia), é de 18 espécies, sendo 13 limnéticas. Vale 

ressaltar que esse número está subestimado, necessitando mais esforço de coleta em 

outros habitats não amostrados como sedimento, margens e capins. A maior riqueza 

de espécies limnéticas foi registrada no período de águas baixas, com 16 espécies, 

contra 10 espécies registradas no período de águas altas. A presença de pelo menos 

quatro espécies consideradas raras (B. brandorffi, B. negrensis, Moina rostrata e 

Moinodaphinia macleayi), pela baixíssima densidade, foram as responsáveis pela 

maior riqueza no sistema rio Negro em novembro (águas baixas).  

Os estudos realizados por Robertson e Hardy (1984) registraram 40 espécies 

de Copepoda para os rios e lagos da Amazônia, que é geralmente composta na maioria 

por Calanoida, mas poucos representantes de Cyclopoida. Nesse estudo, por exemplo, 

foram registrados 14 taxas para Calanoida e quatro taxas para Cyclopoida no rio 

Negro. 
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De acordo com Robertson e Hardy (1984), são registradas para a Amazônia 

250 espécies de Rotifera (incluindo as formas iloricadas e as sésseis). Shaden (1976) 

e Hardy (1980), registraram o máximo de 21 espécies de Rotifera em uma amostra. 

Em Anavilhanas, foram identificados 42 taxas, pertencentes a 13 famílias. Dos 

sistemas estudados, o maior número de espécies foi registrado para o Lago Baependi 

com 27 espécies na época das águas baixas (novembro) e para o rio Bariaú com 21 

espécies na época de cheias (abril).  

Portanto, o sistema de águas pretas do arquipélago das Anavilhanas contém 

uma comunidade zooplanctônica rica em número de espécies, das quais muitas são 

comuns a outros sistemas aquáticos com diferentes características físico-químicas. 

Além disso, foram encontradas espécies altamente especializadas nos três grupos 

estudados (Cladocera, Copepoda e Rotifera) (Ibama, 2002). 

 

2.2. MEIO BIOLÓGICO 

2.2.1. Vegetação 

O Brasil possui uma expressiva parcela da diversidade mundial de plantas e 

uma das maiores taxas de endemismo já registradas (46%). A Amazônia é 

responsável por 25% (aproximadamente 13 mil espécies) da diversidade brasileira e 

sua taxa de endemismo é de aproximadamente 14% para plantas com sementes 

(Forzza et al., 2010). No entanto, a expressão de toda a riqueza da Amazônia requer 

levantamentos locais nos diversos ecossistemas desse Bioma, de tal forma que novos 

inventários podem alterar significativamente esses valores. Os primeiros estudos e 

listas relacionados aos aspectos florísticos e ecológicos das formações florestais em 

águas escuras no Brasil ocorreram na Bacia Amazônica, nos limites do atual PNA na 

década de 1960 (Rodrigues, 1961).  No estudo de Souza e Scudeller (2009), um total 

de 51 espécies foi encontrado na região. 

Atualmente, diferentes formações vegetais são reconhecidas no PNA, as quais 

apresentam uma riqueza diferenciada de espécies arbóreas que merecem destaque 

conforme o ambiente de ocorrência. A primeira tentativa de descrição mais detalhada 

da vegetação do PNA foi no processo de elaboração do Plano de Manejo da antiga 

ESEC, quando os levantamentos foram realizados com base em: a) imagens de satélite 
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Landsat-5, órbita-ponto 231/062, de 12/10/94, composição colorida falsa cor, nas 

combinações 3B, 4G e 5R; b) consulta bibliográfica ao mapa de vegetação do projeto 

RADAMBRASIL (1978) cuja base são o relevo e a fitofisionomia; c) fotos aéreas de 

sobrevoos; e d) trabalhos de campo pontuais e por amostragem. A equipe que 

realizou o levantamento em campo amostrou o inventário de parcelas, tomando-se 

como dado os parâmetros dendrométricos e dendrológicos das espécies 

inventariadas e o inventário aleatório (coleta botânica - material fértil), com objetivo 

de obter uma listagem das espécies da flora por ambiente estudado.  

Em 2004, o MMA, com apoio do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável 

da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO, elaborou o mapa da vegetação brasileira 

e, na carta SA-20-Z-B, destaca o município de Novo Airão e a vegetação do PNA. 

Segundo o mapa, o PNA apresenta algumas singularidades e uma classificação que 

corresponde às áreas representadas por Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas 

somada à fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa Aluvial, além de uma área de 

Campinarana e Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre (Mapa 25). 
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                   Mapa 25.Vegetação do Parque Nacional de Anavilhanas (Fonte: MMA). 
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Foram notadas algumas diferenças em termos de classificação das 

fitofisionomias do levantamento da antiga ESEC e do elaborado pelo MMA em 

2004.Como a Revisão do Plano de Manejo do PNA não prevê levantamentos 

florísticos, optou-se por consultar um especialista em classificação de vegetação, 

especialmente de campinas, o pesquisador Cid Ferreira. Para ele, a área de 

Anavilhanas é um local ainda pouco conhecido e que merece levantamentos botânicos 

capazes de identificar a composição da vegetação bem como a caracterização da 

fitofisionomia.  

Nesse contexto, o mapa de vegetação que representa o PNA permanece aquele 

do levantamento realizado pela antiga ESEC, com algumas modificações em termos de 

espacialização das Campinas e Campinaranas e com a ressalva de que novas 

pesquisas são necessárias para definir com mais exatidão a classificação das regiões 

fitoecológicas locais. De acordo com o Plano de Manejo da antiga ESEC, o PNA 

apresenta as seguintes fitofisionomias: Floresta de Terra Firme (Floresta Ombrófila 

Densa de Terra Firme), Floresta de Igapó (Floresta Ombrófila Densa Aluvial) e as 

faciações de Campinarana – Campinarana (Campinarana Florestada), Campina 

(Campinarana Gramíneo-Lenhosa), Caatinga-gapó (Campinarana Arbustiva) e 

Chavascal (Campinarana Arborizada), as quais são descritas no Mapa 26. 
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 Mapa 26.Vegetação do Parque Nacional de Anavilhanas (Fonte: Ibama). 
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2.2.1.1. Principais Formações Vegetais 

A. Floresta de Igapó 

As matas de igapó referem-se às áreas baixas inundadas pelas águas pretas ou 

claras situadas próximas ao leito dos rios, permanecendo úmidas durante quase o ano 

todo. Ocupam apenas 2% do território da Amazônia brasileira e geralmente são 

constituídas por ambientes pobres em nutrientes inorgânicos, ricas em material 

orgânico diluído e com pH extremamente ácido (Oliveira e Daly, 2001; Peleja e Moura, 

2012). Pedologicamente, os igapós se caracterizam por apresentar solos geralmente 

arenosos (Prance, 1980), encharcados, inconsistentes e excessivamente ácidos, com 

abundância de matéria orgânica em decomposição (Moreira, 1976). No PNA, devido à 

sua formação característica, os solos são diferentes dos solos arenosos típicos de 

igapó. No arquipélago, os solos são mais argilosos e parecidos com os solos de várzeas 

de rios de água branca, porém menos férteis (Oliveira e Daly, 2001). 

Essas matas geralmente possuem espécies altamente adaptadas, pobres em 

biomassa, com uma diversidade baixa de espécies e alto endemismo. No sub-bosque 

há pouca iluminação, e suas espécies apresentam folhas largas para captar a maior 

quantidade de luz solar, apresentando raízes tabulares (escoras) e respiratórias. O 

ecossistema é ainda um importante alvo para berçário e alimentação de muitas 

espécies da ictiofauna (Peleja e Moura, 2012). 

Segundo DNPM (1978), esse tipo de floresta está classificado como Floresta 

Densa Tropical com Dossel Uniforme, ocorrendo ao longo das margens do rio Negro e 

intercalada com árvores emergentes sobre terraços. 
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Figura 2.Floresta de Igapó: (A) Vista Aérea do Arquipélago de Anavilhanas - Fonte: Blog 40 Forever 
(2013); (B) e (C) Vista da borda da Mata de Igapó - Fonte: Idesam (2014). 

 

i. Caracterização Fisionômica 

O rio Negro possui longas planícies aluviais, caracterizadas por áreas de terras 

inundadas sazonalmente. Enquanto no rio Solimões-Amazonas (de águas brancas) 

tais áreas são denominadas Várzea, as áreas inundadas pelo rio Negro (de águas 

pretas) são chamadas de Igapó.  

A variação sazonal do nível da água (amplitude de até 10-12 m entre os 

períodos de cheia e vazante) que atinge as Matas de Igapó é conhecida como “pulso 

de inundação”. Tal dinâmica favorece a adaptação e o aparecimento de áreas 

alagáveis onde nascem os fragmentos florestais naturais e as ilhas de vegetação, nas 

quais variam o nível e o tempo de submersão de acordo com o relevo da área. No 

PNA, as Matas de Igapó estão sujeitas a esse “pulso de inundação”, o qual é o fator-

A 

B C 
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chave que dá origem e controla a diversidade, a produtividade e o fluxo de energia. 

Além disso, a química da água, motivada pela geologia e pela vegetação, quando 

somada à natureza do solo, determina a estrutura dessa vegetação (Junk, 1980 apud 

Piedade et al., 2005) e explica, principalmente, a variação em diversidade das ilhas do 

PNA (Ferreira e Stohlgren, 1999). 

A riqueza de espécies em ilhas, no geral, é resultado do equilíbrio entre os 

processos de imigração e extinção, os quais variam de acordo com o tamanho da ilha 

e a distância entre ela e a área fonte de espécies colonizadoras, o continente 

(MacArthur e Wilson, 1967). No arquipélago do PNA, o processo de colonização e 

adaptação possui características próprias e, apesar de a ilha apresentar uma 

estrutura mais complexa, o número de espécies e a diversidade são menores quando 

comparado com as Florestas de Terra Firme (Parolin et al., 2004). 

Para chegar ao atual estado, a paisagem naturalmente fragmentada do 

arquipélago de Anavilhanas passou por uma série de adaptações que, evolutivamente, 

foram capazes de contornar os efeitos de borda aos quais as ilhas estão submetidas. 

Como resultado da estreita relação com a água, nas faixas estreitas do relevo das ilhas 

submetidas a diferentes números de dias de alagação ao longo do ano, é possível 

encontrar comunidades bem adaptadas (Piedade et al., 2005).  

De maneira geral, a colonização das ilhas de Anavilhanas pode ser explicada 

pelo processo de movimentação de sedimentos, devido à contínua deposição e em 

função das variações de nível do rio e à grande quantidade de sementes trazidas pelas 

águas; além da existência de habitats propícios à colonização (Piedade et al., 2005). 

Ademais, acredita-se que a colonização dessas ilhas esteja ligada à ocorrência de 

ciclos maiores de secas que expõem os bancos arenosos ou argilosos por um tempo 

prolongado, permitindo o início de um lento processo de colonização.  

Outro fator fundamental ligado à colonização nas ilhas refere-se à adaptação 

de algumas espécies como forma de garantir uma rápida germinação para o máximo 

aproveitamento da fase terrestre aliado a um rápido crescimento. Sendo assim, 

quando ocorre a fase aquática, a plântula já terá certo tamanho e, consequentemente, 

uma maior tolerância à fase de alagação. Como o período de inundação tende a ser de 

seis meses, acredita-se que a plântula possua ainda um mecanismo de dormência 

capaz de suportar as condições desse período (Piedade et al., 2005). 
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ii. Formação da Vegetação de Igapó 

a) Primeiro estágio  

As ilhas são predominantemente formadas por argilas e silte agregado a elas 

em menores proporções. Posteriormente, formam-se pequenas enseadas, que 

recebem matéria orgânica e argila, proporcionando o estabelecimento de algas 

(Ibama, 2002). Esses três elementos associados formam uma fina camada de 

substrato submerso, favorecendo a colonização por Poaceae (gramíneas), 

principalmente, pela espécie Oryza glumaepatula (arroz-silvestre). 

 

b) Segundo estágio 

Após a colonização por gramíneas, surgem as espécies arbustivas de Coccoloba 

pichuna (maracarana), Symmeria paniculata (carauaçu) e Eugenia inundata 

(araçazinho). A espécie arbórea Eschweilera tenuifolia (macacarecuia) é uma espécie 

de transição entre a floresta alta, densa e a formação pioneira que, juntamente com as 

espécies arbustivas, formam comunidades homogêneas nas orlas dos lagos. Essas 

espécies, em geral, resistem a inundações prolongadas, suportando até seis meses 

com suas raízes submersas (Ibama, 2002) (Figura 3). 



 

Figura 3.Comunidade de Macacarecuia (

 

c) Terceiro e último estágio 

Esse estágio representa a floresta densa propriamente dita de Igapó, estando a 

descrição sujeita à estratificação normal da floresta. 

arbustos e as plantas de ciclos curtos são

porções mais elevadas tende

que a ilha envelhece (Piedade 

Figura 4.Estratégia de colonização das ilhas no arquipélago
representação de uma ilha jovem em processo inicial de colonização. À direita, a representação de uma 
ilha em estágio mais avançado. Fonte: Piedade 

Comunidade de Macacarecuia (Eschweilera tenuifolia). Fonte: Idesam (2014)

c) Terceiro e último estágio - Floresta Densa 

e estágio representa a floresta densa propriamente dita de Igapó, estando a 

descrição sujeita à estratificação normal da floresta. Nas porções marginais

plantas de ciclos curtos são destacados e mais frequentes, 

ais elevadas tende-se a estabelecer uma comunidade mais estável à medida 

que a ilha envelhece (Piedade et al.,2005) (Figura 4). 

Estratégia de colonização das ilhas no arquipélago de Anavilhanas. À esquerda está a 
representação de uma ilha jovem em processo inicial de colonização. À direita, a representação de uma 
ilha em estágio mais avançado. Fonte: Piedade et al. (2005). 
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iii. Composição Florística 

A composição florística da Floresta de Igapó do PNA é constituída por 69 

famílias, 188 gêneros e 291 espécies, envolvendo nesse contingente espécies 

arbóreas, palmeiras, cipós, lianas, epífitas e herbáceas (Ibama, 2002). De uma 

maneira geral, a vegetação da área do arquipélago contém espécies arbóreas 

consideradas características de “igapó sazonal”, pois apresentam componentes das 

áreas inundáveis e das áreas de Terra Firme.  

Segundo estudiosos da Amazônia (Braga, 1979; Revilla, 1981), a vegetação de 

Igapó é caracterizada pela baixa biomassa de plantas e uma grande variedade de 

comunidades de plantas de baixa diversidade. Porém, estas áreas são extremamente 

interessantes diante da distribuição restrita de algumas espécies. Nos Igapós de 

Anavilhanas há formações de comunidades de Oryza glumaepatula, Eugenia inundata, 

Symmeria paniculata, Coccoloba pichuna, Eschweilera tenuifolia nas zonas mais baixas 

de inundação. As espécies Tovomita sp., Malouetia furfuracea e Coccoloba pichuna são 

conhecidamente adaptadas aos períodos de alagação, com destaque para Tovomita 

sp.e Coccoloba pichuna, que ocorrem preponderantemente nos pontos de relevo 

submetidos a cerca de 340 dias de inundação durante o ano (Piedade et al., 2005).  

O sub-bosque na floresta de igapó geralmente é aberto e limpo. Possui camada 

de serrapilheira pouco espessa, composta por espécies de saprófitas e herbáceas, com 

destaque para as famílias Musaceae, Marantaceae, Zingiberaceae, Heliconiaceae, 

palmeiras da espécie Leopoldina pulchra (jará), que formam pequenas comunidades, 

além da presença predominante de algumas espécies de Pteridophyta (Piedade, 1985 

apud Nakazono e Piedade, 2004; Ibama, 2002). Nos locais onde ocorrem quedas de 

árvores de grande porte, há um adensamento de cipós e o sub-bosque se fecha; 

processo normal em qualquer abertura de clareira, que propicia o crescimento de 

outras espécies pelo fornecimento de luz (Ibama, 2002). Em termos de dominância, 

destaca-se a espécie Amphirrhox longifolia (Parolin et al.,2004), uma espécie 

característica de sub-bosque que possui ampla distribuição, podendo ocorrer tanto 

em áreas de Terra Firme como em áreas inundáveis. Dentre as famílias encontradas, 

destaca-se a Marantaceae, cujo gênero Ischnosiphon, popularmente denominado de 

arumã, possui cerca de 30 espécies e é de grande importância para as comunidades 

indígenas e ribeirinhas que utilizavam suas fibras para confecção de diferentes tipos 
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de artesanato. Atualmente, novas áreas de manejo foram definidas para que a 

atividade dos ribeirinhos continuasse e não dependesse somente da extração da 

espécie no interior no PNA (Nakazono e Piedade, 2004).  

O estrato médio é composto por indivíduos arbóreos que atingem no máximo 

10m de altura, em geral finos, com troncos cilíndricos e copas pequenas, na maioria 

desprovidos de epífitas. As espécies mais frequentes são: Gustavia augusta (general-

cagão ou geniparana), Nectandra amazonum (louro-preto ou louro-amarelo), Hirtella 

racemosa (pajurazinho) e Bactris sp. (marajazinho). Em determinados locais desse 

estrato, agregações das espécies Gustavia augusta e Nectandra amazonum, que 

formam pequenas comunidades, são observadas. 

O estrato superior forma uma massa compacta, uniforme, com poucos 

indivíduos emergentes. Na parte voltada para o espelho d’água, formam cortinas de 

cipós - Gurania sp., Combretum aubletii (escova-de-macaco) e Dioclea macrocarpa. 

Esse estrato compreende indivíduos com altura acima de 10m, geralmente finos, 

cilíndricos e com copas globosas, com ocorrência de cipós lenhosos que, muitas vezes, 

formam um emaranhado e atingem as copas das árvores, recobrindo-as totalmente. 

As espécies mais frequentes nesse estrato são Heterostemum mimosoides (pracaxi), 

Macrolobium acaciifolium (arapari), Calophyllum brasiliensis (jacareúba), Aldina 

latifolia (macucu-do-igapó), entre outras.  

As espécies emergentes dessa tipologia florestal são Virola surinamensis 

(ucuuba, virola), que possui raízes tabulares, Astrocaryum jauari (jauari) e 

Eschweilera albiflora (castanharana). Esta última é uma das preferenciais como 

hospedeira de epífitas, sendo as mais comuns as das famílias Araceae, Bromeliaceae e 

Orquidaceae. Tal fato pode ser explicado pela casca grossa e fissurada da espécie, o 

que facilita a fixação das raízes das epífitas (Ibama, 2002).  

 Nas zonas de relevo mais altas, aparecem as formações de comunidades de 

Virola surinamensis, Heterostemum mimosoides, Licania densifolia, Nectandra 

amazonum e Astrocaryum jauari. Quanto às epífitas, as comunidades que ocorrem são 

de Cattleya violacea (orquídeas de ocorrência comum sobre árvores no Lago do 

Prato), Sobralia sessilis (orquídeas) e Anthurium spp. (aráceas). 

As famílias com maior diversidade de espécies são Caesalpiniaceae (26), 

Chrysobalanaceae (22), Fabaceae (21), Annonaceae (15),Clusiaceae (12), 
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Myrtaceae(10), totalizando 69 famílias. Em 2003, Parolin e colaboradores também 

realizaram um estudo na floresta inundável das ilhas do PNA e encontraram 51 

espécies distribuídas em 29 famílias. A família mais representativa foi Fabaceae, 

frequentemente encontrada em áreas inundáveis da Amazônia, seguida de 

Apocynaceae e Violaceae. As espécies que apresentam destaque em termos de 

número de indivíduos são: Tabernaemontana rupicola e Amphirrhox longifolia, 

apresentando baixos índices de endemismo.  

Comparando-se à riqueza de espécies de Igapó entre um trecho do rio Negro 

situado no Arquipélago de Anavilhanas e outros trechos à montante da confluência do 

rio Branco, é notada uma ligeira tendência desse valor ser maior para o Arquipélago 

de Anavilhanas. Uma provável explicação reside na presença de sedimentos mais 

finos no arquipélago, que são pouco mais férteis do que aqueles sedimentos que 

ocorrem à montante. Além disso, a proximidade e a conectividade com o rio Solimões-

Amazonas e a própria influência do rio Branco são fatores que podem explicar certa 

semelhança da riqueza de espécies entre o Arquipélago de Anavilhanas e as áreas de 

várzea. Em termos de espécies por hectare, os valores variam de 59-79, sendo 

maiores em conjunto de ilhas mais estreitas com largura entre 200 a 500m. Além 

disso, é importante destacar que, mesmo as ilhas próximas com regime de inundação 

quase idênticos, apresentam valores contrastantes de riqueza de espécies, densidade 

e área basal, o que indica que cada ilha do arquipélago seja um ambiente único em 

termos de diversidade de espécies arbóreas (Terrazas, 2012) (Mapa 27). 
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Apesar de todas as características evolutivas da vegetação e da sua complexidade, 

sabe-se que a Floresta de Igapó possui solos bastante pobres, portanto, são ambientes 

frágeis e de difícil recuperação uma vez alterados pela intervenção humana (Junk, 1997). 

Nesse contexto, a redução da área de uma ilha por pressão antrópica resultaria na 

redução da capacidade dessa ilha em tolerar o mesmo número original de espécies.  

Devido ao baixo grau de resiliência das matas de igapó, à pobreza dos solos 

(Junk, 1997), bem como à lenta dinâmica de colonização dessa vegetação (Piedade et 

al., 2005), recomenda-se maior esforço de monitoramento e fiscalização dessas áreas, 

como forma de garantir a biodiversidade e impedir a retirada da cobertura vegetal.   

 

iv. Espécies Indicadoras de Igapó 

São consideradas indicadoras de Igapó aquelas que têm sua ocorrência restrita 

às áreas de inundação de águas claras e pretas. Entre essas, destacam-se as espécies 

Virola surinamensis (virola), Aldina latifolia (macucu), Eugenia inundata (araçazinho), 

Pachira insignis (mungubarana), Coccoloba pichuna (maracarana) e Unonopsis 

guatterioides (envira-surucucu).  

 57 – 68 espécies 

60 -67 espécies 

57 espécies  

51 – 79 espécies 

Mapa 27. Levantamento de espécies arbóreas para diferentes áreas do rio Negro: Santa Isabel do Rio 
Negro (ST); Barcelos (BA); Rio Jufari (JU); Anavilhanas (AN), com destaque para a desembocadura do rio 
Branco. Fonte: Terrazas (2012). 
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v. Espécies Vegetais Ameaçadas no Igapó 

 

A ucuuba ou virola (Virola surinamensis), espécie frequente nas ilhas do PNA, é 

considerada ameaçada de extinção (categoria Vulnerável pela Portaria MMA nº 

443/2014). Segundo Scabin et al. (2012), a espécie possui baixa abundância no 

Arquipélago de Anavilhanas e já apresenta alterações na estrutura de sua população 

devido à intensidade de exploração, fato indicador de que, caso a extração continue, a 

permanência da espécie no Parque pode ser comprometida.  

O Decreto Federal 5975/2006 proíbe a exploração das espécies do gênero 

Hevea para fins madeireiros. A seringueira-barriguda (Hevea spruceana) ocorre nas 

ilhas e é frequentemente abatida ilegalmente para uso madeireiro. 

 

 

Os efeitos do “pulso de inundação” nas Matas de Igapó 

As Matas de Igapós sofrem ao longo do ano a influência dos ciclos de cheias e 

vazantes do rio Negro como consequência das condições geofísicas da sua bacia, fato 

que determina a presença de uma fase aquática e uma fase terrestre. Tais variações 

no nível de água constituem o evento chamado de “pulso de inundação”. A frequência 

desse fenômeno levou à evolução de um tipo peculiar de vegetação extremamente 

adaptada a viver em submersão parcial ou total durante vários meses do ano, 

apresentando modificações adaptativas fenológicas, morfológicas e fisiológicas 

(Piedade et al., 2005), que são denominadas plasticidade (Ricklefs, 2001).  

Dentre as adaptações fenológicas das Matas de Igapó, destaca-se a 

sincronização do período de floração e frutificação de diversas espécies e o período 

de inundação, o que possibilita a dispersão dos propágulos pela água ou pelos peixes. 

Por outro lado, as espécies que possuem a capacidade de sincronização de floração 

com o período de pouca precipitação, garantem a dispersão dos propágulos e o 

crescimento das plântulas na época em que são registrados maiores índices 

pluviométricos. Astrocaryum jauari é um exemplo de espécie que sincroniza sua 

floração com o período de baixa precipitação. Quando os índices pluviométricos 

Quadro 6. Os efeitos do “pulso de inundação” nas Matas de Igapó. 
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aumentam, os frutos já estão em fase de desenvolvimento para que no pico das cheias 

ocorra a abscisão (Piedade et al., 2005). Essa adaptação fenológica pode ser também 

observada em Hevea spruceana, a qual produz flores durante o período de 

alagamento e acaba por favorecer os polinizadores voadores em detrimento daqueles 

que não conseguem ultrapassar a barreira física do alagamento (Bahrami et al., 

2002). Além da adaptação fenológica, H. spruceana apresenta também modificações 

morfológicas que conferem à espécie a capacidade de suportar os ambientes alagados 

das ilhas do PNA. Tal modificação está relacionada à produção de mais ou menos 

lenticelas (estruturas presentes no caule, facilitadoras das trocas gasosas e que 

possibilitam maior tolerância à falta de oxigênio) dependendo das condições do 

ambiente, ou seja, indivíduos que ficam maior tempo submersos possuem uma maior 

quantidade de lenticelas no tronco como forma de compensar o estresse de oxigênio. 

Tal característica explica a grande abundância dessa espécie em ambientes alagados 

como no Arquipélago de Anavilhanas (Oliveira et al., 2007). 

Outra adaptação fenológica importante das espécies de igapó é a perda de 

folhas em resposta às limitações dos níveis baixos de oxigênio e luminosidade. 

Exemplo disso é o que ocorre com a espécie Buchenavia oxycarpa, pertencente à 

família Combretaceae, a qual dispersa seus frutos durante a vazante para que se 

estabeleçam durante a fase terrestre e perde suas folhas quando submetida a um 

maior período de inundação (Scabin et al.,2012).  

Outra importante característica dos ambientes que sofrem impactos do pulso de 

inundação é o desenvolvimento da capacidade de produção alóctone da floresta, 

mecanismo de extrema importância para as cadeias alimentares pertencentes, 

principalmente, à ictiofauna. Tal produção torna-se indispensável devido à pobreza 

nutricional dos ambientes de Igapó e à baixa riqueza de espécies de macrófitas 

aquáticas (Junk, 1997). Nesse contexto, destaca-se, por exemplo, a espécie A. jauari, 

cujos frutos possuem um alto valor energético e nutritivo de vitamina A e são bastante 

procurados pelos peixes, o que pode ser explicado pela necessidade de estocar reservas 

na forma de gordura para os períodos de deslocamento, de desova ou de águas baixas, 

quando os recursos alimentares são escassos. Além disso, para essa espécie, a principal 

forma de dispersão é a ictioria, a qual possibilita a distribuição da espécie a longas 

distâncias para colonização de novos habitats. A ictioria é considerada um mecanismo 
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de dispersão primitivo que, em áreas inundáveis da Amazônia, se mantém nos grupos 

de plantas mais antigos (Piedade et al., 2005). 

De forma geral, a adaptação da vegetação ao ambiente de alagação sazonal é 

evidente, quando se verifica a substituição de comunidades do Arquipélago ao longo 

da topossequência das ilhas, a qual ocorre conforme o número de dias de alagação 

que cada faixa de relevo é submetida ao ano. Muitas plantas dos Igapós são adaptadas 

às condições fisiológicas restritas, e variações mínimas do meio físico podem ser 

suficientes para limitar sua presença ou ausência (Piedade et al., 2005), sendo de 

extrema importância a conservação desses ambientes para garantir a biodiversidade 

local. 

  

B. Floresta Densa de Terra Firme 

Denomina-se essa formação fisionômico-ecológica pelo DNPM (1978) como 

Floresta Densa Tropical Sub-Montana com árvores emergentes. Está localizada na 

margem esquerda do arquipélago e, em algumas partes, aparecem de forma 

escarpada, mostrando a parede de solo e suas camadas de formação. 

Essa fisionomia foi caracterizada por Braga (1979) como Matas Pesadas ou 

Densas, com grande estoque de biomassa, escura, exigindo grande especialização de 

mecanismos à economia de luz. Ocupa uma área de aproximadamente 3.063.000 km², o 

que corresponde a uma cobertura de cerca de 70% da região amazônica da América do 

Sul. Eiten (1983) a denominou como Floresta Tropical Perenifólia de Terra Firme e o 

IBGE (2012) como Floresta Ombrófila Densa. Elas ocorrem onde as condições climáticas 

apresentam elevadas temperaturas (médias de 25°C) e precipitações também elevadas e 

bem distribuídas, o que determina um habitat praticamente sem período seco.  

As Florestas Ombrófilas Densas geralmente apresentam alta diversidade 

florística, contrastando com a homogeneidade fisionômica (Pires e Prance, 1985), 

sendo explicada por fatores edafo-climáticos característicos, tais como solos 

relativamente mais férteis em nutrientes e alta precipitação sem uma sazonalidade 

marcante, além de fatores associados à dinâmica natural de mortalidade de árvores, 

onde florestas com altas taxas de mortalidade e recrutamento seriam mais 

diversificadas (Phillips et al., 1998).  
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No PNA, a Terra Firme está sobre a Formação Alter do Chão, em que ocorrem 

processos erosivos de seus sedimentos cretáceos, ocasionando solapamento de suas 

margens e/ou o fenômeno das “Terras Caídas”. Os igarapés são os principais 

responsáveis pela erosão e pelo transporte desses sedimentos para o canal principal 

(Alves, 2013).  

 

i. Caracterização Fisionômica 

Tal formação vegetal em Anavilhanas é caracterizada pela sua exuberância, 

com grande número de árvores altas e finas, localizadas sobre terrenos de relevo 

suave ondulado, com solos variando de argilosos a argilo-arenosos que, em algumas 

áreas, apresentam-se expostos, sem serrapilheira e com lateritas. A floresta é 

composta por três estratos bem definidos, com poucos cipós e epífitas. 

O sub-bosque, na sua maioria, é denso, composto de plantas herbáceas e 

arbustivas, com alturas variando de 0 a 3 m. As espécies mais comuns encontradas 

nesse estrato foram Calathea sp., Piper sp. (pimenta-longa), Cyatheacea (samambaias-

arbóreas dos gêneros Cyathea e Alsophila), Geonoma spp. (ubim), Astrocaryum 

mumbaca (mumbaca), Psychotria spp. (ervas-de-rato), Henrieta sp. e regeneração de 

espécies do dossel superior, tais como Virola sp.(virola-da-terra-firme), Iryanthera sp. 

(ucuúba) Couepia sp. (pajura, caraípe) e Eschweilera sp. (matamatá) (Ibama, 2002). 

O estrato médio é denso, composto de arvoretas e palmeiras finas, com alturas 

variando de 3 a 10 m. As espécies mais representativas desse estrato são Iriartella 

setigera (paxiúbinha), Euterpe sp. (açaí), Hirtella sp., Protium sp. (breu), Cordia sp. 

(grão-de-galo), Mouriri sp., Oenocarpus minor (abacabinha), entre outras (Ibama, 

2002). 

O estrato superior ou dossel possui um aspecto uniforme, com algumas 

espécies emergentes e alturas variando de 10 a 40 m. Os indivíduos desse estrato são, 

em sua maioria, finos – característica normal nas florestas tropicais –,com copas 

globosas, sobrepondo-se umas às outras, fechando o dossel e dificultando a 

penetração de luz. É uma camada pobre em epífitas e cipós lenhosos, com presença de 

poucas espécies com esses hábitos, algumas delas orquídeas, aráceas e Abuta sp. As 

espécies mais representativas em levantamento realizado na década de 1990 (Ibama, 
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2002) foram: Eschweilera coriacea (matamatá), E. grandiflora (matamatá-rosa), 

Licania heteromorpha, Protium hebetatum (breu-vermelho), Chrysophyllum 

sanguinolentum, Guatteria olivacea (envireira) e Oenocarpus bacaba (bacaba), única 

palmeira de dossel. As espécies emergentes são Caryocar glabrum (piquiarana), 

Caryocar vilosum (piquiá) e Parkia decussada (faveira) (Ibama, 2002).  

 

ii. Composição Florística 

A composição florística da Terra Firme no PNA está distribuída em 55 famílias 

e 283 espécies. Nesse contingente estão incluídos lianas, palmeiras e indivíduos 

arbóreos. As famílias com maior número de espécies mapeadas foram Sapotaceae 

(25), Chrysobalanaceae (22), Caesalpiniaceae (21), Burseraceae (18), Moraceae (17), 

Lecythidaceae e Myristicaceae (16). Em levantamento realizado da década de 1990, a 

família Sapotaceae foi a mais diversificada, contudo, não a mais abundante (62 

indivíduos), sendo a Lecythidaceae mais abundante (120 indivíduos) (Ibama, 2002). 

Esses resultados não diferem de outros trabalhos realizados na Amazônia Central, em 

Floresta de Terra Firme (Diniz e Scudeller, 2005).  

 

C. Floresta de Campina (Campinarana 

Gramíneo-Lenhosa) e Campinarana 

(Campinarana Florestada) 

Na Amazônia Central, existem áreas de areia branca, sobre as quais ocorrem 

vegetações ralas e abertas, conhecidas por Campinas e Campinaranas que, juntas, 

ocupam cerca de 30 mil km². De maneira geral, apresentam biomassa reduzida, baixa 

diversidade, escleromorfismo evidente e distribuição restrita de espécies (Ibama, 

2002). Por muitos anos, campinas e campinaranas foram consideradas termos 

sinônimos. Entretanto, suas características divergentes levou-as a reclassificações. 

Apesar de serem muitas vezes confundidas quando vistas do alto, pessoalmente essas 

fitofisionomias se apresentam diferentes, já que as campinaranas se assemelham 

mais às florestas do que às campinas, tanto em termos fisionômicos quanto 

florísticos. A campinarana normalmente tem mais epífitas que a campina e, no sub-
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bosque, menos cipós e palmeiras. Além disso, na campinarana a densidade de 

arbustos e árvores pequenas é maior, podendo ocorrer algumas espécies de porte 

maior, como Peltogyne catingae (japurana), uma madeira de coloração roxa de 

interesse comercial (Oliveira e Daly, 2001). Por outro lado, a campina é caracterizada 

pelo solo exposto, constituído de areias quartzosas, cobertas por gramíneas e 

Cyperaceae (Lagenocarpus sabanensis) em algumas áreas (Oliveira e Daly, 2001). 

Apesar das nítidas diferenças tratadas por alguns estudiosos (Ferreira, 2009), 

para o IBGE (2012), as duas fisionomias são na verdade duas faciações da 

campinarana, definindo o termo “Campina” (aqui mencionado) como Campinarana 

Gramíneo-Lenhosa, e “Campinarana” como Campinarana Arbórea Densa ou 

Campinarana Florestada. No geral, apresentam baixa diversidade de espécies, fato 

que pode ser explicado pela baixa fertilidade do solo, altas temperaturas do solo, 

saturação hídrica do solo, menor herbivoria e efeito na capacidade de competição das 

espécies (Oliveira et al., 2007). No presente estudo, Campinas e Campinaranas serão 

denominadas conforme o levantamento realizado na década de 1990 (Ibama, 2002) 

(Figura 5).  

 

Figura 5.Classificação das faciações da Campinarana, segundo IBGE (2012). No presente estudo, foram 
tratadas como: (1) Campinarana Florestada=Campinarana; (2) Campinarana Arborizada=Chavascal; 
(3) Campinarana Arbustiva = Caatinga–gapó;e (4) Campinarana Gramíneo-Lenhosa = Campina. Fonte: 
Oliveira et al. (2007). 

 

 

i. Caracterização Fisionômica 

Essas fitofisionomias ocorrem no interior da Floresta Densa de Terra Firme, a 

noroeste da área do PNA, próximas às cabeceiras dos rios Baependi, Bariaú e Apuaú 

(afluentes da margem esquerda do rio Negro), em alguns casos próximas às margens 

desses rios. A vegetação, composta por apenas dois estratos (herbáceo e arbóreo), foi 
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Figura 6.Campina - Parque Nacional de Anavilhanas

subdividida em dois tipos fisionômicos (Ibama, 2002): i) Campina Aberta (Campina 

-Lenhosa”, segundo o IBGE, 2012) e ii) 

“Campinarana Florestada”, segundo o IBGE, 2

De acordo com o levantamento realizado citado por Ibama (
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or ser um estrato mais evoluído, apresenta-se mais denso e com árvores mais altas 
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Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Idesam (2014). 
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ii. Composição Florística 

As campinas estão espalhadas por toda a Amazônia e apresentam uma 

composição florística diversificada. No PNA, a composição florística está representada 

por 34 famílias distribuídas em 77 gêneros e 109 espécies. As famílias com maior 

número de espécies foram Chrysobalanaceae (14), Rubiaceae (10), Caesalpiniaceae 

(9), Apocynaceaee Lauraceae (7) (Ibama, 2002). Comparando-se as espécies 

encontradas nessa área com as encontradas por Anderson e colaboradores (1975) na 

campina da Reserva Experimental de Silvicultura Tropical/INPA, constata-se que 

poucas espécies ocorrem nas duas áreas simultaneamente. Isso ocorre devido à 

grande concentração de endemismos dessa fisionomia (Ferreira, 2009).  Nota-se 

ainda a alta diferenciação florística observada entre as Campinas/Campinaranas e 

outras formações no PNA, evidenciando os endemismos, fato que pode ocorrer 

também para as espécies animais que sobrevivem nessas manchas. Isso reforça a 

ideia de conservação desses ambientes como importantes reservatórios de 

variabilidade genética, preservando genes de valor estratégico para sobrevivência em 

condições extremas (Ferreira, 2009).   

 

iii. Espécies de Distribuição Restrita 

No PNA, somente 10,6% das espécies são comuns às campinas e às 

campinaranas, o que indica que a maioria das espécies é de distribuição restrita e, 

portanto, cada uma dessas áreas apresenta-se com características distintas (Ibama, 

2002), conforme o esperado. No entanto, novos levantamentos devem ser realizados 

de forma a monitorar e distinguir claramente a riqueza de espécies de cada 

fisionomia. 
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D. Floresta de Caatinga-gapó (Campinarana 

Arbustiva) 

 Alguns estudiosos preferem tratar dessa fitofisionomia como campina 

(Ferreira, 2009). Contudo, Spruce (1908), em suas “Notas de um botânico pela 

Amazônia”, relata características especialmente diferentes. Tal autor observou que 

alguns rios de água preta (rios Negro, Atabapo e Pacimone)apresentam, em algumas 

partes de seu curso, a amplitude da terra inundada inteiramente revestida por 

arbustos e pequenas arvoretas de alturas iguais, na borda das quais a floresta virgem 

sobe abruptamente a alturas duas vezes superior às margens e são chamadas pelos 

moradores locais de “Caatinga-gapó” (Ibama, 2002). Essas regiões apresentam uma 

frequência de floração muito maior que a de outros ambientes. Todavia, seus frutos 

dificilmente são comestíveis e as árvores, certamente, não crescem na magnitude 

daquelas encontradas nas florestas densas (Ibama, 2002).  

Esse tipo de vegetação é citado por Rodrigues (1961) como sendo diferente 

das caatingas do Nordeste, não somente quanto à sua ecologia, mas quanto à sua 

flora, à biologia, à estrutura e à fisionomia. Fitogeograficamente, essa formação 

vegetal não se restringe apenas à região do rio Negro. Ocorre também em São Paulo 

de Olivença, alto rio Solimões e no médio e alto rio Urubu, afluente da margem 

esquerda do rio Amazonas, assim como na Guiana Inglesa (Ibama, 2002). 

O IBGE (2012) classifica essa vegetação como Campinarana Arbustiva (Figura 

7), onde predominam os arbustos e ervas distribuídas entre árvores baixas. A altura 

das árvores varia conforme o nível e a duração do encharcamento e o grau de 

oligotrofismo, mas raramente ultrapassam dois metros de altura. A variação 

arbustiva mais densa é a denominada “Caatinga-gapó”, onde o encharcamento é 

quase permanente e há formação de varetal.  



 

Figura 7.Caatinga-gapó - Parque Nacional de Anavilhanas
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Sua composição florística está distribuída em 38 famílias, 77 gêneros e 106 

espécies. As famílias com maior diversidade são Rubiaceae (10), Chrysobalanaceae (8), 

Caesalpiniaceae (7), Fabaceae (6) e Apocynaceae (5) (Ibama, 2002). A família 

Chrysobalanaceae está bem representada, sendo a mesma citada por Prance (apud 
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Ibama, 2002) como espécie indicadora de solos pobres. Nessa formação ocorre a única 

espécie de Gymnosperma já relatada no PNA, a Ephedra sp. (Ephedraceae) (Ibama, 

2002). 

A fitofisionomia da Caatinga-gapó contém o maior grau de endemismos e 

número de espécie de distribuição restrita, maior até que as Campinas. O número de 

espécies comuns entre os dois habitats encontradas no levantamento realizado na 

década de 1990 (Ibama, 2002) representa aproximadamente 16%. O habitat 

apresenta ainda algumas espécies que ocorrem também no Igapó, tais como Aldina 

heterophylla, Eschweilera tenuifolia, Simaba obovata e Pouteria elegans.  

 

E. Floresta de Chavascal (Campinarana 

Arborizada) 

A fisionomia do Chavascal é caracterizada por áreas de vegetação de porte 

arbustivo que estão sobre estrato gramíneo-lenhoso e que ocorrem em locais onde há 

depressões no relevo. O chavascal é inundado anualmente durante cerca de seis a oito 

meses (Ayres, 2006). Em Anavilhanas, essa formação ocorre principalmente nas áreas 

entre os rios Baependi e Bariaú, onde a fisionomia se distingue de outros tipos de 

Campinarana por estar localizada sobre solos hidromórficos, sujeitos à sazonalidade 

das águas de chuva (Ibama, 2002).  

O IBGE (2012) classifica essa vegetação como Campinarana Arborizada, 

quando apresenta uma formação não florestada e menos desenvolvida, devido às 

características edáficas, onde grupos de palmeiras são muito comuns (Figura 8). 



 

Figura 8.Chavascal – Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Idesam (2014)

 

i. Caracterização Fisionômica

Trata-se de uma faciação da floresta de Campinarana que ocorre 

predominantemente na bacia do rio Negro em in

encharcada nos períodos de chuva (IBGE, 2012). A formação é fisionomicamente 

composta por indivíduos arbóreos finos, formando uma massa vegetal compacta (Ibama, 

2002).  

 

ii. Composição Florística

Na sua composição, há predom

bataua), açaí-chumbinho (

espécies lenhosas predominam o macucu

(Xylopia sp.) (Ibama, 2002

 

Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Idesam (2014). 

Caracterização Fisionômica 

se de uma faciação da floresta de Campinarana que ocorre 

predominantemente na bacia do rio Negro em intrincada rede hidrográfica que fica 

encharcada nos períodos de chuva (IBGE, 2012). A formação é fisionomicamente 

composta por indivíduos arbóreos finos, formando uma massa vegetal compacta (Ibama, 

Composição Florística 

Na sua composição, há predominância de palmeiras como patauá (

chumbinho (Euterpe catingae) e bussu (Manicaria martiana

espécies lenhosas predominam o macucu-d’água (Henriquezia 

Ibama, 2002). 
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2.2.1.2. Extração ilegal de espécies vegetais no 

Parque Nacional de Anavilhanas 

Historicamente, as espécies de florestas tropicais têm sido a fonte inicial de 

matéria-prima para inúmeros produtos e subprodutos, como madeira, medicamentos, 

celulose e papel, alimentos para a fauna e para o homem, fibras, óleos, resinas, gomas, 

entre outros (Souza e Silva, 2003). A grande variedade de espécies vegetais que 

ocorre no arquipélago de Anavilhanas e a proximidade dessa região com a cidade de 

Manaus são fatores que despertam o interesse de mercados interessados na extração 

de produtos madeireiros e não madeireiros.  

Por exemplo, as espécies de leguminosas que ocorrem em Anavilhanas (vide 

Anexo 2) oferecem uma gama de madeira de lei usada para fins nobres, como: 

construções de embarcações, construção civil, tacos de golfe, móveis, quadros e 

outros (Souza e Silva, 2003),revelando o grande potencial madeireiro da região e, 

consequentemente, a preocupação em reforçar a fiscalização da área e desenvolver 

ainda outras estratégias de conservação, como forma de coibir a intensa exploração 

ilegal. Os registros de exploração de espécies madeireiras, no entanto, não são 

recentes e os relatos indicam que a atividade ilegal acontece desde que a UC foi 

criada. 

Dentre as espécies que oferecem retorno econômico para as populações do 

entorno do PNA, destacam-se o arumã (Ischnosiphon polyphyllus), uma Marantaceae 

cujas fibras são utilizadas para diferentes artesanatos. Essa espécie foi bastante 

procurada até o final do ano 2000 na região do PNA. No entanto, como sua extração 

não era permitida, a comunidade se mobilizou e, com o apoio de instituições e 

autorizações pertinentes (Licença de Operação No 226/2003 do IPAAM, publicada no 

Diário Oficial de 2 de setembro de 2003; Ofício No 1013/2002–DIEF/Ibama/AM), 

suas fibras passaram a ser manejadas e coletadas principalmente em igarapés da 

comunidade do Sobrado, no entorno da cidade de Novo Airão (Nakazono e Piedade, 

2004). 
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Pesquisa: Extração ilegal de madeira no Parque Nacional de Anavilhanas 

Scabin et al. (2012) realizaram um estudo no Arquipélago de Anavilhanas a fim 

de subsidiar informações para o monitoramento e a avaliação da exploração ilegal de 

madeira na região. Os autores avaliaram a distribuição e a densidade das espécies 

madeireiras que sofrem maior pressão de exploração de acordo com registros de 

apreensão do Ibama em 2008. Tais espécies são a seringa (Hevea sp., Euphorbiaceae), 

virola (Virola surinamensis, Myristicaceae), arapari (Macrolobium acaciifolium, 

Fabacaeae), jacareúba (Calophyllum brasiliense, Clusiaceae) e várias espécies de 

louros pertencentes à família Lauraceae. Dentre as espécies mais procuradas, 

destacam-se aquelas representativas da família Lauraceae, como por exemplo, itaúba 

(Mezilaurus itauba2) e o louro-inamuí (Ocotea cymbarum). Recentemente, 

intensificou-se também a procura por virola (Virola surinamensis, Myristicaceae) e 

outras madeiras de baixa densidade, devido ao aumento na demanda para fabricação 

de compensados (Scabin et al.,2012). 

Os autores encontraram vestígios de exploração principalmente para as 

espécies Lauraceae (28,5%), Hevea sp. (17,9%), V. surinamensis (12%), M. 

acaciifolium (10,4%) e C. brasiliense (4,8%), que juntas representam 73,6% de todos 

os vestígios encontrados. Estimam-se que foram cortadas 3,2 árvores/ha, sendo que 

somente para Lauraceae, 0,93 indivíduos/ha foram extraídos ilegalmente (Scabin et 

al.,2012).  

Em termos de distribuição das espécies mais procuradas, V. surinamensis 

apresentou as maiores densidades, sendo concentrada na região central e no norte do 

arquipélago; enquanto sua exploração está concentrada na margem direita e na 

região central do arquipélago. Para M. acaciifolium, a distribuição é homogênea em 

todo o arquipélago, mas a exploração é praticamente restrita à região sul (Scabin et 

al.,2012) (Mapa 28). 

                                                           
2
 É possível que as plantas exploradas como “itaúbas” nas ilhas não sejam de Mezilaurus itauba, mas 

simoutras espécies de Lauráceas. 
 

Quadro 7. Pesquisa: Extração ilegal de madeira no Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte:
Adaptado de Scabin et al. (2012). 



 

138 

 

Mapa 28. Distribuição espacial da densidade de extração ilegal das espécies arbóreas com maior 
atratividade econômica: A -V.surinamensis, B -M.acacifolium. Triângulos indicam comunidades 
residentes no entorno. Fonte: Scabin et al. (2012). 

A espécie C. brasiliense apresentou baixa densidade ao longo de todo o 

arquipélago e a extração dessa espécie também é concentrada na região sul, sendo 

pouco explorada. As espécies de Lauraceae ocorrem principalmente na margem 

esquerda do arquipélago e sua exploração está distribuída por toda a área de estudo. 

A espécie mais abundante, Hevea sp. (Euphorbiaceae) foi encontrada em 

praticamente todos os pontos amostrados e com altas taxas de extração, que se 

concentram na região sul e na margem direita do arquipélago (Scabin et al.,2012). 

Portanto, nota-se que a exploração está concentrada na região sul do 

Arquipélago (Scabin e Costa, 2010) (Mapas 29 e 30), local onde as ações de manejo e 

de fiscalização devem ser prioritariamente implementadas.  

A B 
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Mapa 29. Distribuição espacial da densidade populacional de espécies de louro e número de árvores 
cortadas no PNA: A - Lauraceae spp., B - C.brasiliense, C - Hevea spp. Fonte: Scabin et al. (2012). 

 

 

Mapa 30. Áreas no Parque Nacional de Anavilhanas apontadas pelas comunidades como principais 
locais submetidos à exploração madeireira. Fonte: Scabin e Costa (2010). 

 

A B C 
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2.2.2. Fauna 

Em ambientes como as florestas sazonalmente inundadas do PNA, a oscilação 

no nível de água é um dos fatores ambientais que mais influenciam as características 

ecológicas e comportamentais da biota local. Na Amazônia como um todo, dados 

sobre padrões de distribuição e ecologia ainda são muito escassos (Chiarello e 

Melo,2001), o que não é diferente para o PNA. 

 

2.2.2.1. Mastofauna 

O PNA possui três macroambientes que influenciam diretamente a distribuição 

da fauna local: i) as ilhas;ii) a vegetação inundável ao redor dos rios e da terra-firme; 

e iii) a própria floresta de terra-firme.  

Nas grandes cheias, as ilhas ficam totalmente submersas, o que torna esse 

habitat especialmente importante para a fauna aquática, já que tanto a produção de 

frutos como a ciclagem de nutrientes acabam fazendo parte da cadeia trófica aquática 

durante quase metade de cada ano (Ibama, 2002). Durante esse período, a fauna 

terrestre é praticamente ausente, podendo ser encontradas apenas aquelas espécies 

notoriamente arborícolas ou voadoras. Em períodos em que os bancos de areia 

aparecem, algumas espécies roedoras exploram o local, como as capivaras 

(Hydrochoerus hydrochaeris) e os ratos arborícolas. No entanto, as capivaras, 

abundantes no passado, principalmente nas ilhas e na região mais próxima ao rio 

Branco, possuem atualmente uma população reduzida devido à sua caça excessiva 

(Ibama, 2002). 

A vegetação inundável ao redor dos rios, dependendo do relevo local, ocupa 

uma ampla faixa de terra e possui características semelhantes às da vegetação das 

ilhas. Nesse ambiente, o sub-bosque é quase inexistente e, apesar de estar em contato 

direto com a floresta de terra-firme, faz com que o ambiente apresente uma fauna 

terrestre distinta daquela encontrada em terra-firme. Nesse caso, acredita-se que os 

pequenos mamíferos terrestres sejam bastante oportunistas quanto à utilização das 

terras alagáveis, e as espécies arborícolas sejam residentes e explorem o chão da 

mata na época da seca (Ibama, 2002). Os primatas de maior porte são em especial as 
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espécies arborícolas que mais visitam os igapós, principalmente durante os picos de 

frutificação (Tardio e Silveira, 2009). 

A floresta de terra-firme é o principal habitat do PNA para a maioria dos 

mamíferos terrestres, entre os quais pode se citar os ungulados (antas, porcos e 

veados), os primatas, os roedores (paca, cutia) e os marsupiais de chão (gambá, 

mucura) (Ibama, 2002). No entanto, a abertura do dossel e o tamanho das árvores são 

fatores que afetam a composição das espécies de mamíferos. Áreas com maior 

tamanho de árvores apresentam maior riqueza de espécies de mamíferos. Tal relação 

pode contribuir na elaboração de ferramentas preditivas capazes de inferir sobre a 

diversidade e a conservação de mamíferos (Tardio e Silveira, 2009).  

Poucos estudos foram conduzidos no PNA com o intuito de estimar e descrever 

a diversidade de mamíferos no local. No total, já foram registradas 41 espécies 

diferentes (Anexo 3). No entanto, estima-se que o número seja superior a esse, sendo 

necessários novos levantamentos capazes de abranger todo o PNA, incluindo os 

diferentes momentos do ciclo hidrológico. Nos inventários já realizados, destacam-se 

com o maior número de espécies a Ordem Carnivora (11), seguida de Rodentia (8), 

Primatas (7), Cetartiodactyla (6), Pilosa (3), Cetácea (2), Cingulata (2), Perissodactyla 

(1), Chiroptera (1), Didelphimorpha (1) e Sirenia (1).   

 

2.2.2.1.1. Mamíferos Aquáticos 

 

Dos mamíferos aquáticos que ocorrem no PNA, destacam-se o boto-vermelho 

(Inia geoffrensis), o boto tucuxi (Sotalia fluviatilis), o peixe-boi (Trichechus inunguis), a 

lontra (Lontra longicaudis) e a ariranha (Pteronura brasiliensis). Entretanto, pouco se 

conhece sobre a abundância e a distribuição dos indivíduos dessas espécies no local. 

Atualmente, existem duas pesquisas em andamento no PNA:i) “Conservação do Peixe-

boi Amazônico no Baixo Rio Negro”, do Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ, que 

busca monitorar e conhecer os hábitos e a ecologia do peixe-boi; e ii) “Pesquisa e 

manejo do turismo interativo com botos no Parque Nacional de Anavilhanas”,do 

ICMBio,  que vem analisando os impactos do turismo sobre os cetáceos, monitorando 
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o ordenamento da atividade e analisando as percepções dos condutores de turismo e 

moradores locais sobre o modelo de turismo implementado. 

Dentre os mamíferos aquáticos encontrados, destacam-se a lontra e a ariranha 

como carnívoros importantes para os ecossistemas naturais e para a conservação da 

biodiversidade. Por serem predadores, funcionam como reguladores das populações 

de suas presas e contribuem na estruturação das comunidades naturais, sendo por 

isso consideradas espécies-chave (Chiarello e Melo,2001). Ambas as espécies podem 

ocorrer em locais comuns e possuem o hábito de ocupar abrigos altos localizados nas 

margens dos rios inundados, sendo possível inferir uma correlação com a 

vulnerabilidade a inundações (Santos et al., 2007). A lontra (Lontra longicaudis) já foi 

avistada algumas vezes nas ilhas e em alguns rios do PNA. Durante o pico de cheia, 

um filhote de lontra foi avistado em um abrigo natural escavado na espécie arbórea 

matamatá (Eschweilera tenuifolia, Lecythidaceae), que estava parcialmente submersa 

a uma profundidade de 8m (Santos et al., 2007). Apesar dos relatos, pouco se conhece 

sobre essa espécie na região. 

 

A. Peixe-boi 
 

Os peixes-boi, da ordem Sirenia, são os únicos mamíferos aquáticos 

essencialmente herbívoros, e sofrem pressão da caça por sua carne e couro, desde a 

pré-história. Acredita-se que o peixe-boi-da-Amazônia seja o mamífero mais caçado 

da fauna brasileira. Embora protegida por lei, a espécie é apreciada tanto para 

subsistência quanto para o comércio, o que compromete os números da sua 

população; fatos que, aliados à baixa taxa reprodutiva da espécie e destruição de seus 

habitats (Tófoli et al., 2006), explicam a sua classificação como “Vulnerável’’ na Lista 

Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e no Livro Vermelho 

das Espécies da Fauna e Flora. A importância dos peixes-boi para o ecossistema 

aquático está na capacidade desses animais fertilizarem a água com os nutrientes 

encontrados em sua urina e fezes. Esses nutrientes são capturados pelo fitoplâncton, 

que é a base da cadeia alimentar aquática. Além disso, contribuem para o controle 

biológico de plantas aquáticas (Chiarello e Melo,2001).   



 

Pesquisa sobre o Peixe

A pesquisa intitulada “

Negro”, desenvolvida pelo IPÊ

alimentação do peixe-boi, além de realizar ações de educação ambiental no município 

de Novo Airão. A pesquisa buscou mapear as plantas aquáticas que fazem parte da 

dieta do mamífero, como forma de, além de obter conhecimento sobre seu regime 

alimentar, permitir a identificação da distribuição da espécie, devido à dificuldade de 

avistá-la no rio. Para antigos caçadores, a baía de Buiuçú (ao sul de Novo Airão) é o 

melhor local para avistar a espécie (

alimentação distribuídas de maneira

avistamentos mais ao sul do PNA 

compõem o regime alime

planta preferida, sendo a espécie com maior número de registros de consumo 

(46,8%), seguida por canarana

cipó-icica II e batatarana-da

Mapa 31. Mapa de distribuição e alimentação do peixe
Anavilhanas. Fonte: Tófoli (2011)

 

Quadro 8. Pesquisa sobre o Peixe

Pesquisa sobre o Peixe-boi Amazônico 

A pesquisa intitulada “Conservação do Peixe-boi Amazônico no B

Negro”, desenvolvida pelo IPÊ,é responsável pelo mapeamento das áreas de uso e de 

, além de realizar ações de educação ambiental no município 

de Novo Airão. A pesquisa buscou mapear as plantas aquáticas que fazem parte da 

, como forma de, além de obter conhecimento sobre seu regime 

alimentar, permitir a identificação da distribuição da espécie, devido à dificuldade de 

no rio. Para antigos caçadores, a baía de Buiuçú (ao sul de Novo Airão) é o 

r local para avistar a espécie (Ibama, 2002). A pesquisa identificou 

alimentação distribuídas de maneira uniforme ao longo do arquipélago

avistamentos mais ao sul do PNA (Mapa 31). Dentre as plantas aquáticas que 

compõem o regime alimentar do peixe-boi Amazônico, o feijãoarana

planta preferida, sendo a espécie com maior número de registros de consumo 

por canarana-lisa (14,9%), cipós–icica (8,5%), borboletinha (6,4%), 

da-flor-branca (4,3%) (Tófoli, 2006). 

Mapa de distribuição e alimentação do peixe-boi Amazônico no Parque Nacional de 
Anavilhanas. Fonte: Tófoli (2011). 

Pesquisa sobre o Peixe-boi Amazônico. 

143 

 

mazônico no Baixo Rio 

é responsável pelo mapeamento das áreas de uso e de 

, além de realizar ações de educação ambiental no município 

de Novo Airão. A pesquisa buscou mapear as plantas aquáticas que fazem parte da 

, como forma de, além de obter conhecimento sobre seu regime 

alimentar, permitir a identificação da distribuição da espécie, devido à dificuldade de 

no rio. Para antigos caçadores, a baía de Buiuçú (ao sul de Novo Airão) é o 

pesquisa identificou áreas de 

uniforme ao longo do arquipélago e locais de 

. Dentre as plantas aquáticas que 

feijãoarana representa a 

planta preferida, sendo a espécie com maior número de registros de consumo 

cica (8,5%), borboletinha (6,4%), 

 

no Parque Nacional de 
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I. Ameaças 
 

No PNA, existem relatos indicando que a caça de peixe-boi Amazônico era uma 

atividade que contribuía fortemente na renda de comunidades locais, sendo a carne, o 

couro e a banha aproveitados e vendidos na região (Ibama, 2002). Atualmente, a caça 

desse mamífero ocorre em menor intensidade, possuindo poucos registros no PNA. 

 

B. Boto-vermelho e Boto tucuxi 
 

Nos rios da Amazônia, existem duas espécies de cetáceos bem conhecidas pelas 

comunidades: o boto-vermelho (Inia geoffrensis) e o boto tucuxi (Sotalia fluviatilis). 

O boto-vermelho, essencialmente fluvial, é o maior dos golfinhos de rio, com os 

machos atingindo 2,55m de comprimento e 200kg de peso, e fêmeas que alcançam 

2,25m e 155 kg (Martin e Da Silva, 2006). A espécie é endêmica das bacias dos rios 

Amazonas e Orinoco, ocorrendo em seis países da América do Sul – Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, Peru, Venezuela – e nos rios Branco e Tacutu, ao longo da 

fronteira do Brasil com a Guiana (Best e Da Silva, 1989; 1993), 

O boto tucuxi é um dos menores delfinídeos, medindo até 1,52m e peso médio 

dos adultos de 50 kg. Endêmico da bacia do rio Amazonas, existem registros de boto 

tucuxi para quase todos os principais afluentes, rios menores e lagos, desde o Peru, 

Colômbia e Equador, até sua foz (Da Silva, 2010).  

Os botos-vermelhos ocupam o topo dos ecossistemas aquáticos devido à sua 

capacidade de habitar os mais variados ambientes, podendo ser encontrados nos 

grandes rios, afluentes, lagos, confluências e florestas inundadas. É muito comum 

encontrar os botos-vermelhos no interior da floresta alagada (igapó) durante a cheia 

no PNA (MMA, 2002).  

Assim como outras espécies aquáticas, a reprodução do boto-vermelho está 

fortemente associada ao ciclo hidrológico da região. A interação entre macho e fêmea 

e nascimentos ocorrem entre os meses de maio/junho a setembro, durante o final da 

cheia e durante a vazante na Amazônia Central, período no qual os peixes estão mais 

concentrados e é facilitada a captura das presas para alimentação com um menor 

gasto energético (Barreto et al., 2011).  
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I. Ameaças 
 

As principais ameaças ao boto-vermelho e ao boto tucuxi estão relacionadas à 

captura acidental em redes de pesca, à contaminação dos peixes que fazem parte da sua 

dieta, aos projetos de instalação de polos petroquímicos e oleodutos na Amazônia, às 

alterações de hábitat por represamento dos rios para fins hidrelétricos, ao desmatamento 

das margens de lagos e rios que alteram a ictiofauna e o aumento do tráfego fluvial e de 

atividades turísticas de forma desordenada (Da Silva e Martin, 2010; Vidal, 2011; Alves et 

al., 2012). Além disso, os botos-vermelhos são caçados para a retirada dos olhos e da 

genitália, destinados à produção de amuletos (MMA, 2002). Diante de tantas ameaças, o 

status de conservação do boto-vermelho passou a ser de EM PERIGO (EN, do inglês: 

endangered) na nova lista brasileira de fauna ameaçada (MMA, 2014). 

As lendas amazônicas e as superstições envolvendo os botos possibilitaram 

sua proteção por longo período. Porém, as interações com as atividades de pesca são 

ameaças constantes e crescentes (Brum e Da Silva, 2013), principalmente por 

ocuparem a mesma área de atuação dos pescadores (Santos Jr. e Marmontel, 2013).  

No baixo rio Japurá, por exemplo, área limite das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) e Amanã (RDSA), as interações 

negativas do boto-vermelho e do boto tucuxi com as atividades de pesca são comuns, 

marcadas por emalhes incidentais, capturas oportunistas e capturas intencionais de 

ambas as espécies para a pesca da piracatinga (Calophysus macropterus) (Iriarte e 

Marmontel, 2013). Tais interações vêm causando um declínio populacional dessas 

espécies, principalmente do boto-vermelho (Brum e Silva, 2013) na região do rio 

Solimões-Amazonas, o qual interfere com mais frequência na atividade pesqueira, 

sendo morto intencionalmente (Marreira et al., 2013). No rio Negro não se verifica o 

abate intencional de botos-vermelhos para servir de isca para a pesca da piracatinga. 

No entanto, a maioria dos conflitos está relacionada ao fato de os botos causarem 

danos aos aparatos de pesca e roubarem o peixe das redes (Vidal et al., 2017). Além 

da competição com o pescador, outras ameaças relacionam-se à captura acidental e 

ao tráfego de embarcações. Interações positivas com os botos são também 

reconhecidas, como quando os cetáceos contribuem com a atividade de pesca ao 

perseguirem cardumes de peixes em direção às redes e às margens, onde pescadores 

podem arpoar os peixes (Vidal et al., 2017). 
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II. Turismo com botos-vermelhos 

No PNA, desenvolve-se o turismo interativo com os botos-vermelhos. As 

interações com os cetáceos iniciaram de modo não intencional em 1998 e, a partir de 

então, o turismo interativo com botos, baseado no oferecimento de alimentação aos 

cetáceos, ganhou notoriedade entre visitantes brasileiros e estrangeiros e fez com 

que a atividade se tornasse o principal atrativo turístico do Parque Nacional de 

Anavilhanas e da cidade de Novo Airão (Alves et al., 2009; Romagnoli, 2009; Vidal, 

2011; Vidal et al., 2013). 

No entanto, diversos estudos (Romagnoli, 2009; Vidal, 2011; Vidal et al., 2013) 

indicam que o turismo interativo com os botos em Novo Airão ocorreu sem que 

fossem estabelecidas normas regulamentadoras e sem monitoramento das práticas 

do turismo, o que gerou consequências negativas para os envolvidos: turistas 

tentando segurar os animais à força, restringindo os movimentos dos animais, 

golpeando-os e oferecendo objetos e alimentos que não faziam parte da dieta natural, 

tais como salgadinhos, pães e cerveja; turistas acidentalmente mordidos ou 

machucados pelos botos durante as atividades de alimentação artificial; peixes 

vendidos aos turistas e oferecidos aos botos ainda congelados e com manuseio pouco 

higiênico; nenhum controle da quantidade de peixe oferecida para cada boto 

diariamente (Romagnoli, 2009; Alves et al., 2011; Vidal, 2011; Vidal et al., 2013).  

Para Orams (1996), os animais que recebem o alimento artificialmente deixam 

ter havido de ser essencialmente silvestres e se tornam, ao menos em parte, 

dependentes dos seres humanos. No PNA, Alves et al. (2013) estudaram a variação de 

comportamento dos botos e encontraram alterações significativas devido à oferta 

alimentar artificial. Os autores observaram que os animais aumentaram sig-

nificativamente o número de mordidas entre os indivíduos no momento da interação 

com turistas quando o alimento não era fornecido. Além disso, os autores 

demonstraram um aumento na competição entre os indivíduos de Novo Airão devido 

à alimentação artificial, o que resulta no comportamento social totalmente 

diferenciado, com os indivíduos condicionados dessa espécie, geralmente solitária, 

apresentando uma organização hierárquica quase linear. Há aqueles que acreditam 

que a atividade de turismo que envolve cetáceos não deveria ser permitida, pois 
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constitui ameaças e impactos significativos ao padrão de comportamento e bem-estar 

dos animais (Carlson, 2008, apud Alves, et al., 2013). 

Diante das controvérsias entre a conservação do boto e o turismo de interação 

desenvolvido em Novo Airão e, diante da falta de qualquer ordenamento, em março 

de 2010, foi criado o Grupo de Trabalho sobre Ordenamento do Turismo com Botos 

no Parque Nacional de Anavilhanas – GT Botos, no âmbito do Conselho Consultivo da 

UC, cujo objetivo visava a elaboração de um plano de ordenamento do turismo com 

botos que contemplasse os aspectos ambientais, sociais e econômicos relacionados à 

atividade (Vidal, 2011; Vidal et al., 2011). 

O GT Botos contou com a participação do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Biodiversidade Amazônica – CEPAM/ICMBio e do próprio PNA, de 

instituições de pesquisa (INPA, IPÊ), governamentais (Ibama, Secretaria de Meio 

Ambiente de Novo Airão), de representantes do ‘‘Flutuante dos Botos’’, do trade 

turístico de Novo Airão, entre outros. 

Depois de três reuniões técnicas e dois seminários públicos foi elaborada e 

encaminhada para a Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da 

Biodiversidade – DIBIO/ICMBio, no final de 2010, uma proposta de Instrução 

Normativa para a atividade de turismo com botos, ainda não publicada. Aspectos 

relacionados ao número de turistas, estrutura mínima e localização do flutuante, 

tempo de observação dos animais, e normas mais restritivas quanto ao toque e 

alimentação do boto-vermelho foram alguns tópicos presentes na proposta (Vidal, 

2011; Vidal et al., 2011). 

No entanto, enquanto a proposta é analisada nas instâncias competentes, as 

mudanças no turismo interativo com botos-vermelhos já vêm sendo colocadas em 

prática no PNA (Vidal et al., 2013): antes das interações, os visitantes devem receber 

orientações sobre aspectos biológicos e conservacionistas dos botos e somente os 

funcionários do flutuante são autorizados a alimentar os animais, em quantidades e 

horários pré-estabelecidos; há limite no número de visitantes e tempo disponível 

para a interação; e não é mais permitido nadar com os botos, podendo o visitante 

somente permanecer, de maneira passiva, em uma plataforma submersa com 

profundidade aproximada de 1,20 m (Vidal et al., 2013), entre outras normas. As 
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Figura 9. Botos-vermelhos no 
Oliveira (2014). 
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Parque Nacional de Anavilhanas é pioneiro no ordenamento dessa atividade 

partir da implementação da proposta elaborada pelo GT Botos, a

responsável e sustentável, pode ser uma aliada à conservação do 

especial dos próprios animais, que figuram na lista de ameaçados, 

e do Parque Nacional de Anavilhanas, além de gerar benefícios 

diretos e indiretos à cadeia do turismo local e regional, sobretudo à cidade de Novo 

 

vermelhos no Flutuante dos Botos, no Parque Nacional de Anavilhanas.
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aliada à conservação do 

especial dos próprios animais, que figuram na lista de ameaçados, 

enefícios socioeconômicos 

diretos e indiretos à cadeia do turismo local e regional, sobretudo à cidade de Novo 

, no Parque Nacional de Anavilhanas. Foto: Criscian 
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Tabela 11. Principais mudanças promovidas pelo ordenamento do turismo com botos-vermelhos no 
Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Vidal et al., (2014). 

  

Antes do ordenamento Após o ordenamento 

Sem monitoramento da visitação. 
Monitoramento do perfil e percepção 
dos visitantes sobre a atividade 
desenvolvida.  

Sem qualquer informação prévia aos 
visitantes. 

Antes da interação é ministrada palestra 
aos visitantes sobre biologia dos botos, 
lendas, principais ameaças à espécie e 
normas de interação com os animais. 

Os visitantes alimentavam os botos (o que 
ocasionavam mordidas nas mãos dos 
visitantes que ficavam “enganando” os 
botos na hora de alimentá-los). 

Somente os funcionários do Flutuante 
podem alimentar os botos e em horários 
pré-definidos, o que fez com que 
cessassem as mordidas nas mãos dos 
visitantes enquanto alimentavam os 
botos. 

Sem controle da quantidade e qualidade do 
alimento oferecido aos botos (por exemplo: 
peixe congelado, salsicha, cerveja, 
salgadinhos). 

Somente peixe resfriado pode ser 
fornecido aos botos. Há limite de 2 kg de 
peixe por dia/boto, garantindo que a 
maior parte de sua alimentação seja 
obtida na natureza.  

 

Sem informações sobre a possível 
dependência dos botos ao fornecimento de 
alimentação artificial no Flutuante. 

Monitoramento da frequência de cada 
animal nas sessões de alimentação.  

Sem informações sobre a distribuição de 
botos no PNA. 

Principais áreas para observação de 
botos no Parque mapeadas 
participativamente com os guias de 
turismo que atuam na região. Essa 
informação contribuirá para estimular a 
atividade de observação de botos em 
turismo embarcado, sem o oferecimento 
da alimentação artificial. 
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Uma das atividades do projeto “Pesquisa e manejo do turismo interativo com 

botos no Parque Nacional de Anavilhanas”, do ICMBio, é o monitoramento da 

frequência dos botos nas sessões de alimentação no Flutuante dos Botos. Vidal et al. 

(2015) demonstraram que, ao longo de 349 dias (totalizando 2.792 sessões de 

alimentação), os botos com maior frequência em número de dias presentes no 

Flutuante também apresentaram maior frequência nas sessões de alimentação 

(Esquema Gráfico 04). Por meio da análise comparativa entre os indivíduos, esses 

autores identificaram três grupos cuja frequência no Flutuante apresentaram um 

padrão de relativa regularidade. Os indivíduos do grupo C (composto por sete 

animais) são frequentadores raros do Flutuante, apresentando longos intervalos de 

ausência e os dias presentes nunca ultrapassam 25% do período monitorado. O grupo 

B é formado por frequentadores eventuais do Flutuante (seis animais), que alternam 

períodos prolongados de permanência com outros de ausência. Já os indivíduos do 

grupo A (quatro animais) encontram-se presentes no Flutuante em pouco mais da 

metade das sessões, a presença está sempre acima de 60% dos dias monitorados e 

Antes do ordenamento Após o ordenamento 

Sem restrição quanto ao número de 
visitantes nas plataformas de interação. 

Número limitado de visitantes nas 
plataformas de interação, definido a 
partir de normas técnicas de ergonomia 
e tamanho das plataformas. 

Era permitido nadar com os botos (o que 
possibilitava molestamento aos animais e 
riscos de acidentes com os visitantes). 

Permitido entrar na água somente em 
uma plataforma submersa de interação, 
com profundidade atual de 1,20 m. O 
visitante deve manter-se passivo em 
relação aos botos, sendo obrigatório o 
uso de colete salva-vidas. 

Sem restrição quanto à navegação de 
embarcações nas imediações do flutuante, 
o que potencializava o risco de acidentes 
envolvendo os botos/visitantes e as 
embarcações. 

Instalada linha de boias flutuantes em 
um raio de aproximadamente 20 m ao 
redor do flutuante, o que praticamente 
anula o risco de acidentes envolvendo os 
botos/visitantes e as embarcações. 

O lançamento de dejetos dos banheiros era 
feito diretamente na água. 

Os banheiros passaram a ter tratamento 
de efluentes. 



 

raramente ficam afastados do Flutuante m

importantes pois permitem

Flutuante, diminuindo para aqueles que se fazem mais presentes, reforçando seu 

hábito natural de captura de peixes na natureza (

 

Esquema Gráfico 04. Monitoramentos das sessões de alimentação dos botos no Flutuante do
no Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: 

 

Já a análise e a sistematização de informações da v

no ano de 2014, 8.633 pessoas visitaram o Flutuante dos Botos. Ao longo do período 

monitorado, os meses de maior visitação foram janeiro, junho e dezembro, e a grande 

maioria dos visitantes era brasileiro

raramente ficam afastados do Flutuante mais de uma semana. Essas informações 

em manejar a quantidade de alimento oferecido aos botos no 

Flutuante, diminuindo para aqueles que se fazem mais presentes, reforçando seu 

hábito natural de captura de peixes na natureza (Vidal et al.,2015).  

Monitoramentos das sessões de alimentação dos botos no Flutuante do
Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Marcelo Derzi Vidal, comunicação pessoal

sistematização de informações da visitação demonstram que, 

no ano de 2014, 8.633 pessoas visitaram o Flutuante dos Botos. Ao longo do período 

os meses de maior visitação foram janeiro, junho e dezembro, e a grande 

itantes era brasileiro (Esquema Gráfico 05). 
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Flutuante, diminuindo para aqueles que se fazem mais presentes, reforçando seu 

 

 

Monitoramentos das sessões de alimentação dos botos no Flutuante dos Botos 
Marcelo Derzi Vidal, comunicação pessoal, 2014. 

isitação demonstram que, 

no ano de 2014, 8.633 pessoas visitaram o Flutuante dos Botos. Ao longo do período 

os meses de maior visitação foram janeiro, junho e dezembro, e a grande 
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Esquema Gráfico 05. Quantidade e origem dos visitantes no Flutuante dos Botos no Parque Nacional 
de Anavilhanas. Fonte: Vidal et al. (2015). 

 

Por meio de uma oficina envolvendo guias e condutores de turismo, foi 

realizado o mapeamento participativo das principais áreas de ocorrência de 

avistamento de botos-vermelhos (Inia geoffrensis) e tucuxis (Sotalia fluviatilis)(Mapa 

32), bem como os atrativos presentes nos roteiros turísticos oferecidos no PNA.Para 

os botos-vermelhos foram apontadas 15 áreas para avistamentos, enquanto para o 

boto tucuxi 16 (Vidal et al., 2015). 

Baseadas no conhecimento dos guias e condutores presentes na oficina, foram 

ainda identificadas as principais atividades que os cetáceos desenvolvem em cada 

uma das áreas de avistamento apontadas, de acordo com as seguintes formas de uso: 

1 = área de alimentação; 2 = área de reprodução; 3 = área de descanso; e 4 = área de 

brincadeiras/diversão (Mapa 32). 
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Mapa 32. Locais de avistamento de botos tucuxis e vermelhos no Parque Nacional de Anavilhanas. 
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Como forma de incrementar o turismo interativo com botos e promover a 

sustentabilidade turística de Novo Airão, Alves et al. (2013) propuseram algumas ações 

de manejo descritas no Quadro 09. 

 

Propostas de Manejo para Sustentabilidade Turística em Novo Airão 
 

1. Oferta de novas atividades 

a. Observação regulamentada dos botos (dolphin watching) por meio de 

passeios de barco; 

b. Viabilização do aumento do tempo de permanência dos turistas na região 

de Novo Airão, por meio da ampliação da oferta turística; 

c. Melhoria da estrutura turística de Novo Airão, que envolva principalmente 

o comércio local (como restaurantes, pousadas, comércio varejista e lojas de 

souvenires), meios de acesso à região e aos atrativos; 

d. Elaboração de projetos para divulgação e execução de atrativos naturais e 

artificiais (como exibição de comidas típicas, canções, danças, religiosidade e história 

econômica), visando sempre à conservação da biodiversidade e sociodiversidade, ao 

bem-estar dos animais por ventura envolvidos nas atividades, à segurança do visitante, 

respeitando os limites e os desejos dos atores sociais. 

2. Substituição gradual da atividade turística de alimentação artificial pela atividade 

de observação naturalística; 

a. Fornecimento de informações sobre o comportamento natural dos botos, 

para que os turistas tenham expectativas realísticas antes de participar de atividades 

menos invasivas de observação de golfinhos, fazendo com que eles aprendam a apreciar 

a observação de comportamentos naturais e se satisfaçam apenas observando os botos 

executando comportamentos naturais; 

b. Desenvolvimento de ações a fim de mudar a percepção do turista e 

promoção da observação não intervencionista (sem oferta de alimentos e consequente 

condicionamento). 

3. Desenvolvimento do sentimento de responsabilidade nos membros locais, de 

modo que a comunidade entenda que ela faz parte do meio e que a conservação do 

patrimônio natural envolve a sua participação; 

Quadro 09. Propostas de Manejo para Sustentabilidade Turística em Novo Airão. Fonte: Adaptado 
de Alves et al. (2013). 
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4. Treinamento e qualificação dos atores locais para a atividade turística, a fim de 

desempenharem o papel de multiplicadores de conhecimentos sobre o seu ambiente 

para o visitante e se tornarem gestores de turismo comunitário. 

 

 

2.2.2.1.2. Mamíferos Terrestres 

A maioria dos mamíferos terrestres do PNA é difícil de ser avistada, pois possui 

hábitos noturnos e muito discretos. No entanto, a observação de indícios da presença 

desses animais, tais como fezes, pelos, rastros, tocas e restos alimentares são 

ferramentas eficientes capazes de identificar e traçar padrões de locomoção. No PNA, o 

regime de cheia e vazante da região cria locais que favorecem a visualização de rastros 

de mamíferos e sua identificação (Lamberts et al., 2001). 

Os estudos envolvendo censos foram responsáveis pelas informações sobre a 

ocorrência de espécies de mamíferos no PNA. Entretanto, o desenvolvimento de 

pesquisas que abordem os padrões de locomoção desses animais em diferentes épocas 

do ano, considerando o período de cheia e de vazante, é uma demanda importante na 

região, como forma de conhecer os locais de preferência desses animais em cada época 

do ano. Apesar de os estudos não terem ainda encontrado esses padrões, acredita-se que 

os mamíferos se locomovam entre as várias ilhas do PNA em busca de recursos (ou 

refúgios) temporários, o que faria com que esses animais as visitassem esporadicamente 

ou em caráter sazonal. No entanto, nem todas as espécies seriam capazes de atravessar 

os canais e alcançar as ilhas do arquipélago. Porém, aqueles que conseguem, 

provavelmente também usam essas ilhas como “corredores” entre as duas margens do 

rio Negro (Lamberts et al., 2001), o que caracteriza esses ambientes como locais 

importantes para a conservação dos mamíferos de grande porte, principalmente os que 

se encontram em risco de extinção, como a onça-pintada (Panthera onca), a jaguatirica 

(Leopardus pardalis) e o gato-maracajá (Leopardus wiedii). 

A percepção da comunidade local na década de 1990 em relação à distribuição 

dos mamíferos terrestres era a de que os animais de grande porte podiam ser 

encontrados com maior frequência "no centro" da mata. Tal fato poderia ser explicado 

ou pela caça excessiva, que afugentaria os animais para áreas de difícil acesso, ou pelas 
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características ecológicas das espécies, as quais só utilizam as margens durante a 

estação cheia quando vão em busca de alimentos oferecidos pelas plantas de Igapó. 

Assim também é o comportamento observado em primatas (Ibama, 2002). Essa teoria 

foi corroborada por estudos científicos que encontraram relações entre a composição de 

espécie de mamíferos e a estrutura da floresta no PNA. Locais onde a abertura do dossel 

é maior, ou seja, onde a vegetação não é densa, a composição de espécies de mamíferos 

apresenta valores menores. É possível ainda correlacionar o tamanho das árvores e a 

ocorrência das espécies, já que o maior tamanho das árvores contribui para a ocorrência 

de comunidades de mamíferos (Tardio e Silveira, 2009).  

Os mamíferos de porte médio, como alguns dos primatas que ocorrem no PNA, 

ocupam, no geral, áreas de terra-firme, sendo avistados nas ilhas apenas os macacos-de-

cheiro (Ibama, 2002). Entretanto, segundo a equipe do PNA, em atividade de sinalização 

na UC em 2015, um bando de guaribas (Alouatta sp.) foi avistado em uma das ilhas do 

setor noroeste do Parque (Equipe Gestora, comunicação pessoal, 2016). Ainda segundo 

a equipe do PNA, em conversa com piloteiros que percorrem a região, houve a afirmação 

de se ter avistado o macaco-da-noite (Aotus sp.). 

 Outros mamíferos de porte médio, como as preguiças (Bradypus sp.), podem ser 

facilmente avistadas nas ilhas, principalmente à noite, durante passeios de focagem, 

assim como os ratos-coró (Isothrix bistriata) que têm ocorrência no arquipélago (Equipe 

Gestora, comunicação pessoal, 2016). 

Primatas de grande porte são mais comuns em áreas com dossel fechado e copas 

das árvores mais próximas, ou com maior disponibilidade de apoios para locomoção, 

forrageamento ou descanso (Tardio e Silveira, 2009).  

 

2.2.2.1.3. Estado de conservação dos mamíferos 

Dentre as espécies de mamíferos observadas no PNA, destacam-se: uma 

classificada como “Em perigo”, sete como “Vulnerável”, cinco como “Quase ameaçada” e 

uma como “Pouco Preocupante” pela lista da IUCN, totalizando 14. No entanto, na lista 

do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2014), encontram-se 11 

espécies com o status de “Vulnerável” e uma como “Em Perigo”.  Na Amazônia, três 
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espécies são classificadas como “Vulnerável”, uma como “Dados deficientes”, duas como 

“Pouco Preocupante” e uma considerada naturalmente rara. 

Dentre as espécies ameaçadas, temos cinco Carnívora, um Artiodátila, um 

Cingulata, um Pilosa, um Primatas, um Perissodactyla, um Sirenia e um Cetácea. Os 

carnívoros são, portanto, o grupo com mais espécies ameaçadas. Além de serem 

considerados espécies-chave por controlar as populações das suas presas, os carnívoros 

funcionam também como espécies guarda-chuva, pois, devido à necessidade de grandes 

áreas para manter populações viáveis, os esforços para conservar áreas suficientes à sua 

conservação promovem também a preservação de outras espécies da comunidade 

(Chiarello e Melo,2001). 

Tabela 12.Lista de espécies de mamíferos encontrados no Parque Nacional de Anavilhanas classificadas 
de acordo com o Livro Vermelho das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (2014). EN: em 
perigo; VU: vulnerável. 

 

É importante ressaltar que, das espécies listadas como ameaçadas, a ariranha 

possui uma população não muito superior ao limiar para a classificação “Vulnerável”, 

evidenciando a extrema necessidade de obtenção de dados populacionais para a espécie 

na Amazônia (Rodrigues et al., 2014), inclusive no PNA. A onça-pintada, amplamente 

distribuída na Amazônia, ocorrendo em aproximadamente 89% do bioma, é classificada 

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2014) 

Espécies Nome comum Classificação  

Pteronura brasiliensis Ariranha VU 

Panthera onca Onça-pintada VU 

Leopardus wiedii Gato-maracajá VU 

Saguinus niger Sauim VU 

Tayassu pecari Queixada VU 

Priodontes maximus Tatu-canastra VU 

Tapirus terrestris Anta VU 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU 

Trichechus inunguis Peixe-boi VU 

Inia geoffrensis Boto cor-de-rosa EN 

Atelocynus microtis 
Cachorro-do-mato-de-
orelhas-curtas 

VU 

Speothos venaticus Cachorro-do-mato-vinagre VU 
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como “Vulnerável” devido a um declínio nos últimos 27 anos de pelo menos 10% da 

população, dada a perda e a fragmentação de habitat, além da eliminação de indivíduos 

por caça ou retaliação (Morato et al., 2013). Por outro lado, espécies como o gato-

maracajá (L. wiedii) encontram na Amazônia condições para manter um grande número 

de indivíduos em populações viáveis (Tortato et al., 2013), o que explica a sua 

categorização como “Quase ameaçada” para IUCN e “Vulnerável” para a Lista Oficial 

Brasileira (2003), mas para a Amazônia não existe uma pressão tão preocupante.  

Nota-se, de maneira geral, que as principais ameaças a essas espécies são a 

destruição de habitats e a caça. No PNA, como o ambiente não sofre destruição em 

grande escala, a principal ameaça é a caça, ligada ao consumo ou ao comércio. Além 

disso, como forma de garantir a conservação dos mamíferos, torna-se importante a 

realização de inventários de curto e longo prazo, incluindo várias técnicas de captura 

que considerem as diferenças entre os períodos de cheia e vazante, além do 

monitoramento da estrutura dessas populações. 

 

2.2.4.2. Avifauna 

A avifauna da Amazônia é uma das mais ricas do planeta.  Estima-se que cerca de 

1.000 espécies ocorram na Amazônia brasileira, sendo 32 endêmicas da região, o que 

corresponde a 11% do total de espécies de aves existentes no mundo. No contexto da 

Amazônia, o PNA é uma área muito singular em termos de biodiversidade, dado o seu 

processo de formação e as características sazonais que influenciam a biodiversidade 

local, afetando, inclusive, a composição das espécies de avifauna.  

Alguns estudos analisaram como ocorrem as mudanças espaciais (entre ilhas, 

entre ilhas e Terra Firme, e entre lagos) nas variações na riqueza e na abundância e 

mudanças na composição das espécies, nas comunidades de aves de ambientes florestais 

e aquáticos. Os resultados permitiram inferir que o PNA possui uma composição única 

de aves que, apesar de ser similar entre as ilhas localizadas até 80 km uma das outras, 

difere entre as de florestas nas ilhas e aquelas das florestas adjacentes na Terra Firme, e 

até de outros arquipélagos da região (Cintra et al., 2007; Rosas, 2009; Cintra, 2012). 

Até o momento, um total de 281 espécies foi registrado para o PNA, distribuídas 

em 49 famílias, sendo Tyrannidae e Thamnophilidae as mais representativas, com 
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15,6% (44) e 9,2% (26), respectivamente (Anexo 4). Entretanto, esse número 

relativamente baixo de espécies resulta de um estudo que foi desenhado para 

investigação em ecologia, para avaliar as similaridades e as diferenças na composição 

das comunidades de aves de florestas nas ilhas e florestas da Terra Firme. Portanto, 

levantamentos mais aprofundados da avifauna ainda precisam ser realizados. Pelo 

menos mais 80 espécies, além das 281, também foram registradas no mesmo período, 

mas não entraram na lista total (veja Cintra et al., 2007). Mesmo assim, os dados dos 

levantamentos sistemáticos, com transectos de 10km com barcos e linhas de 10 redes 

ornitológicas em várias ilhas e na Terra Firme, e em mais de um ano (1988 e 1989) 

mostraram que 97 espécies de aves foram registradas exclusivamente nas ilhas (41.8% 

do total) e 70 espécies registradas exclusivamente na Terra Firme (30.2% do total). 

Tabela 13. Espécies de aves que ocorrem no Parque Nacional de Anavilhanas.TF: Terra Firme; FI: Floresta 
de Igapó. Fonte: Cintra et al. (2007). 

 

O registro de espécies no PNA revela que a avifauna local apresenta distribuição 

diferenciada entre ilhas e continente. Dentre as famílias locais de Terra 

Firme,Tyrannidae (14), Thamnophilidae (10) e Dendrocolaptidae (5) foram as mais 

representativas em riqueza de espécies. Para os locais de ilha, as famílias Tyrannidae 

(16), Thamnophilidae (9) e Thraupidae (9) foram as mais representativas (Cintra et al., 

2007). Afirmam-se que ainda existam espécies que ocorram somente nas matas 

inundáveis das ilhas, como choquinha-do-tapajós (Myrmotherula klagesi), arapaçu-

ferrugem (Xiphorhynchus necopinus) e formigueiro-liso (Myrmoborus lugubris), e outras 

que têm distribuição restrita a campinas e aos igapós baixos do PNA, como as espécies 

Espécies de distribuição limitada que 
ocorrem no PNA 

Nome comum 
Ocorrência 

no PNA 

Spizaetus melanoleucus Gavião-pato TF, FI 

Mitu tomentosa Mutúm TF, FI 

Phaethornis rupurumii Rabo-branco-pequeno TF 

Xiphorhynchus kienerii Arapaçu-ferrugem TF, FI 

Thamnophilus nigrocinereus Choca-preta-e-cinza TF 

 Myrmoborus lugubris Formigueiro-liso TF, FI 

Pipra filicauda Dançador-de-cauda-fina TF, FI 

Cephalopterus ornatos Anambé-preto TF, FI 
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Euphonia plumbea (gaturamo-anão, Thraupidae), Myrmotherula cherriei (choquinha-do-

peito-riscado, Formicariidae) e Hemitriccus inornatus (maria-da-campina, Tyrannidae).  

A choquinha-do-tapajós, Myrmotherula klagesi (Thamnophilidae), possui uma 

distribuição restrita às várzeas florestadas, principalmente nas ilhas fluviais com 

floresta alta, ocorrendo apenas no Médio Rio Amazonas e Baixos Rios Negro e Branco. A 

sua maior abundância é justamente no Arquipélago de Anavilhanas, sendo um atrativo 

importante para os observadores de aves (birdwatchers). Seu nome popular brasileiro 

oficial é “choquinha-do-tapajós”, porque durante algumas décadas eram conhecidos 

alguns poucos exemplares no rio Amazonas próximo à Boca do Tapajós, mas foi 

“redescoberta” pelo pesquisador Mario Cohn-Haft em Anavilhanas. O pesquisador 

pretende propor um novo nome à espécie, “choquinha-de-Anavilhanas”, devido à sua 

ocorrência e abundância no local, o que poderia transformar a espécie em ave-símbolo 

do Parque, com potencial para ser um dos principais alvos dos turistas birdwatchers 

(Mario Cohn-Haft, comunicação pessoal, 2014). 

Em relação às aves aquáticas que ocorrem em Anavilhanas, a variação na 

composição, riqueza, abundância e distribuição podem estar relacionadas às 

características físicas, como profundidade e transparência do lago; às variações sazonais 

no nível da água; e ao isolamento e riqueza dos diversos habitats do PNA. Um exemplo 

disso são as diferenças significativas da composição de espécies, comparando-se os 

períodos de cheia e vazante. Embora a riqueza de espécies seja semelhante entre esses 

dois períodos, sendo um pouco menor durante a cheia, a abundância é significativamente 

maior durante o período de águas baixas. Isso ocorre devido à maior abundância e 

concentração dos recursos alimentares durante esse período (Cintra, 2012).  

 O PNA pode ser classificado naturalmente em dois grandes ambientes em termos 

de distribuição de espécies: i) o Arquipélago, e ii) a Terra Firme (Ibama, 2002). Dentro 

de cada ambiente encontram-se diversos habitats com avifauna diferenciada e adaptada 

às condições peculiares oferecidas. Tal diferença pode ser considerada um fator causal 

adicional para o endemismo de espécies, porque, além dos grandes rios se constituírem 

como barreiras físicas à dispersão de pequenas aves de ambientes florestais, a 

competição com espécies adaptadas ao habitat “floresta inundada ao longo dos cursos 

d'água” pode fazer com que o habitat das ilhas seja mais difícil de colonizar, mesmo após 

a dispersão bem-sucedida do continente. Assim, as ilhas, ao invés de servirem como 
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trampolins entre margens opostas, poderiam ser difíceis de colonizar, isso para as 

espécies de Terra Firme (Cintra, 2012). Nesse contexto, os habitats relevantes para as 

aves e algumas de suas espécies características são: 

A. Arquipélago 

• Canal - Ambiente de forrageamento de algumas poucas espécies de aves, 

principalmente as que mergulham, como biguás, gaivotas e martins-pescadores, e as que 

comem insetos no ar acima da água, como taperás (Apodidae) e o bacurau (Nyctiprogne 

leucopyga) (Ibama, 2002). 

• Lago - Ambiente de forrageamento das mesmas espécies que ocorrem nos 

canais e para aves que aproveitam de água rasa, como garças. Nenhum dos dois 

ambientes aquáticos sozinhos são suficientes para a manutenção de qualquer espécie de 

aves, pois todas as espécies do PNA dependem também da presença de vegetação. 

Portanto, constituem ambientes críticos para a avifauna, sendo necessária a manutenção 

da qualidade da água (Ibama, 2002). 

• Praia - As praias de solo mais argiloso oferecem local de nidificação do 

bacurau (Hydropsalis climacocerca) e de forrageamento de espécies migratórias de 

maçaricos (Charadriidae e Scolopacidae) durante sua passagem pela região na estação 

seca (Stotz, 1992; Cintra e Rosas, 2011). A proteção da fauna de praia depende do fluxo 

contínuo natural anual do rio, da não destruição das praias e da não predação ou 

destruição dos ninhos. 

• Barranco - Ambiente crítico para a nidificação de algumas poucas espécies 

de martins-pescadores (Alcedenidae) e andorinhas (Hirundinidae) (Ibama, 2002). 

• Igapó baixo ou floresta alagável de baixo porte – Inclui espécies de 

ampla distribuição nos ambientes de beira de lago, áreas abertas e matas secundárias, 

como por exemplo: Geranospiza caerulescens (gavião-pernilongo), Buteo magnirostris 

(gavião-indaiá), Columba cayennensis (pomba-galega), Crotophaga ani (anu-preto), 

Cranioleuca vulpina (joão-do-rio), Inezia subflava (alegrinho-amarelo), Todirostrum 

maculatum (ferreirinho-estriado), Myiarchus ferox (maria-cavaleira), Pitangus lictor 

(bem-te-vi do brejo), Schiffornis major (flautim-ruivo), Polioptila plumbea (balança-rabo-

de-chapéu-preto), Hylophilus semicinereus (vite-vite-de-cabeça-verde) e Paroaria gularis 

(galo-de-campina) (Ibama, 2002; Cintra et al., 2007). A distinção entre igapó baixo e alto 

não é nítida, e há uma grande sobreposição na avifauna, principalmente em áreas de 

transição. 
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• Igapó alto - O igapó alto contém a avifauna mais rica do arquipélago, 

incluindo mais da metade das espécies do arquipélago e todas as de interesse especial: 

Xiphorhynchus necopinus, Myrmotherula klagesi, Myrmoborus lugubris, Tolmomyias 

sulphurescens, Cephalopterus ornatus. Essa avifauna é parecida em estrutura com a de 

mata de Terra Firme. Ela contém quase todas as mesmas guildas, mas com uma menor 

diversidade de espécies em cada, sendo a maioria das espécies típicas de mata alagável e 

algumas especialistas em ilhas fluviais. As mais conspícuas ausências são de seguidores 

obrigatórios de formigas de correição e de espécies que forrageiam exclusivamente no 

chão da mata. Ambas as guildas necessitam de chão e de folhiço expostos durante o ano 

todo. O mutum, Crax tomentosa, forrageia no chão na vazante, mas limita-se às copas na 

cheia (Mario Cohn-Haft, comunicação pessoal, 2014).  

 

B. Terra Firme 

A Terra Firme é considerada aparte do PNA que não é arquipélago, incluindo 

também alguns ambientes alagáveis. Em Terra Firme, são observados vários micro-

habitats, uma abundância de serrapilheira, a presença de formigas e a abundância de 

plantas epífitas. Tais características podem contribuir para o forrageamento e a 

especialização das espécies de aves nesse ambiente, já que esses recursos estão ausentes 

nas ilhas. Além disso, o PNA é afetado pelo rio na sua dinâmica de inundação, criando um 

mosaico de habitats como florestas, lagos, áreas inundadas, florestas sucessionais, 

igapós com árvores mortas etc. (Ibama, 2002).  

• Rio, Praia e Barranco - esses três habitats não diferem ornitologicamente 

dos habitats do Arquipélago. A presença de cachoeiras e corredeiras nas cabeceiras dos 

rios de Terra Firme poderá acrescentar algumas poucas espécies. 

• Igapó – Os igapós altos e baixos do arquipélago possuem avifauna 

semelhante. Esse ambiente representa pouca área dentro do Parque, acompanhando os 

maiores rios numa faixa estreita. 

• Campina - Possui uma avifauna típica, independente das diversas 

variações, e está entre as menos conhecidas da Amazônia, mas com uma distribuição 

ampla, sendo extremamente vulnerável a distúrbios. As espécies típicas incluem Galbula 

leucogastra, Thamnophilus punctatus, Myrmotherula cherriei, Elaenia ruficeps, 

Hemitriccus inornatus, Xenopipo atronitens, Neopelma chrysocephalum, Heterocercus 
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flavivertex, Hylophilus brunneiceps, Euphonia plumbea, Dolospingus fringilloides. Várias 

dessas espécies eram consideradas endêmicas à região do Alto Rio Negro, até serem 

encontradas no PNA (Ibama, 2002).  

• Mata de Terra Firme– o PNA contém uma mata de Terra Firme bem 

conservada, em estado primitivo, representando bem a fauna típica das matas da 

biorregião guianense (ao leste do rio Negro e ao norte do rio Amazonas). Dentre as 

espécies listadas como restritas a esses ambientes, destacam-se duas famílias de aves 

(Tinamidae, duas espécies; e Formicariidae, duas espécies). 

O PNA destaca-se ainda pelas visitas de algumas espécies migratórias, tanto do 

sul, durante o inverno austral, como da zona temperada norte durante seu inverno. No 

entanto, a maioria das espécies de aves que ocorre no PNA é residente permanente e 

menos de 5% são migrantes neotropicais e austrais (Cintra e Rosas, 2011) (Tabela 14). 

TABELA 14. Relação de Espécies Migratórias no Parque Nacional de Anavilhanas.*Habitat – Fa: ambientes 
aquáticos; P: praias. Fonte: Cintra e Rosas (2011). 

Família Nome comum Habitat* Mês 

PANDIONIDAE   
 

Pandion haliaetus águia-pescadora Fa Jul 

CHARADRIDAE 
   

Pluvialis dominica batuiruçu P Set 

SCOLOPACIDAE 
   

Limosa haemastica maçarico-de-bico-virado P Nov 

Bartramia longicauda maçarico-do-campo P Set 

Actitis macularius maçarico-pintado P Jul 

Tringa solitaria maçarico-solitário P Set 

Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-perna-amarela P Set 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela P Set 

Calidris minutilla maçariquinho P Set 

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-branco P Nov 

Calidris melanotos maçarico-de-colete P Nov 

Tryngites subruficollis maçarico-acanelado P Set 

HIRUNDINIDAE 
   

Progne subis andorinha-azul Fa Set 

Hirundo rustica andorinha-de-bando Fa Set 
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Diante das informações relativas à distribuição e à riqueza das espécies de 

avifauna, nota-se que a manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos é 

indispensável para a conservação das espécies especialistas, bem como a proteção das 

espécies arbóreas, tanto da Terra Firme quanto das matas alagáveis. Além disso, o PNA 

pode ser um interessante sítio para visualização ou mesmo para práticas de turismo de 

observação de aves, dado o grande número de espécies raras que ocorrem no local. 

 

I. Estado de conservação da avifauna 

 Anavilhanas não possui grande número de espécies ameaçadas de extinção. No 

entanto, um estudo realizado no PNA em 1988 e 1989 classificou as espécies pelo 

critério de número de registros durante o tempo da pesquisa e encontrou 116 espécies 

raras (menos de cinco registros) e 105 espécies comuns (mais de cinco registros) 

(Cintra et al., 2007). Dentre as espécies raras registradas, destacam-se a Tigrisoma 

fasciatum e Agamia agami.Tigrisoma fasciatum é especialista em ambientes ribeirinhos e 

está classificada como “Em perigo” pela Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de 

Extinção. Enquanto Agamia agami (espécie de garça pouco comum), registrada pela 

primeira vez nos lagos de Anavilhanas em 2009 (Rosas, 2009), está classificada como 

“VU” pela IUCN. Em um estudo realizado em 45 lagos no arquipélago, essa garça foi a 

menos registrada entre todas as espécies de garças no arquipélago, sugerindo que ela é 

mesmo uma espécie rara no Parque (Cintra, 2012). 

O arquipélago do PNA é uma área de dispersão usada por essa garça (Agamia agami) 

que, apesar de ter ampla distribuição na Amazônia brasileira, é sempre rara onde ocorre. 

Ela tem o bico mais comprido de todas as espécies de garças do mundo e sua dieta, estudada 

na Amazônia peruana, inclui insetos e peixes entre 2 e 10 cm de tamanho, sendo 52% de 

Characidae das espécies Triportheus angulatus e Astyanax sp., ambos os gêneros que 

ocorrem no PNA (Renato Cintra, comunicação pessoal, 2014). É importante salientar que 

Agamia agami e Tigrisoma fasciatum são especialistas em habitats situados às margens de 

florestas primárias e são altamente vulneráveis a mudanças na qualidade da água, 

desflorestamento e poluição (Silveira e Straube, 2008; Rosas, 2009).  

Outra espécie que merece destaque é a Myrmotherula klagesi, um pequeno 

formicarídeo muito raro na Amazônia, mas que é abundante no PNA e está classificada 
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como ‘’Quase Ameaçada’’ (NT, do inglês: near threatened) pela IUCN. O gavião de penacho 

(Spizaetus ornatus), também classificado como “NT” pela IUCN, é uma ave encontrada em 

florestas com alto grau de conservação ou com pouca alteração antrópica, como no PNA. 

Tabela 15.Lista de espécies da avifauna ameaçadas de extinção pelos critérios da IUCN e do Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, presentes no Parque Nacional de Anavilhanas.EN: 
em perigo; LC: pouco preocupante; NT: quase ameaçada; VU: vulnerável. 

 

 

Levantamento da riqueza e da abundância da avifauna no PNA 
 

O primeiro levantamento de espécies de aves no PNA foi realizado por Cintra e 

colaboradores nas décadas de 1980 e 1990. Os resultados revelaram a riqueza do PNA 

em termos de espécies e a capacidade do local em oferecer recursos diversos para aves 

com diferentes exigências ecológicas e ambientais. O estudo permitiu estabelecer uma 

relação de áreas que merecem atenção especial no que se refere ao zoneamento para 

preservação e conservação das espécies, sejam elas residentes ou migratórias. 

Os resultados da pesquisa indicaram que existem algumas diferenças da 

composição das aves para diferentes ilhas, no entanto, as diferenças são mais 

significativas quando comparadas à composição de aves entre as ilhas e a Terra Firme 

(Cintra et al., 2007). Tal fato pode estar correlacionado com a vegetação local, ou seja, 

com a riqueza de espécies da flora que ocorrem nas ilhas ser menor quando comparada 

com a Floresta de Terra Firme (Parolin et al., 2003 apud Cintraet al., 2007). A variação 

espacial na composição de espécies da comunidade de aves entre as ilhas também é 

menor do que aquela nas áreas de Terra Firme. A existência de espécies que ocorrem 

exclusivamente em ilhas e outras que ocorrem exclusivamente no continente também 

foram destacadas nesse estudo. 

Espécie  IUCN 

Livro vermelho 
da fauna 

brasileira 
ameaçada de 

extinção 

Nome comum 

Tigrisoma fasciatum   LC EN socó-jararaca 

Agamia agami  VU - garça-da-mata 

Myrmotherula klagesi  NT - choquinha-do-tapajós 

Spizaetus ornatos  NT - gavião-de-penacho 

Cercomacra laeta  - VU chororó-didi 

Quadro 10. Levantamento da riqueza e da abundância da avifauna no Parque Nacional de 
Anavilhanas. Fonte: Cintra et al. (2007). 
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II. Ameaças 

As principais ameaças à avifauna do PNA estão relacionadas à exploração de 

recursos naturais, como espécies arbóreas e peixes de valor comercial, importantes 

como abrigo e alimentação, respectivamente; à caça as aves, como o pato-selvagem 

(Cairina moschata, Anatidae); as migratórias, como a marreca-cabocla (Dendrocygna 

autumnalis, Anatidae); o biguá (Phalacrocorax brasilianus, Phalacrocoracidae); e o 

carará (Anhinga anhinga, Anhingidae) (Cintra e Rosas, 2011). Outra ameaça recorrente 

está relacionada à coleta ilegal de ovos, sobretudo pelas comunidades locais, 

especificamente nas praias das ilhas e bancos de areia no meio do rio durante a estação 

seca, quando esses ambientes são utilizados para a reprodução de espécies como a 

gaivota (Phaetusa simplex), o trinta-reis-anão (Sterna superciliaris) e o corta-agua 

(Rynchops niger) (Zarza et al., 2013). 

Existem alguns pontos na área do PNA que foram identificados como criadouros 

das aves da espécie Cairina moschata e Dendrocygna autumnalis, sendo, portanto, locais 

que merecem especial atenção para preservação (Cintra e Rosas, 2011; Renato Cintra, 

comunicação pessoal). Além disso, a espécie Anhinga anhinga, presente no PNA somente 

a partir de setembro, quando o nível das águas dos lagos está baixando, desloca-se da 

várzea para o PNA apenas para se alimentar, sendo uma ave muito dependente dessa 

área. Acredita-se que o seu deslocamento seja explicado pela facilidade da captura de 

peixes nessa região, devido à transparência da água ser maior do que na várzea, além da 

maior disponibilidade de alimento (Renato Cintra, comunicação pessoal). 

Portanto, diante da variedade de habitats importantes para diferentes espécies 

da avifauna, sejam elas residentes ou migratórias, torna-se necessária a proteção e a 

conservação do PNA(Cintra e Rosas, 2011). Além das espécies sob ameaça, as espécies 

consideradas raras, migratórias, endêmicas e de distribuição restrita são de interesse 

especial para a conservação, considerando ainda as espécies vulneráveis à caça e ao 

tráfico de animais silvestres. 
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2.2.4.3. Herpetofauna (Anfíbios e Répteis) 

A Lista Brasileira de Anfíbios e Répteis (organizada pela Sociedade Brasileira de 

Herpetologia - SBH) indica que existem no Brasil 1.026 espécies reconhecidas de 

anfíbios (988 Anuros, 1 Caudata e 33 Gymnophiona) e 744espécies de répteis (36 

quelônios, 6 jacarés, 248 lagartos, 68 anfisbenas e 386 serpentes) (Bérnils e Costa, 

2012). Alguns estudos conduzidos na Amazônia reconhecem um total de 218 espécies 

de anfíbios e 349 de répteis (Vogt et al., 2007; Martins e Molina, 2008). No entanto, esse 

número tende a ser subestimado e novos levantamentos podem alterar 

significativamente a riqueza de espécies da herpetofauna amazônica. 

No PNA, em termos de distribuição, deve-se levar em consideração que cerca de 

60% da área total é composta por ilhas sujeitas a inundação durante o período de cheias 

do rio Negro e que, a grande maioria das ilhas, permanece por cerca de seis meses do 

ano debaixo d’água. Portanto, é esperado encontrar um número menor de espécies 

habitando as ilhas do que as áreas de Terra Firme, as margens dos rios e seus 

respectivos afluentes que perfazem os contornos do Parque. Algumas espécies de 

anfíbios e répteis encontradas nas ilhas não possuem adaptações morfológicas e/ou 

ecológicas relacionadas às mudanças nos ambientes aquáticos, o que sugere a utilização 

do extrato vertical da vegetação durante o período de inundação (Ibama, 2002). 

Em levantamento realizado no PNA durante a década de 1990 (Ibama, 2002), o 

número de espécies de anfíbios e répteis coletados/observados nos locais de Terra 

Firme foi maior do que aquele encontrado nas ilhas. No período noturno, foram 

encontradas 19 espécies de anfíbios (0,25/h-h) e 10 espécies de répteis (0,13/h-h) após 

77 horas-homem de procura ativa nos locais de Terra Firme; e somente sete (07) 

espécies de anfíbios (0,18/h-h) e quatro (04) espécies de répteis (0,10/h-h) após 40 

horas de procura ativa nas ilhas. 

No PNA, o número de anfíbios e répteis ainda é muito pequeno quando 

comparado aos levantamentos da mesma natureza em outras regiões da Amazônia. Em 

locais onde os levantamentos são mais frequentes, como na Reserva Florestal Adolpho 

Ducke (RFAD), foram encontradas 50 espécies de anuros (Lima et al., 2006). Para o PNA, 

foram registradas, até o momento, 30 espécies, divididas em seis famílias, sendo 

Leptodactylidae (13) e a família Hylidae (11) as mais representativas.  



 

168 

Dentre as espécies de répteis encontradas, 41 pertencem à Ordem Squamata, 

distribuídas em 19 espécies de Lagartos, sendo as famílias Teiidae (5) e 

Gymnophthalmidae (4) as mais representativas; e 22 espécies de serpentes, com 14 

pertencentes à família Colubridae, 05Boidae, 01 Aniliidae, 01 Elapidae e 01 Viperidae 

(Anexo 5). 

O levantamento de crocodilianos indica que, das seis espécies desse grupo que 

ocorrem no Brasil (Bérnils e Costa, 2012), quatro podem ser encontradas no PNA: 

Caiman crocodilus (jacaré-tinga), Paleosuchus palpebrosus (jacaré-anão), Paleosuchus 

trigonatus (jacaré-coroa) e Melanosuchus niger (jacaré-açú) (Silveira et al., 1997). Em 

termos de habitat, C. crocodilus, P. palpebrosus e P. trigonatus podem ser encontrados 

nas Florestas de Terra Firme que margeiam o arquipélago; M. niger está amplamente 

distribuído em Anavilhanas, e apenas um exemplar de P. palpebrosus foi encontrado nas 

ilhas. Anavilhanas serve também como local de procriação para M. niger, mas somente 

nas ilhas situadas ao norte do rio Negro, provavelmente pelo enriquecimento em 

nutrientes que as águas nessa margem sofrem por influência do rio Branco (Silveira et 

al., 2008). 

Das espécies da herpetofauna que ocorrem no PNA, duas possuem alta 

abundância: a rã Leptodactylus knudseni e o lagarto Gonatodes humeralis, indicando que 

ambas as espécies são altamente adaptadas à perturbação causada pelas cheias e 

possuem uma dieta ampla, sendo consideradas generalistas tanto em relação à dieta 

como ao habitat. Em termos de habitat, os estudos conduzidos no PNA ainda não 

conseguiram captar a variação do seu uso em relação ao gradiente de inundação, sendo 

necessários novos estudos em diferentes épocas do ano. No entanto, a ocorrência de 

algumas espécies segue o descrito pela literatura. A espécie de anuro, Leptodactylus 

knudseni, por exemplo, foi encontrada em charcos de floresta, enquanto L. pentadactylus 

foi avistado perto de rios (Camacho et al., 2005). As espécies Adenomera andreae e 

Colostethus stepheni são pequenos sapos de liteira com modo de reprodução nidícola. Os 

girinos de ambas as espécies completam seu desenvolvimento em ninhos terrestres, sem 

necessitarem do ambiente aquático. O período de recrutamento das duas espécies pode 

ocorrer até o mês de maio na Amazônia Central (Moreira e Lima, 1991). 

As espécies de lagartos também seguiram o padrão de outros estudos.Gonatodes 

humeralis, por exemplo, foi sempre encontrada em troncos até 2 m de altura; Ameiva sp. 
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foi avistada forrageando em clareira; e Urascondon superciliosus nos galhos de árvores 

sobre a água (Camacho et al., 2005). Em termos de variação no gradiente ambiental, as 

espécies de lagartos aparecem em um número duas vezes maior em áreas susceptíveis 

de alagamento, quando comparado com outras espécies de anfíbios; enquanto as 

espécies de anuros aparecem cinco vezes mais na área de Terra Firme. Tal fato pode ser 

explicado devido à capacidade de deslocamento dos lagartos e também dos anuros entre 

as ilhas por meio de bancos de macrófitas, que tendem a se aproximar das áreas emersas 

em épocas de cheias (Schiesari, 2005 apud Camacho et al., 2005).  

Gonatodes humeralis                           Leptodactylus knudseni 

 

Figura 10.Exemplos da herpetofauna existente no Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Carl Gerhardt, 
2014. 

 

Em relação aos quelônios, a Amazônia brasileira conta com 15 espécies de água-

doce e duas espécies terrestres, de um total de 36 espécies que ocorrem no Brasil. Para o 

PNA, não existem estudos que tratam da distribuição, riqueza e hábitos desse grupo. A 

partir de alguns registros de apreensão e de conversas com pesquisadores desse grupo 

(George Rebêlo, comunicação pessoal), é possível inferir que existam cerca de 14 

espécies de quelônios em Anavilhanas. Cinco espécies, que certamente ocorrem no PNA, 

pertencem ao primeiro grupo da família Podocnemididae: Podocnemis sextuberculata 

(iaçá), P. unifilis (tracajá), P. erythrocephala (irapuca) eP. expansa (tartaruga); e 

Peltocephalus dumerilianus (cabeçuda).  

O segundo grupo de quelônios pertece à família Chelidae e possui quatro espécies 

menores, fluviais e onívoras de provável ocorrência no PNA, sendo necessários 

levantamentos para confirmar a hipótese. A primeira espécie do grupo é Chelus 

fimbriata (matamatá), um quelônio considerado raro, mas que recentemente foi 

encontrado em número histórico (28 espécimes no rio Negro na altura dos municípios 
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de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro), de acordo com reportagem jornalística de 

2014 (Globo, 2014). 

Outras espécies do grupo, como Mesoclemmys raniceps (lalá cabeçuda), Platemys 

platycephala (jabuti-machado) e Rhinemys rufipes (lalá-de-cabeça-vermelha) têm 

distribuição registrada na Amazônia, mas ainda não existem confirmações de ocorrência 

no PNA. 

Para George Rebêlo (comunicação pessoal), existe a possibilidade de encontrar 

também uma espécie da família Emydidae (Rhynochlemys punctularia – perema), 

quelônios que habitam preferencialmente poças; uma espécie da família Kinosternidae 

(Kinosternon scorpioides – peito-de-mola), quelônios que habitam poças rasas turvas e 

barrentas; e uma remota possibilidade de encontrar na Terra Firme duas espécies 

terrestres da família Geochelonidae: Geochelone denticulata (Chelonoidis denticulatus– 

jaboti-amarelo) e Geochelone carbonaria (Chelonoidis carbonaria – jaboti-vermelho). 

De todos os quelônios citados, aqueles pertencentes à família Podocnemididae 

(um grupo de quelônios fluviais predominantemente vegetarianos) são historicamente 

os mais explorados. Tanto sua carne quanto seus ovos são vistos como iguarias na 

culinária amazônica, sendo a irapuca (Podocnemis erythrocephala) e o cabeçudo 

(Peltocephalus dumerilianus) espécies bastante apreciadas. Os quelônios um pouco 

maiores em tamanho, como a tartaruga (P. expansa) e o tracajá (P. unifilis), são os mais 

consumidos em Manaus, o que acaba valorizando comercialmente essas espécies. 

Enquanto os quelônios menores (irapuca, iaçá e machos de tracajá) são preferidos pelas 

populações do interior ao longo do rio Negro. Apesar de bastante apreciado na culinária, 

o cabeçudo ainda é abundante na natureza, porque seus ovos são os mais difíceis de 

serem encontrados. Normalmente, a desova dessa espécie acontece na época da vazante 

(julho) e ocorre entre troncos e galhos do igapó e nos buracos dos barrancos nos lagos 

(Rebêlo e Pezzutti, 2000). 

De acordo com os estudos acessados até o momento, não foi encontrada 

nenhuma espécie da herpetofauna endêmica do PNA. No entanto, isso pode ser devido 

ao baixo esforço amostral para reconhecer a diversidade da herpetofauna local. 
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I. Ameaças 

No geral, a pressão exercida sobre a herpetofauna está relacionada à destruição 

dos habitats necessários à sua sobrevivência e reprodução. A conservação dos 

ecossistemas do arquipélago é importante, portanto, para a conservação da maioria das 

populações que ocorrem na região.  

Para as populações de quelônios e jacarés, as ameaças provêm de atividades 

antrópicas que visam à exploração comercial da carne, couro e ovos. Informações 

colhidas na região indicam o município de Novo Airão como um centro comercial e de 

consumo de quelônios (Rebêlo e Pezzuti, 2000) e de jacarés. Entretanto, não existem 

informações suficientes sobre os locais de venda e consumo e a origem desses produtos.  

A falta de informações sobre as espécies de quelônios e seus sítios de nidificação 

no PNA é também um fator que dificulta o monitoramento das populações e a 

fiscalização sobre a coleta ilegal de ovos e a caça. Um fato a ser considerado é que, no 

município de Novo Airão, apesar das pessoas saberem que a coleta de ovos e o consumo 

de quelônios são proibidos, ainda existe pressão sobre essas espécies (Rebêlo e Pezzutti, 

2000), evidenciando a necessidade de ações efetivas de proteção e educação ambiental 

na região.  

 

2.2.4.4. Ictiofauna (Peixes) 

No Brasil, estima-se que a ictiofauna compreenda um total de 2.300 espécies de 

água doce. A bacia Amazônica, considerada a mais rica em espécies no país, possui cerca 

de 1.400 espécies, cuja riqueza é atribuída à sua grande área, aos fatores históricos, à 

sua heterogeneidade ecológica e à complexidade geomorfológica (Rosa e Cota, 1993).  

Somente no rio Negro, onde está inserido o PNA, já foram reconhecidas cerca de 450 

espécies de peixes, mas com um maior esforço de coletas, esse número pode aumentar 

em 250 espécies e alcançar até 700 (Goulding et al., 1988). 

O pulso de inundação, a sincronia da frutificação e a adaptação da floresta 

oferecem recursos diferenciados na época das cheias e das secas, interferindo 

diretamente na variação da composição das comunidades da ictiofauna local. Em 

Anavilhanas, espécies da ordem dos Siluriformes (61,1%, cheia; 75,1%, seca), dos 

Characiformes (23,1%, cheia; 12,6%, seca), dos Clupeiformes (10%, cheia; 7,9% seca) e 
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dos Perciformes (5,8%, cheia; 4,4% seca) são diferencialmente observadas (Yamamoto 

et al., 2010). Vale ressaltar que a maior diversidade de espécies está concentrada na 

zona de transição entre áreas aquáticas e terrestres, devido aos diversos habitats, 

refúgios e recursos alimentares oferecidos, criando a oportunidade para o 

estabelecimento de vários nichos ecológicos (Saint-Paul et al., 2000; Yamamoto et 

al.,2010; Noveras e Freitas, 2012) e se configurando numa área importante para 

preservação. Os lagos, ricos em macrófitas aquáticas, constituem também componentes 

importantes para os peixes que utilizam esses ambientes como refúgio contra 

predadores e sítios de reprodução. A margem esquerda do PNA recebe certo aporte de 

sedimentos do rio Branco que fornece condições para reprodução dessas plantas e, 

consequentemente, propiciam a ocorrência de um número maior de peixes. Entretanto, 

essa relação é válida apenas para peixes de menor porte, pois as estratégias de 

reprodução de peixes maiores não dependem das macrófitas (Machado-Allison, 1987 

apud Santos et al., 2006). 

Na composição da ictiofauna da região são encontrados principalmente peixes 

piscívoros de médio e grande portes. As espécies dominantes são aquelas que não 

formam cardumes e não realizam grandes migrações para desova, vivendo a maior parte 

de seu ciclo de vida nos lagos da região; é o caso de espécies como Pimelodina flavipinnis 

(mandi-moela), Agoniates halecinus (sardinha-de-gato), Serrasalmus gouldingi (piranha-

tinga), Ageneiosus ucayalensis (langui), Pinirampus pirinampu(barbado) e Ageneiosus sp. 

(langui-listrado) (Yamamoto et al., 2010). 

De um total de 53 famílias citadas para a Amazônia, apenas 13 não foram até 

agora registradas para o PNA. As famílias Charcharinidae (tubarões) e Pristidae (peixe-

serra) não adentram sistemas de águas pretas; Mugilidae (tainhas) e Hemirhamphidade 

(um tipo de peixe-agulha) estão restritas à região próxima ao estuário; Astroblepidae 

(pequenos bagres de riachos montanhosos) está restrita à região Andina; 

Batrachoididae (conhecidos como mamangás) é composta por espécies raras, com 

poucos registros para a Amazônia; Lepidosirenidae (piramboia) parece não ocorrer ou 

ser rara em sistemas de água preta. Espécies de peixe pertencentes às famílias 

Callichthyidae, Crenuchidae, Electrophoridae, Gasteropelecidae, Gymnotidae e Nandidae 

ainda não foram coletadas dentro da área do PNA, mas são comuns na bacia do rio 

Negro.  
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O PNA está inserido na bacia do rio Negro e é passagem para várias espécies de 

peixes, com baixa probabilidade de conter espécies endêmicas, sendo assim, seus 

habitats são semelhantes a outros existentes nessa região. As espécies raras ou em 

perigo existentes são compartilhadas com outros locais do rio Negro.  

O arquipélago de Anavilhanas possui inúmeros locais propícios para reprodução 

de peixes, que merecem atenção especial em termos de conservação. Dentre eles, 

destacam-se os lagos, principalmente aqueles próximos de onde desembocam os 

igarapés de Terra Firme, que se constituem em berçários de peixes, assim como o fundo 

de lagos com águas calmas e abundante vegetação aquática. Além disso, nos canais mais 

estreitos do arquipélago, milhares de peixes de diversas espécies em idade juvenil já 

foram avistados movimentando-se à jusante do rio durante a vazante, o que poderia 

indicar que espécies da várzea do rio Amazonas utilizam o arquipélago como sítio de 

reprodução (Goulding et al.,1988; Renato Cintra, comunicação pessoal).  

 

I. Ameaças 

Embora a ictiofauna seja considerada em bom estado de conservação, existem 

evidências de que algumas atividades predatórias que ocorrem no entorno e dentro do 

PNA ameaçam as populações da ictiofauna local. Os pescadores comerciais normalmente 

preferem as espécies de peixes como tucunaré (Cichla sp.) e cará (Apistogramma sp.), 

capturadas com zagaia, caniço ou malhadeiras; peixes lisos como dourada 

(Brachyplatystoma rosseauxii), piraíba (Brachyplatystoma spp.), surubim 

(Pseudoplatystoma fasciatum) e o caparari (Pseudoplatystoma tigrinum), capturadas 

especialmente com espinhel e destinados à comercialização no mercado de Manaus; e as 

“baganha”, variedades de peixes de idade não adulta que incluem as espécies acima 

citadas, além do pacu (Metynnis spp.), matrinchã (Brycon spp.), jaraqui (Semaprochilodus 

spp.), entre outras (Illenseer e Pereira, 2012). Nesse contexto, novos estudos devem ser 

conduzidos a fim de avaliar a capacidade de estoque local e fornecer subsídios ao GT de 

Pesca de Subsistência. 
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Grupo de Trabalho de Pesca de Subsistência – GT Pesca do PNA 

Em sua porção fluvial, o Parque é delimitado pelas margens do rio Negro, 

abrangendo o limite inundável durante a máxima cheia, e possui mais de 50 comunidades 

ribeirinhas em seu entorno imediato, todas dentro de Unidades de Conservação Estaduais 

que integram o Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro - MBRN.  

Como se trata de uma UC de proteção Integral, o uso dos recursos pesqueiros, realizado 

tradicionalmente há gerações, é impedido legalmente. No entanto, a atividade pesca de 

subsistência é tolerada, já que é destinada basicamente à alimentação de comunidades 

tradicionais. Contudo, como não há regulamentação específica, inúmeros conflitos entre 

moradores do entorno do PNA e a gestão da Unidade são gerados, o que se traduz num cenário 

de insegurança tanto para a equipe gestora da UC quanto para os pescadores ribeirinhos.  

Com o objetivo de propor soluções para o conflito, foi criado o Grupo de Trabalho de 

Pesca de Subsistência –GT Pesca, no âmbito do Conselho Consultivo do Parque Nacional de 

Anavilhanas. Criado em 2008 e paralisado por diversas vezes, foi reativado em 2015. O 

planejamento de ações envolve, por um lado, a elaboração de um documento técnico com a 

proposta de regulamentação, aceitável em termos biológicos e sociais, e por outro, a 

definição de estratégias jurídicas e políticas para sua implementação. 

Está em debate, inclusive, o uso dos termos “autoconsumo”e “pequena escala”, ao 

invés de “subsistência”. 

Atualmente, o GT Pesca é composto por representantes da classe pesqueira 

(Colônias AM-34 e Z-34, APNA e STTR), instituição de pesquisa (INPA), organização não 

governamental (WCS), pescadores do entorno do PNA, além do DEMUC e ICMBio. 

O objetivo do GT Pesca é buscar instrumento jurídico que possa contribuir para a 

segurança alimentar das comunidades ribeirinhas do entorno, assegurando o acesso 

desse público ao recurso pesqueiro. Para tal, é desejado conhecimentos científicos e 

tradicionais que subsidiem as propostas de instrumento jurídico, bem como auxiliem em 

estratégias de minimização dos conflitos existentes. 

No capítulo Estratégias desse Plano de Manejo encontra-se a Cadeia de 

Resultados planejada para a redução dos impactos da atividade pesqueira no Parque 

Nacional de Anavilhanas, que aborda de maneira diferenciada a pesca de subsistência 

(buscando-se instrumento jurídico adequado à solução do conflito) e a pesca comercial 

(que almeja-se extinguir no PNA). 

Quadro 11. Grupo de Trabalho de Pesca de Subsistência – GT Pesca do PNA. 
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2.3. O RIO BRANCO E A BIODIVERSIDADE DO 

PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS 

O Rio Branco 

O arquipélago de Anavilhanas é um local único em termos não só de beleza cênica 

como também de biodiversidade. Além de todos os processos geomorfológicos, 

pedológicos e ecológicos ligados à dinâmica do PNA, existe ainda outro fator que é 

determinante da composição da riqueza local: a influência das “águas” e todas as 

partículas carreadas por elas. Na margem direita, o rio Negro recebe as águas mais 

ácidas e pobres do rio Jaú e de outros rios de água preta. Do outro lado, a margem 

esquerda recebe um grande aporte de nutrientes pela desembocadura dos rios Define e 

Branco, afluentes de águas brancas (Junk, 1984). O arquipélago de Anavilhanas funciona 

praticamente como um divisor dessas águas de coloração distinta que apresentam, 

consequentemente, características diferenciadas entre uma margem e outra, e exercem 

influência sobre diversos grupos taxonômicos.  

Por exemplo, na margem esquerda do arquipélago crescem macrófitas em 

maiores proporções do que na margem direita do rio, propiciando o aumento da 

produção primária e, consequentemente, a ocorrência de um número maior de peixes de 

pequeno porte (Santos et al., 2006). Em termos de vegetação, com relação às fenofases 

de uma mesma espécie que ocorre em ambas as margens, aquelas presentes na margem 

esquerda possuem padrões mais adiantados. Certamente, tais indivíduos são 

favorecidos tanto em termos de dispersão quanto em termos de distribuição, pois 

possuem um tempo maior para colonizarem ambientes mais longínquos e para se 

estabelecerem como plântulas (Aguiar et al., 2007). Além disso, as espécies arbóreas 

presentes na margem esquerda são mais afetadas pela herbivoria. Em termos de 

riqueza, a influência do rio Branco no PNA parece se estender ao longo de todo o 

arquipélago, tendo em vista os estudos que mostram a ligeira diferença na composição 

de espécies a favor do PNA em detrimento de outros locais do rio Negro à montante da 

confluência do rio Branco (Terrazas, 2012). 

Para as espécies da fauna, estudos indicam que as ilhas localizadas mais ao norte 

do arquipélago são os locais de procriação preferidos da espécie de jacaré Melanosuchus 
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niger, provavelmente explicado pelo maior aporte de nutrientes advindos do rio Branco 

(Silveira et al., 2008). 

Portanto, a conservação do afluente rio Branco para a conservação da 

biodiversidade no PNA é relevante.  

Há de se considerar que a possível alteração no regime hidrológico e/ou 

sedimentológico do rio Branco pode afetar de maneira drástica a dinâmica de 

distribuição de espécies no PNA e, por isso, deve ser analisada nos processos de 

licenciamento das UHEs pretendidas para esse rio. 

 

A biodiversidade do Parque Nacional de Anavilhanas 

Os processos que envolvem e influenciam o PNA são responsáveis direta e 

indiretamente pela grande biodiversidade local. Cada grupo taxonômico apresenta suas 

peculiaridades e exigências que, até então, são supridas pelos ecossistemas do PNA. 

Entretanto, outros fatores e/ou características influenciam sobremaneira a ocorrência e 

a distribuição das espécies nessa região.  

Em termos gerais, espécies de mamíferos (41), répteis (41), anfíbios (30), aves 

(281), peixes (368) e plantas (788) são encontradas no PNA. Para alguns grupos 

biológicos (peixes e aves), os números são bastante expressivos, enquanto para outros, 

talvez o esforço amostral ainda não tenha sido suficiente.  

Desde o período de formação do arquipélago até à intervenção antrópica, 

Anavilhanas experimentou diversos processos e adaptações que resultaram no 

emaranhado de ilhas, ora submersas ora expostas, e que oferecem uma gama de serviços 

ecossistêmicos e toda a beleza para contemplação e conhecimento de uma parcela da 

riqueza amazônica.  

As diversas teorias e hipóteses que ainda persistem sobre a formação do 

arquipélago mostram o quão complexo são os ecossistêmicos amazônicos. No entanto, 

alguns componentes dessa complexidade já foram desvendados e elucidam as diversas 

interações que explicam, ou ajudam explicar, a biodiversidade local.  

Dependendo do grupo taxonômico, a importância de um ou outro processo sobre 

o PNA se torna mais ou menos relevante. Para a biodiversidade florística das ilhas, o 
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componente de maior influência é o “pulso de inundação”; enquanto para a ictiofauna, a 

capacidade de produção alóctone da floresta é essencial para a riqueza das espécies. 

Para a avifauna, a riqueza da ictiofauna e a saúde dos corpos hídricos são componentes 

essenciais. Para os mamíferos, quanto menos perturbado o ambiente maior a 

composição de espécies. Para a herpetofauna, em especial os quelônios, o período de 

águas baixas é essencial para reprodução. Para muitos grupos, a entrada de nutrientes 

advindos do rio Branco é fator atrativo, seja para procriação, alimentação ou 

germinação. De forma geral, os processos ecológicos, geológicos e climáticos estão 

interligados e dependem de fatores internos e externos para continuarem o seu fluxo 

natural. 

Contudo, algumas ações caminham na direção contrária à ideia de manutenção 

desses processos. Relatada em muitos estudos, a pressão antrópica já começou a 

comprometer alguns fatores no interior do PNA, como a alteração da estrutura de 

algumas espécies arbóreas submetidas à intensa exploração que, por conseguinte, 

resultou na alteração da composição de espécies de mamíferos em áreas onde houve 

alguma perturbação.  

Dessa forma, reforça-se a importância do Parque Nacional de Anavilhanas para a 

conservação da biodiversidade amazônica, em que se deve fomentar pesquisas que 

preencham as lacunas de conhecimento sobre o meio físico e biológico da UC, bem como 

ações de proteção permanentes ao Parque. 
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CAPÍTULO 3 - DIAGNÓSTICO 

SOCIOECONÔMICO 

3.1 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

A bacia do rio Negro engloba uma pequena porção do território das Guianas, 

Colômbia, Venezuela e Brasil (Zeidemann, 2001; Calbazar, 2010). Do ponto de vista 

arqueológico, somente a porção brasileira será destacada.  

O rio Negro foi alvo de pesquisas arqueológicas assistemáticas entre as décadas 

de 1950 a 1980 (Hilbert, 1958; Simões e Kalkmann, 1987), mudando essa condição a 

partir da década de 1990 (Neves, 1998; Heckenberger et al., 1998; Valle, 2012). Embora 

muitas pesquisas tenham sido realizadas no baixo rio Negro,sua arqueologia é pouco 

conhecida quando comparada a outras regiões amazônicas,. 

Desde o século XVIII, viajantes e cronistas relatavam a existência de sítios 

arqueológicos nessa região. Somente a partir da década de 1950 as pesquisas foram 

sistematizadas com os trabalhos do alemão Peter Paul Hilbert, na cidade de Manaus, e 

posteriormente por Mário Simões (1970-1980), em grande parte do baixo e médio rio 

Negro. Em 1990, o Projeto Amazônia Central (PAC) também atingiu essa área, 

desenvolvendo pesquisas no alto, médio e baixo rio Negro (Heckenberger, 1997; Neves, 

1998; Valle, 2012).  

Existem muitos modelos interpretativos da pré-história da Amazônia. O modelo 

cardíaco de Lathrap (1970) descreve que todos os sistemas agrícolas da América do Sul 

teriam se derivado de um único sistema antigo de cultivo, o da mandioca, centrado nas 

várzeas da Amazônia ou Norte da América do Sul. Esse modelo deu outro sentido ao 

conceito de cultura de floresta tropical, propondo ser o centro do desenvolvimento 

cultural localizado nas proximidades da cidade de Manaus. Em sua perspectiva, Lathrap 

ligava as origens do desenvolvimento cultural na Amazônia à idade e à origem das 

principais plantas cultivadas. O processo de domesticação dos cultivos de tubérculos 

seria muito antigo. A mandioca, por exemplo, teria sido domesticada por volta de sete 

mil anos atrás. Outras questões importantes também foram levantadas por esse modelo 

de ocupação humana. Dentre elas, o tempo e a expansão da ocupação da região do rio 

Negro por populações Arawak. 
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De maneira geral, a uniformidade da manufatura dos utensílios encontrados nos 

sítios arqueológicos é resultante das primeiras ondas migratórias pelos rios da bacia 

Amazônica, com uma dispersão tardia de ocupação na região do alto e médio rio Negro, 

de acordo com a cerâmica do complexo Barrancóide/Saladóide, que teve dispersão 

panamazônica (Lathrap, 1970; Oliver, 1989). Na região do baixo rio Negro, a ocupação 

da região remete-se ao século III a.C. (Heckenberger et al., 1998; Lima, 2008).  

Com relação às pesquisas indígenas dessa região, o que se tem é um mosaico 

linguístico, compreendido por falantes Arawak, Tukano e Maku (ISA, 2002).  

Para uma melhor compreensão da ocupação humana no rio Negro, deve-se 

reconhecer o estabelecimento de histórias compartilhadas ao longo do tempo, 

considerando o fator da visibilidade arqueológica. Neves (1998) enfatiza que um 

mosaico linguístico, social e político regionalmente integrado foi abrangente no período 

pré-colonial, estendendo-se para toda a bacia, tendo fronteiras materiais de difícil 

identificação nesse cenário fragmentado (Dreyfus, 1993; Neves, 1998; Zucchi, 2002; 

Vidal, 1993). Trata-se de um sistema regional articulado em rede, no qual era possível 

promover trocas de bens especializados, entre outros (Dreyfus,1993). Dentro desse 

contexto, há menções aos falantes Karib e Arawak, principalmente no baixo rio Negro 

(Farage, 1991; Dreyfus, 1993; Hemming, 2007). De qualquer maneira, os dados 

arqueológicos ainda são insuficientes para se entender o padrão de ocupação da região 

amazônica. 

Uma síntese da arqueologia amazônica pode ser traduzida com dados 

apresentados pelo Projeto da Amazônia Central sobre a descoberta de um período pré-

cerâmico, com sítios datados em cerca de 6.500 anos a.C. (Neves, 2000; Costa, 2009), a 

descoberta de um complexo cerâmico mais antigo (fase Açutuba 300 a.C. - 360 d.C.), 

além das fases Manacapuru (séculos IV a IX) e Paredão (séculos VII a XII). 

Em Novo Airão, existem18 sítios arqueológicos cadastrados no Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, alguns georreferenciados (Mapa 33) 

e outros ainda em processo de reconhecimento (Tabela 16). 
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 Mapa 33. Sítios arqueológicos no entorno do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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Tabela 16.Sítios encontrados na área do Projeto da Amazônia Central e registrados no Cadastro 
Nacional de Sítios Arqueológicos - IPHAN. 

1.   São João I 10.   Mirituba/ Macaquinho 

2.   São João II  11.   Sítio Lítico Velho Airão 

3.   Tanaaú 12.   Pedral da Marinha 

4.   Ramal Comunidade Santana 13.   Santos Elias II 

5.   Santo Elias 14.   Mirapinima Rupestre 

6.   Raimundo Neto 15.   Mirapinima Histórico 

7.   Velho Airão 16.   Madadá 

8.   Bom Jesus 17.   Madadá II 

9.   Igrejinha 18.   Novo Airão I 

 

De acordo com Neves (2000), as formações sociais amazônicas pretéritas e 

contemporâneas possuem uma matriz regional que inclui a circulação de pessoas e 

bens por áreas, às vezes extensas, incluindo uma razoável diversidade linguística, 

econômica e ecológica. Ainda segundo o autor, pesquisadores identificaram numa 

primeira exploração quatro fases cerâmicas consecutivas: i) Manacapuru, ii) Paredão, 

iii) Guarita e iv) Itacoatiara. Essas fases foram diferenciadas pelas tecnologias 

utilizadas, bem como pelo padrão de decoração dos vasos cerâmicos presentes nos 

sítios arqueológicos. A complexidade do processo de análise da formação dos sítios 

nessa região ocorre pela presença de elementos multicomponenciais, sendo 

identificados por vezes até quatro ocupações distintas sobrepostas (Neves, 2010). 

Segundo Lira e Neves (2009): 

“Nos levantamentos realizados desde 2005 na região denominada de 
baixo rio Negro [...] foram identificados aproximadamente 30 sítios cerâmicos, dos 

quais, 20, comprovadamente, possuem material associado à fase Guarita. Destes, o 
sítio Paricatuba, localizado na margem direita do rio Negro, foi escavado e vem 
sendo analisado em laboratório. As análises priorizaram apenas o material 

procedente da camada de 0 a 40 cm, pertencentes à fase Guarita, comparando-os 
com os resultados obtidos até o momento para o rio Solimões e os relatos 

existentes para região, assim como a mito-história dos grupos indígenas”. 
 

Alguns pesquisadores apontam que inúmeros sítios arqueológicos do tipo 

petroglifo (gravações em pedras) estão espalhados por Novo Airão (Silva e Viana, 

2010). Na capital amazonense, foram identificadas evidências incontestáveis de 

ocupações de grupos pré-ceramistas numa área de campinarana do baixo curso do rio 

Tarumã-Açu, último grande afluente da margem esquerda do rio Negro antes de sua 

foz no Solimões (Costa, 2009). 
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3.2 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS DO 

PROCESSO DE OCUPAÇÃO NO BAIXO RIO 

NEGRO 

Victor Leonardi publicou em 1999 uma extensa obra sobre a história 

ambiental e social do baixo rio Negro e seus afluentes, intitulada Os historiadores e os 

rios: Natureza e Ruína na Amazônia Brasileira. Nessa obra, o autor detalhou as 

questões de ocupação e conflitos na região de Airão Velho e Novo Airão. 

Segundo Leonardi (1999), na confluência do rio Jaú com o Negro existem 

ruínas de uma pequena cidade chamada Airão, antiga Santo Elias do Jaú, fundada por 

missionários em 1694. O autor estudou a história da conquista, do povoamento e do 

despovoamento dessas terras, nos séculos XVII, XVIII e XIX, e relatou como foi o 

processo de arruinamento definitivo do Airão, após rápido e não sustentável 

crescimento econômico gerado nos seringais entre 1880 e 1914. 

As ruínas de Velho Airão ou Airão Velho ficam às margens do rio Negro, 

localizadas a 250 km a noroeste de Manaus. A antiga Santo Elias do Jaú foi a primeira 

povoação fundada às margens desse rio, sendo mais antiga do que Barcelos - a 

primeira capital do Amazonas - e do que Manaus. Essa cidade apresentava vida 

econômica ativa, graças à borracha, e, no período anterior, foi importante por razões 

geopolíticas, quando as fronteiras entre a América Portuguesa e as colônias 

espanholas ainda não tinham sido fixadas no século XVIII. 

De acordo com o livro, “o arruinamento do Velho Airão foi total e definitivo, 

havendo apenas um morador no local. As paredes da igreja colonial, construída em 

1702, estão agora cobertas de musgos e cipós. No entanto, Airão já teve escola, 

prefeitura, cartório, padaria, taverna, armazéns, lojas, sobrados” (Leonardi, 1999). 

Tanto o Airão como as demais vilas do rio Negro estavam vinculadas a uma 

grande empresa de Manaus, a J. G. Araújo, cujo proprietário era português. Airão, por 

volta de 1900, tinha mais de 10 casas comerciais vinculadas à essa casa aviadora. 

Aliás, nessa época, Airão ainda pertencia ao município de Manaus. 

No período anterior à demarcação das fronteiras amazônicas entre Portugal e 

Espanha (tratados de Madri e Santo Ildefonso, de 1750 e 1777, respectivamente), 
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Airão estava localizado, estrategicamente, em um posto avançado da penetração 

portuguesa no rumo Oeste. Airão e, também, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, 

tiveram sua importância geopolítica nos embates diplomáticos daquela época. 

Os primórdios do Airão estão relacionados com a atividade missioneira de 

jesuítas, mercedários e, principalmente, carmelitas. As ruínas da igreja de pedras, de 

1702, é o principal vestígio material daquela época. O autor localizou relatos 

interessantes de missionários que passaram pelo Airão e outras áreas do rio Negro, 

no século XVIII. A partir esses relatos foi possível reconstituir um pouco da 

etnohistória do baixo rio Negro. Airão ainda se chamava Santo Elias do Jaú e era um 

aldeamento de índios Tarumã, fundado em 1694. Com o passar dos anos, índios de 

outras etnias foram levados para lá. Foi o que aconteceu com os Baré e com os Manao, 

e, mais tarde, com os Mura e os Juma. 

Sobre esses povos indígenas, Leonardi aborda detalhes interessantes. Os 

Tarumã e os Manao foram os primeiros habitantes das terras da Fortaleza da Barra, 

atual cidade de Manaus. Os Manao estão extintos há muito tempo e não há um 

vestígio sequer de sua cultura material em museus de Manaus, cidade para a qual eles 

deram o nome. No entanto, o autor conseguiu localizar, na Europa, em um museu de 

Viena (Aústria), dezenas de objetos utilitários e de artesanato dos Manao, coletados 

em 1830 por um naturalista austríaco chamado Johann Natterer. Trata-se de um 

ornitólogo que veio para o Brasil acompanhando a Dona Leopoldina, quando esta se 

casou com D. Pedro, em 1817. Ele permaneceu dez anos na Amazônia, e infelizmente, 

faleceu logo após seu regresso à Áustria e não publicou o resultado de suas pesquisas. 

Os objetos coletados por ele, principalmente as cerâmicas, mostram que os Manao 

eram um povo dotado de extraordinária habilidade e fino senso estético. 

O caso mais dramático relatado no livro é o dos índios Tarumã. Foi com o 

aldeamento dos Tarumã que começou a história de Santo Elias do Jaú/Airão. Ora, 

acontece que os Tarumã foram considerados extintos durante mais de um século, até 

que, recentemente, o historiador Bessa Freire começou a divulgar a notícia de 

sobreviventes Tarumã em área remota da Guiana de língua inglesa: são os 

descendentes dos antigos Tarumã de Manaus e do Airão, que fugiram dos caçadores 

de escravos que aterrorizavam os índios do rio Negro no século XVIII. Bessa Freire os 

denominou de "os mais antigos exilados políticos do Brasil". 
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Em 1759, Santo Elias do Jaú mudou de nome e passou a se chamar Ayrão. Essa 

decisão foi tomada pelo primeiro governador da Capitania de São José do Rio Negro, 

atual Estado do Amazonas. As mudanças de nome seguiram uma orientação 

geopolítica definida em Lisboa pelo Marquês de Pombal, naquele período histórico de 

definição de limites dos territórios de Espanha e Portugal na Amazônia. 

Em 1854, com o advento da navegação a vapor no rio Negro, graças a uma 

empresa de navegação criada por Irineu Evangelista de Souza, então Visconde de 

Mauá, Airão e povoações vizinhas - Moura, Carvoeiro, Barcelos, Tauapessassu - 

ligaram-se a Manaus em tempo extraordinariamente curto para a época.  

Como consequência dessa intensa navegação a vapor, o desmatamento no 

entorno do Airão para a produção de lenha foi grande. Nessa época, Airão era um 

"porto de lenha", como se diz na Amazônia, e esse fato gerou problemas ambientais 

hoje estudados por ecologistas e especialistas em história ambiental. 

No Velho Airão havia um pequeno espaço artesanal para a construção de 

canoas e reparação de barcos, pois as matas adjacentes produziam breu e estopa. Na 

povoação vizinha, de Tauapessassu, teve origem uma importante atividade de 

construção de embarcações de grande porte. Uma dessas empresas familiares existe 

até hoje e conserva, em suas técnicas, uma tradição portuguesa que veio da Ilha da 

Madeira para a Amazônia há 200 anos. 

Depois da extinção dos índios Manao, no século XIX, e da imigração forçada 

dos Tarumã e dos Baré (para a Guiana e a Venezuela, respectivamente), a margem 

direita do baixo rio Negro deixou de ser habitada por índios. A população indígena da 

bacia do Negro está hoje concentrada no alto rio Negro, no rio Uaupés e no rio Içana, 

com exceção dos Waimiri-Atroari, que ainda vivem no baixo rio Negro, na margem 

esquerda desse rio, à jusante da foz do rio Branco, ou seja, bem em frente às ruínas do 

Velho Airão,e da cidade de Moura e de Carvoeiro. Os Waimiri-Atroari atuais são os 

descendentes daqueles índios que, nos séculos XVII, XVIII e XIX, viviam em 

permanente conflito armado com os portugueses e luso-brasileiros da região. 

Esses conflitos interétnicos fizeram parte da história do Velho Airão, com 

constantes escaramuças e inúmeros mortos entre índios e não-índios. O incidente 

mais grave ocorreu em 1865, quando Airão foi atacado pelos Waimiri-Atroari em 
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verdadeira cena de far-west (em português, faroeste). Em 1881, um novo ataque dos 

mesmos índios foi desfechado contra a vila de Moura, causando novo pânico no Airão. 

É comum a discussão de que Airão foi extinto devido às formigas, mas essa 

explicação ingênua é curiosa. Na verdade, um conjunto complexo de fatores 

econômicos, culturais, políticos, tecnológicos, psicológicos e ambientais advindos ao 

longo dos séculos é descrito, como: 

� O despovoamento do baixo rio Negro provocado por muitas epidemias 

e descimentos3 frequentes de indígenas escravizados; 

� O deslocamento do interesse português para áreas mais ao norte e mais 

a oeste; 

� A perda de identidade cultural por parte dos índios aldeados depois de 

meio século de catequese e deculturação; 

� A secularização dos aldeamentos missionários e sua substituição por 

um regime (Diretório dos Índios4) ainda mais prejudicial e ineficiente; 

� A mudança da capital de Barcelos para Manaus e o isolamento 

progressivo do Airão; 

� As consequências socioeconômicas e demográficas da revolta da 

Cabanagem5; 

� A inexistência de um produto - de origem vegetal, animal ou mineral - 

capaz de assegurar uma estabilidade mínima para a vida econômica entre 1750 e 

1860; 

� A inexistência de uma política que coibisse a violência e favorecesse a 

paz Inter-étnica, ficando essas preocupações moderadoras entregues aos cuidados 

aleatórios deste ou daquele vigário ou governador mais sensível; 

� A falta de investimentos em infraestrutura e bens de produção no 

período da borracha;  

                                                           
3Os descimentos eram expedições, em princípio não militares, realizadas por missionários, com o objetivo de 
convencer os índios que "descessem" de suas aldeias de origem para viverem em novos aldeamentos 
especialmente criados para esse fim, pelos portugueses, nas proximidades dos núcleos coloniais. 
4Diretório dos Índios foi uma lei elaborada em 1755, e tornada pública em 1757, que dispunha sobre 
os aldeamentos indígenas, elevando estes à condição de vilas ou aldeias, administradas por um diretor. 
5A Cabanagem foi uma revolta popular contra a pobreza, a desigualdade social e a opressão que aconteceu entre os 
anos de 1835 e 1840 na província do Grão-Pará (norte do Brasil, que atualmente abrange as regiões dos estados 
do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas). O movimento recebeu esse nome devido aos participantes do 
movimento, em sua maioria indígena, negra e mestiça, habitarem cabanas construídas a margem de rios. Os 
participantes da revolta ficaram conhecidos como cabanos. 
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� A ausência de soluções estatais para os graves e permanentes 

problemas de educação e saúde;  

� A presença excessiva de formigas e a insuficiência de recursos para 

combatê-las; 

� O cansaço físico da população local, abatimento psicológico depois de 

tantos insucessos, com decisão, finalmente, de partir, em 1964. 

Todas as informações supracitadas pertencem aos estudos de Leonardi 

(1999), pesquisador que se dedicou a explorar as ruínas e o extermínio de alguns 

povos na Amazônia, principalmente na região do baixo rio Negro, a fim de fornecer 

subsídios históricos sobre a constituição dessas áreas e possível entendimento da 

configuração atual do local. 

 

 

 

3.3 SOCIOECONOMIA – ANÁLISE ESTADUAL 

E MUNICIPAL 

3.3.1. Descrição do Estado do Amazonas 

 

O Amazonas tornou-se estado em 1889 após a separação do território com o 

estado do Pará6. É o maior Estado brasileiro em extensão territorial, totalizando 

18,45%, com área superior a 155 milhões de hectares, que representa 40,77% da 

Região Norte e 31,27% da Floresta Amazônica brasileira. O Estado, dividido em 62 

municípios, é o detentor da maior cobertura vegetal tropical preservada do planeta e 

das maiores reservas de água doce existente (IBGE, 2010). 

                                                           
6
A capitania do Grão-Pará foi uma das unidades administrativas da América Portuguesa, criada em 1616 a partir 

do desmembramento da capitania do Maranhão e da conquista de novos territórios, independente do Império 
Brasileiro. Somente em meados de 1823 ela se une ao império do Brasil, fato conhecido como “Adesão do Pará”. 

 



 

 

A população do Amazonas está estima

IBGE (2010), com cerca de 20% residindo nas zonas rurais. O índice de densidade 

demográfica está entre os menores do país com 2,23 hab/km².

Sua população concentra o maior número de indígenas no 

65 etnias que ocupam 175 Terras Indígenas 

distribuídos em 52.778 hectares

município de São Gabriel da Cachoeira, situado no extremo noroeste do 

possui 76,31%de população indíg

O Amazonas está dividido em quatro Mesorregiões administrativas

Sudoeste, Centro e Sul Amazonenses, subdivididas em treze Microrregiões: Alto 

Solimões, Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, Japurá, Juruá, Madeira, Manaus, Parint
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Esquema Gráfico 7. Distribuição da população do Estado do Amazonas em Mesorregiões. Fonte: IBGE 
(2010). 
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Tabela 17.População residente no Estado do Amazonas em suas Mesorregiões. Fonte: IBGE (2010). 

Estado e 

Mesorregiões 

População residente 

Total Homens Mulheres 

Situação do domicílio e sexo 

Urbana Rural 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total  3.483.985   1.753.179   1.730.806   2.755.490   1.361.562   1.393.928    728.495    391.617    336.878  

Mesorregiões 

Centro Amazonense  2.726.732   1.359.504   1.367.228   2.327.133   1.143.981   1.183.152    399.599    215.523    184.076  

Norte Amazonense   121.337    63.450    57.887    58.617    30.015    28.602    62.720    33.435    29.285  

Sudoeste Amazonense   351.939    181.098    170.841    209.668    106.229    103.439    142.271    74.869    67.402  

Sul Amazonense   283.977    149.127    134.850    160.072    81.337    78.735    123.905    67.790    56.115  
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Com relação à sua delimitação estadual, ao norte faz fronteira com a Venezuela 

e o Estado de Roraima (RR), a noroeste com a Colômbia, a leste com o Estado do Pará 

(PA), a sudeste com o Estado do Mato Grosso (MT), ao sul com o Estado de Rondônia 

(RO) e a sudoeste com o Peru e o Estado do Acre (AC). 

Segundo o relatório da Agência Nacional de Águas – ANA, o território 

brasileiro possui 13% de toda a água doce disponível no planeta, sendo que cerca de 

80% está concentrada na Região Hidrográfica Amazônica (ANA, 2005). A importância 

dos rios está relacionada aos aspectos sociais, econômicos e ambientais da região, 

além de abrigar inúmeras espécies da fauna e flora necessárias ao equilíbrio e à 

manutenção dos ecossistemas. Desses ambientes, retira-se a água necessária para as 

tarefas diárias, o peixe para alimentação e comércio, além de ser um importante meio 

de transporte na região, incluindo várias potencialidades turísticas (AAM, 2012). 

 

3.3.2. Características dos Municípios de 

Manaus e Novo Airão 

O PNA está inserido nos municípios de Manaus (29,5%) e Novo Airão (70,5%).  

Manaus pertence à zona Centro Amazonense e Novo Airão ao Norte Amazonense. 

Pouco menos de 1% da população de Manaus vive em área rural e em Novo Airão são 

35%, que vivem da pesca, agricultura e extrativismo, desenvolvidas por meio de uma 

economia mista (parte para subsistência, para o próprio consumo, e parte para trocas 

comerciais). 

Manaus é a principal "porta de entrada" dos visitantes que chegam à região 

Norte do país e que buscam a Amazônia Brasileira. Por sua vez, Novo Airão está 

localizada na margem direita do rio Negro e sedia três Unidades de Conservação 

Federais (Parque Nacional de Anavilhanas, Parque Nacional do Jaú e Reserva 

Extrativista do Rio Unini) e 4 UCs Estaduais (Parque Estadual Rio Negro Setor Norte, 

APA Margem Direita do Rio Negro Setor Paduari-Solimões, RDS do Rio Negro e APA 

Margem Esquerda do Rio Negro Setor Aturiá-Apuauzinho), ou seja, 7 das 12 UCs do 

Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro. Por sua localização central em 

relação ao Mosaico, Novo Airão é considerada sede do mesmo. 
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I. O Município de Manaus 

O surgimento da cidade de Manaus; a partir da implantação do forte português 

em 1669 e da elevação do povoado à condição de vila de Nossa Senhora da Conceição 

da Barra do Rio Negro, em 1850; à Manaus de hoje, relaciona-se com questões 

econômicas e com o livre trânsito pelo rio Amazonas (Moura et al., 1993). Desde 

aquela época, os interesses estavam voltados para a exploração da floresta e de seus 

recursos naturais primários, originários ou não, tais como, pirarucu seco, tabaco, 

salsaparrilha, café, óleo de copaíba, castanha e manteiga de cacau (Monteiro, 1994; 

Ab’Saber, 1996).  

Durante o período áureo da borracha, entre os anos de 1870 a 1913 (Pereira, 

2005), a área urbana, com ares de “Paris dos Trópicos”, era planejada para 

possibilitar a expansão da cidade, sua modernização e limpeza, além da arborização 

que a mostrava formosa e que contribuía para as condições de salubridade da urbe. 

Após a decadência da borracha e da cidade, adiante, entre1986 a 2004, o surgimento 

da Zona Franca de Manaus ocasionou um crescimento exorbitante principalmente na 

capital do Estado. 

Capital do Estado do Amazonas, Manaus possui área de 11.401,06km² e 

população estimada em 2014 de2.020.301 habitantes, com mais de 99% concentrada 

na área urbana (IBGE, 2010). É considerada a oitava cidade mais populosa do país. 

Possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH7 do estado, atingindo 

0,737, com crescimento significativo de 1991 a 2010 (Tabela 18). 

 

 

 

 

 

                                                           
7
O conceito de Desenvolvimento Humano mede o avanço na qualidade de vida de uma população. É preciso 

considerar, além do lado econômico, características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade 
da vida humana. Por isso, o IDH compreende indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 
longevidade, educação e renda. Seu índice varia de 0 a 1. A classificação do IDH considera como baixo 
desenvolvimento humano o intervalo entre 0,0 a 0,5; como médio desenvolvimento humano o intervalo 
entre 0,5 a 0,8; e alto desenvolvimentohumano o intervalo entre 0,8 a 1,0. Quanto mais próximo de 1 maior 
o desenvolvimento humano. 
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Tabela 18.IDH-M de Manaus/AM (1991-2010). Fonte: Atlas Brasil (2013). 

* Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Em relação à renda, 43% da população (639.284 indivíduos) não a possui, 

incluindo crianças, idosos e desempregados. Apenas 1% tem renda de 10 a 20 

salários mínimos. A população que vive com salário entre ½ e 2 salários mínimos 

soma 38% (Esquema Gráfico 8). 

 

Esquema Gráfico 8. Rendimento mensal da população de Manaus baseado no salário mínimo. Fonte: 
IBGE, 2010. 

 

Em Manaus, a taxa de não alfabetizados é de 4%, sendo boa parte dela 

composta por pessoas do sexo masculino. Uma explicação para isso é o início precoce 

do trabalho e a falta de tempo para estudar, levando o indivíduo a se desligar dos seus 

direitos de acesso à educação formal. 

Quanto à faixa etária da população, 12% da população se encaixa na faixa 

etária de 40 a 49 anos, e 20% de 20 a 29 anos (Esquema Gráfico 9.). 

1% 4%
11%

19%

19%
3%

43%

Entre 10 e 20 Salários Mínimos

Entre 5 a 10 Salários Mínimos

Entre 2 e 5 Salários Mínimos

Entre 1 e 2 Salários Mínimos

Entre 1/2 e 1 Salário Mínimo

Até 1/2 Salário Mínimo

Sem rendimento

ANOS 

IDH-M*de Manaus/AM 

IDH-M IDH-M Renda 
IDH-M 

Longevidade 
IDH-M Educação 

1991 0.521 0.676 0.681 0.307 

2000 0.601 0.674 0.727 0.443 

2010 0.737 0.738 0.826 0.658 
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Esquema Gráfico 9.População residente em Manaus por classes de idade. Fonte: IBGE (2010). 

 

Manaus conta com aproximadamente 460.844 domicílios particulares. O 

destino dos resíduos nos domicílios particulares possui os dados mais positivos: 

451.655 domicílios possuem algum tipo de coleta de lixo, ou seja, mais de 

98%,aumento de 20% do serviço em uma década (PUND, 2003). Contudo, estima-se 

que somente 3% dos domicílios estejam ligados a alguma rede coletora e, em função 

de inexistência da rede, destinam os efluentes às fossas, ruas e igarapés (PUND, 

2003). 

Os serviços de abastecimento em sua maioria usam as águas do rio Negro, que 

depois de tratada abastece a maior parte dos domicílios da área. Em seguida, vem o 

abastecimento via ligação não oficial (abastecimento doméstico por meio de cacimbas 

e por poços), e há, ainda, outros que não possuem nenhum tipo de abastecimento de 

água. Já com relação à energia, 450.844 dos 460.844 domicílios no município 

possuem algum tipo de abastecimento de energia elétrica. 
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II. O Município de Novo Airão 

Novo Airão apresenta extensão territorial de 37.796 km² e população 

estimada de 17.671 habitantes (IBGE, 2015), sendo 65% urbana(Esquema Gráfico 

10), com crescimento anual de 4,31% . Pertencente à região metropolitana de Manaus 

(o que significa que o planejamento do crescimento da metrópole inclui Novo Airão 

em sua área de expansão e fomento das atividades econômicas), localiza-se na 

margem direita do rio Negro, a 184 km da capital por via terrestre. 

 

Esquema Gráfico 10. Porcentagem da população rural e urbana de Novo Airão. Fonte: IBGE (2010). 

 

De acordo com Atlas Brasil (2013), em 2010, o Índice de desenvolvimento 

Humano - IDH de Novo Airão atingia 0,570, valor considerado mediano. Destaca-se, 

contudo, o baixo IDH de educação (0,434) (Tabela 19), mesmo tendo aumentado 

siginificativamente quando comparado ao ano de 1991. 

Tabela 19.IDH-M de Novo Airão/AM (1991-2010). Fonte: Atlas Brasil (2013). 

ANOS 

IDH-M*de Novo Airão/AM 

IDH-M IDH-M Renda 
IDH-M 

Longevidade 
IDH-M Educação 

1991 0,264 0,467 0,615 0,064 

2000 0,428 0,509 0,666 0,231 

2010 0,570 0,551 0,776 0,434 

* Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 
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De acordo com o IBGE (2003), a Incidência da Pobreza em Novo Airão é de 

63,84%, enquanto a Incidência da Pobreza Subjetiva soma 73,88%8. Desses, 32% 

vivem abaixo da linha da pobreza. 

De acordo com os dados disponíveis, menos da metade da população possui 

alguma renda (Esquema Gráfico 11), cenário que pode ser explicado parcialmente 

pela ocorrência de população rural significativa (35%). Presume-se que grande parte 

da sua produção é voltada para o próprio consumo, com poucas trocas comerciais. 

 

Esquema Gráfico 11. Rendimento mensal da população de Novo Airão baseado no salário mínimo. 
Fonte: IBGE, 2010. 

Os setores que mais geraram emprego em 2010 foram: administração pública 

(75,82%), com destaque para o aumento de professores com nível superior nas 

escolas de ensino fundamental, serviços (16,52%) e comércio (5,39%). Já as 

principais atividades econômicas foram: agropecuária (13,73%), indústria de pesca, 

                                                           
8
A pobreza absoluta é medida a partir de critérios definidos por especialistas que analisam a capacidade de 

consumo das pessoas, sendo considerada pobre aquela pessoa que não consegue ter acesso a uma cesta 
alimentar e de bens mínimos necessários a sua sobrevivência.A medida subjetiva de pobreza é derivada da 
opinião dos entrevistados, e calculada levando-se em consideração a própria percepção das pessoas sobre 
suas condições de vida. Segundo especialistas, a percepção de bem-estar de um indivíduo sofre influência 
de acordo com sua posição em relação aos demais indivíduos de um determinado grupo de referência. Em 
termos teóricos, não se espera que os dois indicadores sejam coincidentes, mas a expectativa é de 
resultados próximos. 
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Com relação à população, destaca-se que 36% é composta por crianças e 

jovens, de 0 a 14 anos (Esquema Gráfico 12). 

População residente em Novo Airão por classes de idade. Fonte: IBGE (2010)
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Esquema Gráfico 13.Pessoas com 10 anos ou mais alfabetizadas por sexo. Fonte: IBGE (2010)
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Pessoas com 10 anos ou mais alfabetizadas por sexo. Fonte: IBGE (2010)

Sobre saneamento básico, de acordo com a Seplan (2016), a captação de água 
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Pessoas com 10 anos ou mais alfabetizadas por sexo. Fonte: IBGE (2010). 
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3.3.3. Manaus e Novo Airão e a pressão sobre o 

Parque Nacional de Anavilhanas 

 

Ainda que em escalas e proporções diferentes, tanto a proximidade com a 

metrópole Manaus, com cerca de 2 milhões de habitantes, quanto com a cidade de 

Novo Airão, de aproximadamente 10.000 habitantes, gera pressões e impactos 

significativos e potenciais para o Parque Nacional de Anavilhanas, em função do 

planejamento urbano precário, dos processos de licenciamento e fiscalização 

deficientes, da falta de saneamento básico adequado, do acesso restrito à informação 

e Educação qualificada, da fragilidade dos processos democráticos de controle social, 

da grande desigualdade socioambiental, entre outros pesares da sociedade e cidades 

brasileiras. 

 Dessa forma, presença desordenada de embarcações, pressão sobre os 

recursos naturais (pesca, caça, extração de madeira e mineração de areia), turismo 

predatório e poluição, são as principais ameaças à biodiversidade do PNA e seus 

serviços ambientais associados. 

Ícones de estruturas urbanas importantes com problemas no planejamento e 

no controle de medidas mitigadoras e compensatórias, além de impactos 

socioambientais subestimados, mal dimensionados e não controlados, são exemplos a 

Ponte do Rio Negro, em Manaus e o Porto de Novo Airão. 

A Ponte do Rio Negro 

A Ponte do Rio Negro, que liga Manaus à Iranduba, foi inaugurada em 2011 e é 

considerada a maior ponte estaiada do Brasil, medindo 3.595 m.Desde a fase de 

projeto, a obra recebeu críticas em virtude dos impactos negativos advindos com a 

conexão direta entre a capital Manaus e os municípios do outro lado da margem do 

rio Negro, na promoção de desmatamento e especulação imobiliária (Sousa, 2013). 

Ainda que outros fatores influenciem a dinâmica do desmatamento, a 

facilidade de acesso a partir da construção da ponte vem contribuindo para o 

agravamento da degradação socioambiental na região.  
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Considerando somente o entorno imediato de 10 km do Parque Nacional de 

Anavilhanas, conforme observa-se no Mapa 34, nos 3 anos seguintes à inauguração da 

ponte, de 2012 a 2015, o total desmatado correspondeu à área desmatada nos 7 anos 

anteriores, de 2004 a 2011, ou seja, a velocidade do desmatamento mais que dobrou: 

se desmatou em 3 anos o que se desmatava em 7 anos. 

O desmatamento calculado para a região considerou o cálculo acumulado até o 

ano de 1984, que correspondeu a uma área de 7.945ha. A partir daí os anos seguintes 

foram calculados considerando apenas o que foi desmatado no intervalo presente 

entre anos, como mostrado no Mapa 34. O desmatamento da área de 10 km no 

entorno imediato do Parque até 2015 totaliza 17.220 ha. 

O Porto de Novo Airão 

O Porto de Novo Airão também foi alvo de questionamentos da população e de 

órgãos ambientais locais, pois foi construído na Praia da Orla, principal área de lazer 

da cidade, à montante da captação de água local, e a partir de controverso processo de 

licenciamento9.  

Segundo Vidal (2013), quando foi iniciada a construção do terminal 

hidroviário ao lado do ‘‘Flutuante dos Botos’’, em março de 2009, as modificações 

locais foram agravantes para os botos. O porto aumentou o tráfego de embarcações, a 

poluição sonora e o lançamento de objetos e substâncias químicas (óleos usados nos 

barcos) na água. Assim, após sua inauguração, a equipe gestora da UC determinou a 

mudança de lugar do Flutuante dos Botos, antes localizado ao lado do Porto, para 

trecho da mesma orla, ao lado do ancoradouro do ICMBio (Base 3 do PNA).  

Em um cenário pessimista, vislumbra-se que, no médio ou longo prazo, com o 

possível aumento da atividade portuária em função da expansão da cidade, a 

qualidade das águas às margens de Novo Airão se tornem impróprias para banho e 

para a atividade de turismo com botos, demandando nova mudança de local do 

Flutuante dos Botos e possível interdição da praia ao público. Dessa forma, medidas 

de mitigação de impactos, controle e monitoramento devem ser perseguidas a fim de 

se evitar a concretização de tal cenário. 

                                                           
9
Considerando que trata-se de área federal – Parque Nacional – entende-se que deveria ter sido realizado 

pelo órgão federal, Ibama, e não pelo órgão estadual, Ipaam, o que gerou imbróglios jurídicos.
 

 



 

200 
 

 

 
Mapa 34. Desmatamento no entorno de 10 km do Parque Nacional de Anavilhanas (1984-2015).  
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A Tabela 20 mostra o fluxo de barcos, passageiros e cargas no Porto de Novo 

Airão em 2014. Destaca-se a diferença significativa entre o fluxo de embarque e 

desembarque de cargas, o que parece indicar que o porto desempenha papel mais 

importante como receptor de mercadorias que abastecem a cidade, do que como 

escoador de produção. 

Tabela 20. Fluxo de barcos, passageiros e cargas no Porto de Novo Airão em 2014. 

 

 

 

 

 

 

A Ponte do Rio Negro e o Porto de Novo Airão são importantes estruturas de 

comunicação e transporte. Contudo, os próprios interesses sociais legítimos que 

pautaram suas construções sofreram impactos negativos significativos, pela forma 

com que os processos foram conduzidos – com planejamento, monitoramento e 

controle deficientes –, aumentando a pressão sobre o Parque e sobre o Mosaico de 

Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, e demandando do ICMBio e demais órgãos 

gestores maior capacidade operativa na defesa dos interesses socioambientais e na 

proteção das UCs da região. 

 

3.3.4. Relação do Parque Nacional de 

Anavilhanas com as Comunidades do 

Entorno 

A partir da criação do Parque Nacional do Jaú e da Estação Ecológica de 

Anavilhanas no início da década de 1980, outras Unidades de Conservação foram 

criadas na região do baixo rio Negro, formando um mosaico que cobre uma área de 

mais de 7 milhões de hectares.  

Tratam-se de Unidades de Conservação de uso sustentável e proteção integral 

de diferentes categorias e esferas governamentais(federal, estadual e municipal). A 

maioria delas criada quando os processos participativos não faziam parte dos 

PORTO DE NOVO AIRÃO – CONTROLE OPERACIONAL DE JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 

BARCOS PASSAGEIROS CARGAS (TN) 

- Embarque Desembarque Embarque Desembarque 

921 19.601 21.283 915.471 2.160.257 
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procedimentos legais de criação (antes do SNUC/2000), o que, por vezes, gerou 

conflitos com comunidades locais que tinham sua base de vida associada à exploração 

agroextrativista. 

Frente a este desafio, órgãos gestores, organizações não governamentais, 

entidades de base e comunidades locais vêm atuando em parceria na região do baixo 

rio Negro, buscando formas de conciliar ações de conservação e uso de recursos 

naturais. Processos participativos, incluindo as comunidades locais, têm avançado na 

implementação de Unidades na região, com o estabelecimento de estratégias de 

gestão, o aperfeiçoamento do planejamento da gestão e um maior equilíbrio entre 

áreas estritamente protegidas e áreas destinadas ao uso manejado dos recursos 

(Durigan et al., 2007). 

Todas as comunidades do entorno do Parque Nacional de Anavilhanas estão 

inseridas em UCs do Mosaico do Baixo Rio Negro(Mapa 35).O PNA sofre influência 

direta e indireta das comunidades que habitam os territórios formados por estas UCs. 

De acordo com os dados disponíveis, aproximadamente 100 comunidades residem 

nessas áreas. No entanto, as relações que elas estabelecem com o PNA depende de 

fatores como, por exemplo, o acesso e a localização das comunidades em relação ao 

Parque. Com base nesses aspectos, estimam-se que, aproximadamente,50delas 

estabeleçam uma relação mais efetiva com a UC, devido à proximidade das 

comunidades ribeirinhas às margens do PNA. 

Os conflitos derivados da pesca de subsistência (ou de autoconsumo ou 

pequena escala) dentro do Parque são abordados nos capítulos sobre “Ictiofauna” 

(Quadro GT Pesca de Subsistência), “Programa de Articulação Institucional”e 

“Estratégias” (ver Cadeia de Resultados relacionada). Nesse último capítulo também 

são abordadas estratégias voltadas para minimização das pressões sobre recursos 

naturais no interior do PNA, buscando-se alternativas de consumo e renda calcadas 

em bases sustentáveis nas próprias UCs de uso sustentável do Mosaico. 

As principais atividades econômicas das comunidades do MBRN englobam 

extrativismo madeireiro e não madeireiro, pesca, caça, agricultura, pecuária, criação 

de animais de pequeno porte, ecoturismo, artesanato, além da produção de espetos, 

canoas e barcos, entre outros artefatos. Dentre as espécies mais consumidas e/ou 

utilizadas, destacam-se o açaí, castanha-da-Amazônia, buriti, patoá, bacaba, copaíba, 
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andiroba, breu, cipó-titica e cipó timbó-açu, grande parte extraídas nas próprias UCs 

de origem. 

Na sequência, a Tabela 21 apresenta a lista das comunidades que residem nas 

UCs do entorno do PNA e guardam relação estreita com o rio Negro. 

Tabela21 Relação de comunidades que residem nas UCs do entorno do PNA e guardam relação 
estreita com o rio Negro. 
 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COMUNIDADES/LOCALIDADES 

PARNA Jaú 

Vista Alegre (rio Unini) 

Floresta (rio Unini) 

Lago das Pombas (rio Unini) 

Manapana (rio Unini) 

Tapiíra (rio Unini) 

Democracia (rio Unini) 

Tambor (rio Jaú) 

Lázaro (rio Jaú) 

Patauá (rio Jaú) 

Cachoeira (rio Jaú) 

Seringalzinho (rio Jaú) 

RESEX Unini 

Patauá 

Terra Nova 

Lago das Pedras 

Vila Nova 

PAREST Rio Negro - Setor Norte 

Airão Velho 

Santo Elias 

Mirituba 

Igrejinha  

Castanho 

São Pedro 

APA Margem Direita do Rio Negro - Setor 
Padauari-Solimões 

Bom Jesus do Paduari 

Mirapinima 

Pacatuba 

Madadá 

Aracari 

Sobrado 

RDS do Rio Negro 

Tiririca 

Santo Antônio 

Marajá 
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UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COMUNIDADES/LOCALIDADES 

RDS do Rio Negro 
(continuação) 

Fazenda Vista Alegre 

Nova Esperança 

Terra Preta 

Camará 

Carão 

Tumbira 

Santa Helena dos Ingleses 

Saracá 

15 de Setembro 

São Tomé 

Nossa Senhora de Fátima 

Nossa Senhora da Conceição 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

São Francisco 

Santo Antônio  

Nova Aliança 

Terra Santa 

APA Margem Esquerda do Rio Negro - 
Setor Aturiá-Apuauzinho 

Lago Aturiá 

Nova Esperança (RA) 

Nova Aliança  

Nova Esperança 

Santa Isabel 

Costa do Ubin 

Nova Canaã Lado do Aruaú 

Lindo Amanhecer 

Nova Jerusalém  

Monte Sinai  

Maravilha  

São Tomé  

Igarapé Açu Pequeno 

PAREST Rio Negro - Setor Sul Não existem comunidades 

RDS Puranga Conquista 

Barreirinha 

Boa Esperança 

Nova Esperança (RC) 

Nova Canaã 

São Sebastião do Cuieiras 

Três Unidos 

Pagodão 

Vila Nova do Chita 
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UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COMUNIDADES/LOCALIDADES 

RDS Puranga Conquista 
(continuação) 

Mucura 

Terra Preta 

Santa Maria 

Jaraqui A 

Jaraqui B 

Bela Vista do Jaraqui 

Araras 

Baixote  

Caioé 
Tatu (uma parte da comunidade fica na 
RDS Puranga Conquista) 
Deus Proverá 

RDS do Tupé 

Tatu (uma parte da comunidade fica na 
RDS do Tupé) 
São João do Tupé 

Colônia Central 

Julião 

Livramento 

Agrovila 

APA Margem Esquerda do Rio Negro – 
Setor Tarumã-Açú/Tarumã-Mirim 

São Sebastião 

Três Galhos 

Elbenezer 

N. Sra. Fátima 

Do Abelha 

N. Sra. Auxiliadora 
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Mapa 35. Comunidades Tradicionais no Entorno do Parque Nacional de Anavilhanas.
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3.3.5. Ajuri de Novo Airão 

O Ajuri de Novo Airão é um movimento socioambiental que objetiva 

sensibilizar, integrar, unir e atuar em prol da aliança entre o desenvolvimento 

socioeconômico e a conservação ambiental por meio da participação social, na busca 

da melhoria da qualidade de vida da população de Novo Airão e entorno. 

Desde o final dos anos 1990, instituições desenvolvem atividades de Educação 

Ambiental (EA) em Novo Airão. A partir de 2011, grupos, comitês e câmaras técnicas 

de Educação Ambiental juntaram forças e formaram o Ajuri de Novo Airão. De origem 

tupi-guarani, Ajuri significa mutirão. 

Diversas instituições governamentais e não governamentais já participaram 

e/ou participam do movimento, dentre as quais: ICMBio - Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, FAM - 

Fundação Almerinda Malaquias, FVA - Fundação Vitória Amazônica, ANATUR - 

Associação Novairaoense de Turismo, DEMUC – Departamento de Mudanças 

Climáticas e Unidades de Conservação - SEMA/AM, CETAM - Curso Técnico em Meio 

Ambiente, SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente,SEMPRO - Secretaria 

Municipal de Produção Rural, SEMTUR - Secretaria Municipal de Turismo, SEMED - 

Secretaria Municipal de Educação, Sala Futura, Coletivo Jovem, ANA – Associação de 

Artesãos de Novo Airão, Associação de Pescadores de Novo Airão, associação de 

Piscicultores de Novo Airão e STTRNA - Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Novo Airão.  

Aproximadamente 1.000 pessoas são envolvidas durante o ano em atividades 

diversas como gincana ecológica, concurso de desenho e poesia ambiental, palestras e 

cursos, vídeos ambientais, trilhas ecológicas, mutirão de limpeza de praias, entre 

outros. 

Além de manter, aumentar e fortalecer o Ajuri, almeja-se ampliar as atividades 

para zona rural e comunidades tradicionais ribeirinhas, incluindo o Mosaico de Áreas 

Protegidas do Baixo Rio Negro. 
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CAPÍTULO 4 - DIAGNÓSTICO DE USO PÚBLICO 

O PNA foi criado em 1981 como Estação Ecológica e, em 2008, teve sua 

categoria alterada para Parque Nacional. A mudança significativa nos objetivos de 

gestão da UC aconteceu, principalmente, em decorrência da enorme beleza cênica, da 

exuberância de sua fauna e flora e da proximidade com centros urbanos (localizado 

cerca de 200 km da capital Manaus por via terrestre), fatores que sempre 

configuraram essa área como um dos maiores atrativos turísticos do Estado. Com a 

recategorização da UC, é fundamental a adequação do olhar sobre as estratégias de 

gestão do espaço, em especial, no que diz respeito às atividades de uso público. 

O Diagnóstico de Uso Público consiste no principal instrumento que subsidia o 

ordenamento da visitação com finalidade recreativa, esportiva, turística, histórico-

cultural, pedagógica, artística, científica e de interação e educação ambiental dentro 

de uma UC. 

O Diagnóstico de Uso Público tem como finalidade subsidiar as estratégias de 

implantação das atividades de uso público, buscando sempre o equilíbrio entre a 

conservação e a integridade dos recursos naturais e socioculturais da UC, a 

sensibilização dos visitantes para com a natureza, além de proporcionar alternativas 

econômicas mais viáveis ecológica e economicamente (Ruschmann, 1997). 

 

 

4.1 HISTÓRICO DO TURISMO NO BRASIL, NO 

AMAZONAS E NO PARQUE NACIONAL DE 

ANAVILHANAS 

4.1.1. No Brasil 

O Brasil é detentor de um vasto potencial para a oferta de produtos turísticos 

diversificados e de qualidade, principalmente, a partir de seus atributos físicos, com 

destaque para os atrativos relacionados diretamente às Unidades de Conservação do 

país.  
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Desde 2003, o turismo no Brasil experimenta um processo de evolução 

intenso, principalmente com a implementação da primeira versão do Plano Nacional 

de Turismo (PNT) e a criação do Ministério do Turismo, que hoje tem sua 

configuração institucional sustentada na atuação de três entidades: a Secretaria 

Nacional de Políticas do Turismo, a Secretaria Nacional de Programas de 

Desenvolvimento do Turismo e o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR).  

Segundo o PNT, a participação do turismo na economia brasileira já representa 

3,7% do PIB do país. De 2003 a 2009, o setor cresceu 32,4%, enquanto a economia 

brasileira apresentou expansão de 24,6% (MTur, 2012). Para o ano de 2022, é 

estimado que o turismo seja responsável pela geração de 3,63 milhões de empregos 

(MTur, 2012). Estão incluídas como geradoras de empregos diretos as atividades 

relacionadas à hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, outros tipos de 

transporte de passageiros, restaurantes e lazer.  

 

4.1.2. No Amazonas 

Na Amazônia, o turismo associado à natureza vem se tornando uma realidade 

com características diversas, sendo as principais modalidades: os alojamentos de 

selva (Faria, 2001), o turismo em Parques Nacionais e o turismo de base comunitária 

(Sansolo, 2007), além do turismo de massa.  

Como um dos maiores polos da oferta baseada no tripé “alojamentos de selva – 

parques nacionais – turismo de base comunitária” se encontra o Estado do Amazonas, 

que conta com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur), órgão 

oficial com status de Secretaria de Estado; sendo Manaus a cidade de entrada da 

grande maioria dos turistas na região da Amazônia brasileira. 

Uma das atrações turísticas no Amazonas é a pequena cidade de Novo Airão, 

localizada a aproximadamente 186 km da cidade de Manaus, capital do Estado. A 

cidade é famosa pela atração turística de interação com os botos cor-de-rosa, que 

regularmente visitam o “Flutuante dos Botos”, situado às margens da cidade. Devido à 

sua localização estratégica, outros passeios atrativos são realizados aos Parques 

Nacionais de Anavilhanas e Jaú, às ruínas de Velho Airão e à gruta do Madadá.  
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A cidade de Novo Airão também é famosa pelos artesanatos produzidos. A 

Associação dos Artesãos de Novo Airão (AANA) conta com uma diversidade de peças 

produzidas com fibras vegetais. Outros destaques no comércio são os objetos 

esculpidos em madeira, produzidos na Fundação Almerinda Malaquias. Há também 

uma loja de artesanato dos índios Waimiri-Atroari. O município ainda é provido de 

pequenas pousadas e hotéis.  

Em relação à quantidade de turistas que viajaram ao Amazonas nos últimos 

anos, em 2014, o total registrado foi de 1.168.612visitantes, um crescimento de 22% 

em relação ao ano de 2013, quando foram registrados 957.952 turistas 

(AmazonasTur, 2014). Desse total, em 2013, 312.765 foram estrangeiros e, em 2014, 

o número de turistas internacionais foi de 419.796, um crescimento de 34,22% em 

relação ao ano de 2013. 

Quanto à procedência dos visitantes de outros países, em 2014: 53,3% vieram 

dos Estados Unidos; 8,7% da Alemanha; 8% de Portugal; 6,7% da França; 5,1% do 

Japão, seguidos de outros países com menor percentual. Já em 2013, os Estados 

Unidos e a Alemanha se mantiveram, respectivamente, como o primeiro e o segundo 

maior mercado emissor de turistas para o Estado do Amazonas. A França apareceu 

como terceiro país (AmazonasTur, 2014). 

 

4.1.3. No Parque Nacional de Anavilhanas 

Com base nos dados secundários disponíveis, foi possível traçar uma linha do 

tempo das ações relacionadas ao uso público no PNA, com os momentos e os 

acontecimentos mais relevantes da trajetória do tema na UC. Desde sua criação, em 

1981, a UC previa a utilização do espaço para fins educacionais nos 10% da área total 

destinada a atividades impactantes (Ibama, 2002). Em 2002, a UC teve seu Plano de 

Manejo publicado e, no ano seguinte, liderou uma iniciativa inovadora ao promover a 

elaboração de um Plano de Uso Público-PUP para ESEC, em parceria com o ProEcotur. 

No entanto, o PUP nunca foi finalizado e aprovado internamente na instituição e, por 

conseguinte, não foi implementado. 

 A partir de 2005, uma frutífera parceria entre o ICMBio e a organização da 

sociedade civil IPÊ com o intuito de fortalecer o trabalho de ordenamento do uso 
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público na então ESEC foi estabelecida. Com a recategorização da UC em 2008, 

passando a pertencer ao grupo de Parques Nacionais, observou-se a importância de 

formalizar um documento que regulasse temporariamente a visitação pública na área, 

visto que novos desafios se apresentaram à medida que Anavilhanas deixou de ser 

ESEC.  

Em 2010, o PNA foi escolhido para participar do projeto piloto “Fomento do 

Turismo nos Parques Nacionais e Entorno”, do MTUR, Abeta, Sebrae e ICMBio, 

quando foram elaborados os estudos “Cadeia Produtiva do Turismo em Parques 

Nacionais no Brasil e Entorno – PNA” (MTur, 2011b) e “Diagnóstico da Oferta 

Turística – PNA e Entorno” (MTur, 2011a), e produzido o mapa turístico da UC. 

A publicação, no ano de 2012, da Portaria n° 47 para ordenar a atividade de 

uso público no PNA até a revisão de seu Plano de Manejo representou novos avanços 

no controle e no estabelecimento de normas para a visitação. Apesar de ser amplo e, 

de certo modo, genérico, o documento tem real valor e importância para o 

entendimento do estado da arte atual do uso público no PNA, pois tem sido a partir 

dessa normativa que a gestão da UC se baseia junto às demais partes interessadas 

para lidar com a dinâmica dessa temática no dia a dia. Foi a partir desse marco que o 

órgão iniciou o cadastro de guias, condutores e operadores de turismo na região. 

Em 2014, passou a vigorar o controle de visitação no PNA, que é realizado no 

‘‘Flutuante dos Botos’’, com os demais piloteiros, guias e operadores passando a 

fornecer dados dos roteiros realizados, complementando as informações 

quantitativas e qualitativas. 

Atualmente, não existe uma rotina detalhada e direta de procedimentos de 

recepção do visitante no PNA liderada pelo ICMBio; como exemplo, não há emissão de 

autorização de entrada ou cobrança de ingressos. Em geral, os visitantes entram em 

contato direto com empresas e prestadores de serviços de transporte fluvial; e eles, 

que em parte são cadastrados no ICMBio (sobretudo aqueles estabelecidos em Novo 

Airão), os conduzem à UC.  

A partir da análise do caminho da história do uso público no PNA, pode-se 

notar que, ao contrário do que ocorre numa parcela significativa das UCs da 

Amazônia Brasileira onde o uso público ainda é um elemento coadjuvante, essa área 
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temática tem fundamental importância nas tomadas de decisões e na dedicação de 

esforços por parte da administração do PNA. 

Acredita-se que o Parque Nacional de Anavilhanas receba maior número de 

visitantes na região amazônica atualmente, além de ser a única UC da Região Norte 

presente na lista de dezesseis UCs federais brasileiras prioritárias para a estruturação 

da visitação de acordo com o ICMBio. Vale ressaltar a importância dos visitantes 

locais de Novo Airão, que têm no PNA sua principal área de lazer, o que colabora para 

o número de visitantes ser estimado em 30.000 pessoas anualmente. 

Apesar da Floresta Nacional (FLONA) do Tapajós, localizada às margens do rio 

Tapajós e próxima à cidade de Santarém/PA, já ter sido cogitada como a UC que mais 

recebe visitantes na Amazônia, acredita-se que isso se deva ao fato de ter um sistema 

maior de monitoramento de entrada do que o PNA, com emissão de autorização, 

bases físicas estratégicas e cobrança de ingressos; enquanto no PNA não há controle 

de entrada por conta, principalmente, das características de livre acesso à UC 

dificultarem o registro, com exceção das visitas às bases do Parque, ao Flutuante dos 

Botos e dos registros encaminhados por condutores e operadores. 

 

 

4.2 ATIVIDADES E ATRATIVOS REGULADOS PELA 

PORTARIA Nº 47 DE 09/04/2012 

Esse capítulo trata das atividades e atrativos previstos pela Portaria n° 47, de 

09 de abril de 2012, que regula as atividades de uso público no Parque Nacional de 

Anavilhanas até a publicação desse Plano de Manejo. 

Os mapas das trilhas terrestres e aquáticas, das praias e de todas as áreas de 

visitação do Parque encontram-se no Plano de Uso Público (Volume III desse 

documento). 

 

• Trilhas terrestres: trilhas para caminhada em meio à Floresta de Terra 

Firme, onde se encontram árvores centenárias e de grande porte, espécies com valor 

comercial e medicinal e uma composição florística diversificada. Podem ser feitas de 



 

 

maneira livre ou acompanhadas de um condutor ou guia. 

ii) Trilha do Barro Branco; e iii) Trilha do Bariaú. 

de campinas/campinaranas e caatingas

  Apesar de previstas pela Portar

mantiveram-se abertas à visitação durante todo o tempo. Também previsto pela 

Portaria, o registro obrigatório dos visitantes 

em todos os locais. 

Figura 11. (A) Trilha terrestre do Apuaú e (B) Trilha terrestre do Barro Branco. Fonte: Fontoura 

(2014). 

 

• Trilhas Aquáticas

igarapés) e, na cheia, também pelos 

em embarcações (motorizadas ou não

passeios aquáticos, com obje

sem necessariamente percorrer uma trilha terrestre

margem da ilha. De acordo com a Portaria, p

embarcações deveria ser de no máximo 10m de comprimento e a velocidade 

permitida nos igapós de até 20 km/h.Além disso, o uso de 

banana boat, parasail ou qual

nos lagos, paranás, igapós e na faixa de 100 m das praias. 

A 

 

maneira livre ou acompanhadas de um condutor ou guia. São elas: i) Trilha do Apuaú; 

ii) Trilha do Barro Branco; e iii) Trilha do Bariaú. Essa última também atravessa áreas 

de campinas/campinaranas e caatingas-gapó. 

Apesar de previstas pela Portaria 47, nem todas foram manejadas e/ou 

se abertas à visitação durante todo o tempo. Também previsto pela 

obrigatório dos visitantes para percorrê-las não

 

 

 

 

 

 

 

(A) Trilha terrestre do Apuaú e (B) Trilha terrestre do Barro Branco. Fonte: Fontoura 

Trilhas Aquáticas: trilhas pelos rios, pequenos canais (furos, paranás e 

também pelos igapós do arquipélago, para serem perco

em embarcações (motorizadas ou não). Podem incluir pausas nos trajetos dos 

passeios aquáticos, com objetivo de observação da fauna e da flora locais nas ilhas, 

sem necessariamente percorrer uma trilha terrestre, apenas contemplação próxima à 

De acordo com a Portaria, para as trilhas aquáticas

ser de no máximo 10m de comprimento e a velocidade 

gapós de até 20 km/h.Além disso, o uso de jet-skis

ou qualquer outro equipamento motorizado afim 

nos lagos, paranás, igapós e na faixa de 100 m das praias.  

B 
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: i) Trilha do Apuaú; 

Essa última também atravessa áreas 

ia 47, nem todas foram manejadas e/ou 

se abertas à visitação durante todo o tempo. Também previsto pela 

não foi implementado 

(A) Trilha terrestre do Apuaú e (B) Trilha terrestre do Barro Branco. Fonte: Fontoura 

anais (furos, paranás e 

para serem percorridas 

incluir pausas nos trajetos dos 

tivo de observação da fauna e da flora locais nas ilhas, 

apenas contemplação próxima à 

ara as trilhas aquáticas o porte das 

ser de no máximo 10m de comprimento e a velocidade 

skis, esqui-aquático, 

quer outro equipamento motorizado afim seria proibido 
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Figura 12.Trilha aquática no Furo do Ambé. Fonte: Fontoura (2014). 

 

• Praias do Arquipélago e da Orla de Novo Airão: diversas praias, que se 

formam no período de seca (setembro a fevereiro) ao longo do arquipélago, além da 

Praia da Orla de Novo Airão, são bastante utilizadas para lazer e recreação dos 

moradores locais e visitantes. 

As praias do arquipélago contidas na Portaria são:i) Aracari; ii) Baranoá; iii) 

Camaleão; iv) Folharal/Canauirí; v) Iluminado; vi) Meio; vii) Sobrado; e viii) Tiririca. 

Figura 13.Praias do Camaleão (A) e do Iluminado (B) no Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: 

Fontoura (2014). 

 

 

 

A B 
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• Parada nas Ilhas: os desembarques nas ilhas para observação de 

fauna, flora e paisagem foram previstos nas seguintes localidades: Paraná do 

Camarão, Furo do Ambé, Furo do Apacuzinho, Furo do Apuí, Furo do 

Mosquito/Arraia, Paraná da Onça, Lago do Tamuatá e Lago do Uruá. 

 

Figura 14. (A) Macucu gigante na Ilha do Marajá; (B) Paraná do Camaleão. Fonte: Fontoura (2014). 

  

• Observação de Fauna: a observação da fauna local ocorre em 

ambiente terrestre ou aquático, diurno ou noturno, geralmente acompanhado de guia 

ou condutor local.  

Destaca-se o turismo de interação com botos-vermelhos no Flutuante dos 

Botos, localizado na Orla de Novo Airão, principal atrativo turístico do PNA e da 

cidade. O Parque Nacional de Anavilhanas é pioneiro no ordenamento dessa atividade 

no Brasil. Maiores informações sobre o turismo com botos estão descritas no 

Diagnóstico Geobiofísico deste documento, subcapítulo Mastofauna. 

 

Figura 15.Turismo de interação com botos-vermelhos no Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: 
Fontoura (2014). 
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 216 

• Voo panorâmico: possibilidade de atividade de contemplação aérea da 

paisagem do PNA. Segundo a Portaria, as aterrissagens seriam permitidas somente na 

porção fluvial do Parque.  

 

Mapa Turístico do Parque Nacional de Anavilhanas 

O Mapa Turístico do Parque Nacional de Anavilhanas ilustra e localiza os 

atrativos que compuseram as atividades de visitação autorizadas pela Portaria n° 

47/2012, além de outros atrativos no entorno(Mapas 36 e 37). 

Foi desenvolvido por meio do projeto Fomento ao Turismo em Parques 

Nacionais e Entorno, de iniciativa do Ministério do Turismo (MTur) e da Associação 

Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), em parceria 

com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o 

ICMBio. 

Participaram desse projeto 5 Parques Nacionais, sendo Anavilhanas o 

escolhido da região Norte.  Os outros PARNAS participantes foram Fernando de 

Noronha (nordeste), Chapada dos Veadeiros (centro-oeste), Aparados da Serra (sul) e 

Serra dos Órgãos (sudeste). 
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Mapa 36.Mapa Turístico do Parque Nacional de Anavilhanas (Frente), enfatizando atrativos da UC. Fonte: MTur (2011a).



 

 

 

 

 

Mapa 37. Mapa Turístico do Parque Nacional de Anavilhanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onal de Anavilhanas (Verso), destacando Manaus e Novo Airão. Fonte: MTur (2011
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, destacando Manaus e Novo Airão. Fonte: MTur (2011a).



 

 

4.3 PERFIL DO VISITANTE

A partir de entrevistas realizadas com um total de 367 turistas no PNA, no 

período de novembro a dezembro de 2014, identificou

visitantes (pessoas que se deslocam para um lugar diferente de onde mora

tempo de permanência deve ser inferior a 12 meses)

faixa etária, gênero, escolaridade, origem, renda, ocupação, motivação, expectativas 

da viagem e aspectos valorizados, além do tempo de permanência nos locais e perfil 

de gastos dos visitantes.  

No esquema gráfico

abaixo de 18 anos; 26,43% estão na faixa de 19 a 35 anos; 49,05% estão no grupo 

36 a 50 (faixa etária mais frequente

de 50 anos. Apenas 1,36% dos visitantes entrevistados não respondeu a idade.

Considerando a distribuição por gênero, verificou

visitantes são do sexo m

equilibrado entre homens e mulheres que visitam a UC.

1,63

1,36

Distribuição dos Turistas por Faixa Etária (%)

Menores de 18 Entre 19 e 35

Esquema Gráfico 14. Distribuição d
etária. Fonte: Idesam (2014). 

 

PERFIL DO VISITANTE 

entrevistas realizadas com um total de 367 turistas no PNA, no 

período de novembro a dezembro de 2014, identificou-se o perfil socioeconômico 

pessoas que se deslocam para um lugar diferente de onde mora

tempo de permanência deve ser inferior a 12 meses), de acordo com os aspectos: 

faixa etária, gênero, escolaridade, origem, renda, ocupação, motivação, expectativas 

m e aspectos valorizados, além do tempo de permanência nos locais e perfil 

 

 

gráfico acima, é destacado que 1,63% dos turistas têm idade 

abaixo de 18 anos; 26,43% estão na faixa de 19 a 35 anos; 49,05% estão no grupo 

faixa etária mais frequente); e, finalmente, 21,53% apresentam idade acima 

de 50 anos. Apenas 1,36% dos visitantes entrevistados não respondeu a idade.

Considerando a distribuição por gênero, verificou-se que 49,05% dos 

visitantes são do sexo masculino e 50,95% do sexo feminino. Um panorama 

equilibrado entre homens e mulheres que visitam a UC. 

26,43
49,05

21,53

Distribuição dos Turistas por Faixa Etária (%)

Entre 19 e 35 Entre 36 e 50 Acima de 50

Distribuição deturistas do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a faixa 
 

219 

entrevistas realizadas com um total de 367 turistas no PNA, no 

se o perfil socioeconômico dos 

pessoas que se deslocam para um lugar diferente de onde moram, cujo 

, de acordo com os aspectos: 

faixa etária, gênero, escolaridade, origem, renda, ocupação, motivação, expectativas 

m e aspectos valorizados, além do tempo de permanência nos locais e perfil 

1,63% dos turistas têm idade 

abaixo de 18 anos; 26,43% estão na faixa de 19 a 35 anos; 49,05% estão no grupo de 

; e, finalmente, 21,53% apresentam idade acima 

de 50 anos. Apenas 1,36% dos visitantes entrevistados não respondeu a idade. 

se que 49,05% dos 

asculino e 50,95% do sexo feminino. Um panorama 

Não respondeu

e Nacional de Anavilhanas de acordo com a faixa 



 

 

Com relação à escolaridade

apresentam nível fundamental completo; 21,25% possuem o nível médio completo;

35,97% cursaram a graduação; 30,79% 

e/ou Doutorado) e 11,72% são pós

 

Quanto à procedência dos visitantes

oriunda do Brasil, com participação d

vêm do Amazonas, especificamente de Manaus e municípios do entorno

Manacapuru; seguido de visitantes d

Nordeste (MA, CE, RN) com 

outros estados da Região Norte, como Roraima e Pará, da Região Sul (Paraná) e do 

Centro Oeste (Mato Grosso).Os turistas europeus somaram 13,08% do total de 

participantes da pesquisa; outros 5,45% são dos Estados Unidos

0,27% tem sua origem em outros países

 

 

 

 

0,27

Distribuição dos Turistas por Escolaridade (%)

Fundamental completo

Esquema Gráfico 15. Distribuição dos 
escolaridade. Fonte: Idesam (2014)

 

Com relação à escolaridade (Esquema Gráfico 15), apenas 0,27% dos turistas 

apresentam nível fundamental completo; 21,25% possuem o nível médio completo;

35,97% cursaram a graduação; 30,79% têm pós-graduação (Especialização, Mestrado 

e/ou Doutorado) e 11,72% são pós-doutores(Esquema Gráfico). 

Quanto à procedência dos visitantes (Esquema Gráfico 16), a grande maioria é 

do Brasil, com participação de 81,20%. Desse total de brasileiros, 72,36% 

vêm do Amazonas, especificamente de Manaus e municípios do entorno

; seguido de visitantes das Regiões Sudeste (SP, RJ, MG) com 16,15% e 

com 5,28%. Os demais 6,21% são a som

outros estados da Região Norte, como Roraima e Pará, da Região Sul (Paraná) e do 

Centro Oeste (Mato Grosso).Os turistas europeus somaram 13,08% do total de 

participantes da pesquisa; outros 5,45% são dos Estados Unidos da América

0,27% tem sua origem em outros países, como Venezuela e Guatemala.

21,25

35,97

30,7911,72

Distribuição dos Turistas por Escolaridade (%)

Médio completo Graduado Pós graduado

Distribuição dos turistas do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a 
escolaridade. Fonte: Idesam (2014). 
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, apenas 0,27% dos turistas 

apresentam nível fundamental completo; 21,25% possuem o nível médio completo; 

graduação (Especialização, Mestrado 

, a grande maioria é 

e 81,20%. Desse total de brasileiros, 72,36% 

vêm do Amazonas, especificamente de Manaus e municípios do entorno, como 

Sudeste (SP, RJ, MG) com 16,15% e 

a soma dos turistas de 

outros estados da Região Norte, como Roraima e Pará, da Região Sul (Paraná) e do 

Centro Oeste (Mato Grosso).Os turistas europeus somaram 13,08% do total de 

da América; e apenas 

Venezuela e Guatemala. 

Pós graduado Outros

do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a 



 

 

  

Considerando a disposição por renda mensal, com base na quantidade de 

salários mínimos (SM), 21,62% ganham entre um e três SM; 35,14% ganham entre 

três e cinco; e 28,65% ganham ac

optaram por não responder 

Esquema Gráfico 17. Distribuição dos turistas 
renda mensal, baseada em salários mínimos (SM). Font

 Ao analisar o gráfico de classificação dos visitantes por ocupação, 24,25% 

dos turistas são empresários; 20,98% servidores públicos; 12,53% declaram

autônomos; 5,18% são aposentados; apenas 3,27% de estudantes e 2,72% 

Distribuição dos Turistas por Renda Mensal, em Salários Mínimos 

Entre 1 e 3 (SM)

Esquema Gráfico 16.Distribuição dos 
origem. Fonte: Idesam (2014)

5,45

0,27

Distribuição dos Turistas por Origem (%)

Brasil

 

Considerando a disposição por renda mensal, com base na quantidade de 

salários mínimos (SM), 21,62% ganham entre um e três SM; 35,14% ganham entre 

três e cinco; e 28,65% ganham acima de cinco SM. Porém, 14,59% dos turistas 

optaram por não responder a essa questão(Esquema Gráfico 17). 

Distribuição dos turistas do Parque Nacional de Anavilhanas 
renda mensal, baseada em salários mínimos (SM). Fonte: Idesam (2014). 

Ao analisar o gráfico de classificação dos visitantes por ocupação, 24,25% 

dos turistas são empresários; 20,98% servidores públicos; 12,53% declaram

autônomos; 5,18% são aposentados; apenas 3,27% de estudantes e 2,72% 

21,62 35,14

28,65
14,59

Distribuição dos Turistas por Renda Mensal, em Salários Mínimos 
(%)

Entre 3 e 5 (SM) Acima de 5 (SM)

Distribuição dos turistas do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a 
origem. Fonte: Idesam (2014). 

81,20

13,08

Distribuição dos Turistas por Origem (%)

Europa EUA
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Considerando a disposição por renda mensal, com base na quantidade de 

salários mínimos (SM), 21,62% ganham entre um e três SM; 35,14% ganham entre 

ima de cinco SM. Porém, 14,59% dos turistas 

 

do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a 

Ao analisar o gráfico de classificação dos visitantes por ocupação, 24,25% 

dos turistas são empresários; 20,98% servidores públicos; 12,53% declaram-se como 

autônomos; 5,18% são aposentados; apenas 3,27% de estudantes e 2,72% 

Distribuição dos Turistas por Renda Mensal, em Salários Mínimos 

Não respondeu

do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a 

Outros



 

 

comerciantes. Outras formas de ocupação, como donas de casa, psicólogos, 

motoristas, bancários, corretores de imóveis, engenheiros, advogados

somam 31,06% (Esquema Gráfico 18).

 

Esquema Gráfico 18. Distribuição 
ocupação. Fonte: Idesam (2014).

 

A motivação da grande maioria dos turistas (96,46%) é o lazer; seguido do 

descanso, que compreende 20,71%; somente 1,91% são motivados pelo trabalho. 

Razões como tratamento de saúde e visita a familia

a 1,63% do total (Tabela 22).

Tabela22.Distribuição dos turistas 
viagem. Fonte: Idesam (2014). 

 

A grande expectativa dos turistas que visitam a região é observar os botos, o que 

foi destacado por 69,21% dos entrevistados. Após essa atividade, 29,70% das pessoas 

desejam visitar o PNA para conhecer as ilhas do arquipélago. O

citado foi “conhecer a Amazônia”, relatado por 22,07% dos participantes. Visita a outra 

Motivação d

Lazer

Descanso

Trabalho

Outros

Distribuição dos Turistas por Ocupação (%)

Empresário Servidor público

 

Outras formas de ocupação, como donas de casa, psicólogos, 

motoristas, bancários, corretores de imóveis, engenheiros, advogados

(Esquema Gráfico 18). 

Distribuição dos turistas do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a 
ocupação. Fonte: Idesam (2014). 

A motivação da grande maioria dos turistas (96,46%) é o lazer; seguido do 

que compreende 20,71%; somente 1,91% são motivados pelo trabalho. 

Razões como tratamento de saúde e visita a familiares em Novo Airão correspondem 

(Tabela 22). 

dos turistas do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com a 
 

A grande expectativa dos turistas que visitam a região é observar os botos, o que 

foi destacado por 69,21% dos entrevistados. Após essa atividade, 29,70% das pessoas 

desejam visitar o PNA para conhecer as ilhas do arquipélago. O terceiro item mais 

citado foi “conhecer a Amazônia”, relatado por 22,07% dos participantes. Visita a outra 

Motivação da Viagem Turistas (em %)

Lazer 96,46

Descanso 20,71

rabalho 1,91

Outros 1,63

24,25

20,98

12,53

5,18
31,06

Distribuição dos Turistas por Ocupação (%)
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Outras formas de ocupação, como donas de casa, psicólogos, 

motoristas, bancários, corretores de imóveis, engenheiros, advogados, entre outras, 

lhanas de acordo com a 

A motivação da grande maioria dos turistas (96,46%) é o lazer; seguido do 

que compreende 20,71%; somente 1,91% são motivados pelo trabalho. 

res em Novo Airão correspondem 

de acordo com a motivação da 

A grande expectativa dos turistas que visitam a região é observar os botos, o que 

foi destacado por 69,21% dos entrevistados. Após essa atividade, 29,70% das pessoas 

terceiro item mais 

citado foi “conhecer a Amazônia”, relatado por 22,07% dos participantes. Visita a outra 

Turistas (em %) 

96,46 

20,71 

1,91 

1,63 

3,27

2,72

Comerciante Outros



 

 

UC (ao Parque Nacional do Jaú) foi indicada como uma expectativa da viagem por 

3,81%. E 1,63% declararam ter como expectativa reencontrar a família 

 

Tabela 23. Distribuição dos turistas 
da viagem. Fonte: Idesam (2014)

 

Outro elemento considerado é o tempo de permanência dos turistas em Novo 

Airão e região (Esquema Gráfico 19)

apenas um dia; 12,53% permanecem dois dias; 22,34% fazem a viagem em até três 

dias; e 11,17% visitam por mais de quatro dias

 

Expectativa dos visitante

Ver os Botos 

Visitar o PNA, ver as ilhas

Conhecer a Amazônia (fauna e flora)

Passear no rio Negro 

Conhecer a cidade de Novo Airão

Visitar o Parque Nacional do Jaú

Outros 

2,45

Distribuição dos Turistas por Tempo de Permanência (%)

1 Dia 2 Dias

Esquema Gráfico 19. Distribuição dos turistas
tempo de permanência na região. Fonte: Idesam (2014)

 

Nacional do Jaú) foi indicada como uma expectativa da viagem por 

3,81%. E 1,63% declararam ter como expectativa reencontrar a família 

turistas do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com 
(2014). 

Outro elemento considerado é o tempo de permanência dos turistas em Novo 

quema Gráfico 19). Mais da metade das pessoas 

apenas um dia; 12,53% permanecem dois dias; 22,34% fazem a viagem em até três 

por mais de quatro dias. 

visitantes na região Turistas (em %)

69,21

Visitar o PNA, ver as ilhas 29,70

Conhecer a Amazônia (fauna e flora) 22,07

15,80

idade de Novo Airão 15,53

Visitar o Parque Nacional do Jaú 3,81

1,63

51,50

12,53

22,3411,17

Distribuição dos Turistas por Tempo de Permanência (%)

2 Dias Até 3 Dias Acima de 4 Dias

Distribuição dos turistas do Parque Nacional de Anavilhanas
tempo de permanência na região. Fonte: Idesam (2014). 
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Nacional do Jaú) foi indicada como uma expectativa da viagem por 

3,81%. E 1,63% declararam ter como expectativa reencontrar a família (Tabela 23). 

de acordo com as expectativas 

Outro elemento considerado é o tempo de permanência dos turistas em Novo 

. Mais da metade das pessoas (51,50%) fica 

apenas um dia; 12,53% permanecem dois dias; 22,34% fazem a viagem em até três 

(em %) 

69,21 

29,70 

22,07 

15,80 

15,53 

3,81 

1,63 

Distribuição dos Turistas por Tempo de Permanência (%)

Não respondeu

do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com o 



 

 

Em relação ao gasto médio

declararam gasto de até R$ 100,00 por dia na região; 37,33% estima

100,00 a R$200,00 no mesmo período; e 32,43% afirma

acima de R$ 300,00. Uma pequena parcela dos participantes, 3,81% do total, 

não responder essa questão

Com base nos dados 

apenas 1 dia na região. Desses, a maioria tem custo médio estimado 

200,00 por pessoa. Estima

permanência de até três dias

por pessoa. 

Quanto aos locais mais visitados 

dos Botos desponta como

importante salientar que a maioria das entrevistas foi 

não haver outros lugares em Novo Airão que concentrassem os visitantes para a 

realização da pesquisa. Pelo fato de ser o atrativo mais visitado, foi designado pela

como principal local de controle qu

Também em destaque, a cidade de Novo Airão e as praias da 

segundo lugar na pesquisa

ilhas, praias e trilhas do A

Esquema Gráfico20. Distribuição dos visitantes do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com o 
gasto médio diário. Fonte: Idesam (2014).
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Distribuição dos Visitantes por Gasto Médio Diário (%)

Até R$ 100,00 Entre R$ 100,00 e 200,00

 

m relação ao gasto médio (Esquema Gráfico 20), 26,43% dos turista

m gasto de até R$ 100,00 por dia na região; 37,33% estima

R$200,00 no mesmo período; e 32,43% afirmaram ter despesas diárias 

acima de R$ 300,00. Uma pequena parcela dos participantes, 3,81% do total, 

questão. 

Com base nos dados apresentados, mais da metade dos visitantes permanece 

. Desses, a maioria tem custo médio estimado 

Estima-se que, para o segundo grupo mais frequente

até três dias), a viagem tenha custo médio de R$ 300,00 

Quanto aos locais mais visitados do PNA e entorno (Tabela 

como atrativo mais visitado por 99,46% das pessoas. É 

e a maioria das entrevistas foi realizada no

não haver outros lugares em Novo Airão que concentrassem os visitantes para a 

Pelo fato de ser o atrativo mais visitado, foi designado pela

ontrole quantitativo da visitação do PNA. 

Também em destaque, a cidade de Novo Airão e as praias da 

pesquisa, com 74,93% dos turistas passando por lá. Enqua

ilhas, praias e trilhas do Arquipélago de Anavilhanas surgem na terceira posição, 

ribuição dos visitantes do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com o 
gasto médio diário. Fonte: Idesam (2014). 

26,43

37,3332,43

Distribuição dos Visitantes por Gasto Médio Diário (%)

Entre R$ 100,00 e 200,00Acima de R$  300,00
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, 26,43% dos turistas 

m gasto de até R$ 100,00 por dia na região; 37,33% estimaram entre R$ 

m ter despesas diárias 

acima de R$ 300,00. Uma pequena parcela dos participantes, 3,81% do total, preferiu 

da metade dos visitantes permanece 

. Desses, a maioria tem custo médio estimado de R$ 100,00 a R$ 

ara o segundo grupo mais frequente (com 

R$ 300,00 a R$ 600,00 

Tabela 24), o Flutuante 

mais visitado por 99,46% das pessoas. É 

no próprio local, por 

não haver outros lugares em Novo Airão que concentrassem os visitantes para a 

Pelo fato de ser o atrativo mais visitado, foi designado pela UC 

Também em destaque, a cidade de Novo Airão e as praias da orla aparecem em 

, com 74,93% dos turistas passando por lá. Enquanto as 

m na terceira posição, 

ribuição dos visitantes do Parque Nacional de Anavilhanas de acordo com o 

Distribuição dos Visitantes por Gasto Médio Diário (%)

Não respondeu
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visitadas por 55,31%. UCs, comunidades e grutas do entorno somam 23,98%, 

instituições e lojas de artesanato em Novo Airão 8,17% e outros 3,81%. 

 

Tabela 24. Atrativos mais visitados pelos turistas do Parque Nacional de Anavilhanas. Fonte: Idesam 
(2014). 

Atrativo Visitação em % 

Flutuante dos Botos 99,46% 

Cidade de Novo Airão e praias da orla 74,93% 

Arquipélago de Anavilhanas (ilhas, praias, trilhas) 55,31% 

UCs, comunidades e grutas do entorno 23,98% 

Instituições e lojas de artesanato em Novo Airão 8,17% 

Outros 3,81% 

 

Ao se comparar esses resultados com as expectativas da viagem, nota-se que o 

atrativo mais visitado (os botos), é também aquele que as pessoas indicaram ter 

maior expectativa de conhecer. 

Ao se analisar o segundo atrativo com maior visitação (cidade de Novo Airão e 

praias da orla), percebe-se uma contradição em relação ao posicionamento desse 

elemento na lista de expectativas, pois ocupa o quinto lugar, com apenas 15,53% das 

pessoas declarando que têm vontade de conhecer a cidade de Novo Airão.  

Ao mesmo tempo, o segundo item de interesse da visita dos turistas é o PNA e 

suas ilhas, seguido do desejo de conhecer a Amazônia (fauna e flora) e de passear no 

rio Negro,que estão intimamente ligados ao terceiro atrativo mais visitado, o 

Arquipélago de Anavilhanas (ilhas, praias, trilhas). 

Ainda que apareça em segundo lugar nas expectativas, conhecer o Parque e 

suas ilhas tem menor visitação do que a cidade de Novo Airão e as praias da orla. 

Fatores como o acesso e o custo mais elevado da visita aos atrativos do PNA talvez 

sejam os principais motivos desses resultados. 

 

 

 

 



 

 

Os meios de transporte utilizados 

as atividades de visitação n

O meio de transporte mais utilizado 

Airão a partir de Manaus é o carro, citado por 52,86% dos visitantes. A segunda opção 

mais frequente foi “carro e lancha” 

Airão desde Manaus, e a lancha para deslocamento de Novo Airão para atrativos do 

PNA – mencionado por 41,42% dos turistas.

 

Baseado nos dados levantados, o perfil do visitante padrão do Parque Nacional 

de Anavilhanas consiste, principalmente, 

com idade a partir de 36 anos

brasileira, de origem do próprio

possui renda média entre 

privada ou no setor público

média um dia na região.  

Sobre essa última característica, é válido destacar que há uma quantidade 

expressiva – e possivelmente crescente, por conta da facilidade de ace

Airão desde a construção da 

1,91

1,09

0,82

1,91

Distribuição dos Turistas por Meio de Transporte (%)

Carro 

Esquema Gráfico 21. Distribuição dos turistas de acordo com o meio de transporte utilizado 
visitação doParque Nacional de Anavilhana

 

meios de transporte utilizados para o deslocamento até Novo Airão e para 
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do próprio estado do Amazonas, sobretudo Manaus
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que permanecem menos de 24 horas no local visitado, sem pernoitar e, portanto, não 

sendo consideradas turistas10. 

Ressalta-se, por fim, dois estudos sobre Perfil de Visitantes realizados na UC: 

“Perfil e Percepção Ambiental dos Visitantes do Flutuante dos Botos, Parque Nacional 

de Anavilhanas, Novo Airão – AM” de Vidal et al. (2013) e “Uso Público no Parque 

Nacional de Anavilhanas”, coordenado por Robert C. Burns (West Virginia University - 

WVU) e Jasmine Cardozo Moreira (Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG), 

no âmbito do projeto “Áreas Demonstrativas”, desenvolvido pelo ICMBio em parceria 

com o Serviço Florestal Norte Americano (USFS) e USAID, ainda não finalizado, mas 

cujos resultados preliminares apontam, assim como a pesquisa de Vidal et al., 

similaridades com os aqui apontados pelo Diagnóstico de Uso Público. 

 

 

4.4 INFRAESTRURAS DO PARQUE NACIONAL DE 

ANAVILHANAS PARA APOIO AO USO PÚBLICO 

As infraestruturas do Parque Nacional de Anavilhanas estão descritas no 

subcapítulo “Infraestruturas”. 

O PNA conta com sede, alojamento, ancoradouro e 2 bases avançadas ativas 

(Base 01 – Lago do Prato, flutuante; e Base 02 – Apuaú, em terra firme). 

Apesar de nenhum desses espaços serem centros de visitantes11, a Base I foi 

aberta para visitação em junho de 2014, na época da Copa do Mundo, por demanda 

dos piloteiros de Novo Airão, que salientavam que muitos visitantes tinham 

curiosidade de conhecer uma base avançada flutuante do Parque. Para tal, a base foi 

preparada com fotos e mapas e foram estabelecidas regras especiais para a visitação, 

dado que a base é utilizada prioritariamente para apoio de operações de fiscalização e 

expedições de campo de pesquisas e atividades educacionais. Poderia ser utilizada 

também como PIC (Ponto de Informação e Controle) das atividades de turismo no 

PNA. 

                                                           
10

 Para a Organização Mundial do Turismo (OMT), considera-se turista aquele que permanece mais de 24h e 
menos de 1 ano no local visitado. 
11

 Vide capítulo Centro de Visitantes, no Volume III desse documento. 
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A Base II, situada em terra firme, dispõe de um antigo alojamento em ruínas e 

da casa dos vigilantes/vigias. Recentemente, com apoio de parceiros locais, a Trilha 

do Apuaú, que se inicia atrás da Base, foi manejada e revitalizada, e uma área de 

descanso e piquenique para os visitantes foi inaugurada. 

O escritório e o alojamento em Novo Airão não têm condições de servir como 

apoio ao UP, pois são destinados ao desenvolvimento de atividades administrativas e 

de gestão da Unidade. Contudo, a sede do PNA recebe visitantes esporádicos em 

busca de informações sobre roteiros e passeios. 

Já a antiga Base IV - Baependi, atualmente desativada, poderia servir também 

como PIC, necessitando de reformas básicas de manutenção e devendo ser adequada 

para funcionar como infraestrutura de suporte à visitação. 

Por fim, o ancoradouro, local onde são guardadas as embarcações e os 

materiais náuticos do ICMBio, é um espaço interessante do ponto de vista do Uso 

Público, para controle da visitação nos demais roteiros e atrativos do PNA em que não 

há visita ao Flutuante dos Botos. Por estar localizado na orla da cidade, de forma 

muito acessível e fácil, com vigia 24horas, tem potencial para ser aproveitado como 

um ponto de registro de saídas de passeios de barco. Esse sistema somaria esforços 

àquele já implementado de preenchimento de planilhas por parte dos piloteiros e 

operadores, facilitando o levantamento de informações sobre os visitantes que 

frequentam outros lugares na UC além do Flutuante dos Botos. Contudo, seriam 

necessários investimentos em recursos humanos para viabilizar esse PIC. 

 

 

4.5 IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA 

VISITAÇÃO 

Como principais pontos positivos da visitação no PNA, levantados nas oficinas 

participativas de Uso Público (vide capítulo Histórico do Planejamento), destacam-se: 

i) a possibilidade de geração de renda complementar (ou principal, em alguns casos) 

para moradores do entorno da UC; ii) o apoio ao controle e à fiscalização de 

atividades ilegais, pois o fluxo de pessoas transitando inibe ações criminosas; iii) 
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diversificação das opções de entretenimento e lazer que a cidade oferece, tanto para 

moradores locais como para turistas; iv) divulgação da UC e da região; iv) aumento do 

interesse e do conhecimento sobre a biodiversidade e a questão ambiental. 

Em contrapartida, os aspectos negativos centrais apontados, advindos da 

visitação ao PNA, consistem no aumento da poluição (sonora, visual etc.), na 

produção de lixo e nos impactos relacionados à fauna local (caça e afugentamento dos 

animais) por conta do número maior de pessoas circulando pelas áreas. 

Além desses, é vista como positiva a maior aproximação da sociedade civil com 

o Parque, especialmente os moradores do entorno, posto que parcela importante 

costuma demonstrar insatisfação pelo estabelecimento de UC (o que entendem 

representar uma limitação do uso dos recursos naturais). Por outro lado, como 

pontos negativos se destacam outros aspectos que podem chegar ao município em 

função do turismo, como o aumento do custo de vida e dos preços de produtos e 

serviços na região, assim como o avanço da especulação imobiliária na cidade de 

Novo Airão e no entorno do PNA em geral. 

 

4.5.1. Análise FOFA do Uso Público no Parque 

Nacional de Anavilhanas 

A matriz FOFA – Fortalezas e Oportunidades e Fraquezas e Ameaças – de Uso 

Público do Parque Nacional de Anavilhanas foi realizada durante a I Oficina de Uso 

Público da Revisão do Plano de Manejo, em dezembro de 2014, vide Capítulo 

Histórico do Planejamento. 

Consistiu na identificação de fortalezas e fraquezas no âmbito interno da UC,e 

oportunidades e ameaças considerando o ambiente externo ao Parque. O cenário 

interno proposto para a construção da matriz FOFA foi o PNA, e o cenário externo foi 

o turismo e o uso público em Unidades de Conservação no Brasil. 
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I. Fortalezas e Fraquezas 

São relatadas abaixo as principais fortalezas e fraquezas da visitação na UC. 

Tabela 25.Fortalezas e fraquezas de Uso Público do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Fortalezas Fraquezas 

Entendimento do trade turístico da 
necessidade de melhoria da atividade. 

Facilidade de acesso à UC, dificuldade de 
controle de entrada. 

Belezas cênicas (praias, ilhas, lagos) 
podendo contribuir para o 
desenvolvimento do polo turístico da 
região. 

Falta de infraestrutura turística. 

Geração de renda para o município/ 
região. 

Grandes demandas podem causar 
degradação e vulnerabilidade da UC. 

Pesquisas e parcerias com universidades 
associadas ao turismo podendo gerar 
dados importantes para a população. 

Exploração desmedida, podendo 
fragilizar as áreas. Faz-se necessário mais 
estrutura para a fiscalização. 

Mais fiscalização para as áreas da UC. O governo municipal não fomenta o 
desenvolvimento do turismo no 
município. 

 

- 

Entrada de embarcações irregulares e de 
barcos particulares sem critério/controle 
quanto ao UP. 

 

Como fortalezas do Uso Público do PNA foram apontados cinco itens 

principais, resumidos como: i) conhecimento do mercado; ii) belezas cênicas; ii) 

geração de renda; iv) pesquisa; v) apoio à fiscalização na UC.  

Dentre os elementos citados, destaca-se a relevância do entendimento da 

equipe gestora atual acerca da atividade turística, o que facilita o desenvolvimento de 

ações de Uso Público no PNA em consonância com as demandas socioeconômicas da 

região e aumenta as possibilidades de atendimento das expectativas dos visitantes. 

Além disso, o potencial de beleza cênica a ser explorado em atividades que valorizem 

as oportunidades de contemplação da natureza, principalmente, por conta da rica 

diversidade de ambientes e ecossistemas na UC – com foco especial às ilhas, que 

representam um atrativo único –, sem dúvida gera um grande diferencial em relação 

às demais UCs da região.  
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Quanto às fraquezas internas do PNA, nota-se uma constante preocupação com 

os impactos negativos que a visitação pode causar, orientando para uma maior 

atenção aos processos de controle e monitoramento. 

 

II. Oportunidades e Ameaças 

As oportunidades e ameaças vislumbradas estão dispostas no quadro abaixo. 

Tabela 26. Oportunidades e ameaças ao Uso Público do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Oportunidades Ameaças 

Delegação de serviços (concessões etc.). Políticas inadequadas, falta de recursos 
humanos, baixa qualificação profissional 
no município. 

Desenvolvimento econômico para região 
e visibilidade internacional do Brasil para 
grandes eventos, atraindo grande 
número de visitantes. 

Grandes projetos energéticos: Usina 
Hidrelétrica (UHE) Bem Querer. 

Oportunidade de melhorias, 
investimentos, visibilidade para o 
mundo, maior fluxo de visitantes, 
podendo assim coibir ações danosas ao 
Parque. 

Porteiras abertas pelo rio onde não se 
pode controlar a entrada e assim fica 
difícil coibir práticas predatórias; 

Facilidade de entrar na UC, ficando ela 
sujeita à práticas danosas. 

Atrair investidores que poderão trazer 
maiores benefícios para a região. 

Abrir espaços para exploradores que 
vejam no PNA oportunidades de vincular 
os produtos oferecidos em pacotes com a 
marca Anavilhanas. 

Conhecimento, estudo e acesso a lugares 
singulares. 

Maior visibilidade pode ser incentivo 
para práticas ilegais dentro do PNA 
(retirada de madeira, pesca predatória, 
entre outras). 

Crescimento do município/região 
(comunidades do entorno), com projetos 
que contribuam para o desenvolvimento 
de atividades de ecoturismo, turismo de 
aventura e de base comunitária. 

Atrair investimentos de fora da região, 
que prejudiquem a área e contribuam 
para a concentração de renda e a injustiça 
social e ambiental. 

Instalação de um CETAS (Centro de 
Triagem de Animais Silvestres) em Novo 
Airão. 
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Sobre os fatores que influenciam externamente, relacionados ao turismo e ao 

Uso Público em UCs no Brasil, foi apontado que as principais expectativas de 

oportunidades consistem em novos investimentos na área, o que alguns acreditam 

que permitirá maior desenvolvimento econômico na região, melhoria na qualidade de 

vida dos moradores do entorno e maior visibilidade da UC mediante o aumento do 

interesse pelos Parques Nacionais e Áreas Protegidas no país. 

É apontado também como oportunidade o crescimento no fluxo de visitantes 

para o Brasil, em decorrência da maior divulgação do país a partir da realização de 

grandes eventos esportivos (Copa do Mundo de 2014e Olimpíadas do Rio de Janeiro 

de 2016). 

Com base no contexto cultural da região de Novo Airão, com forte vínculo a 

duas espécies amazônicas, o peixe-boi Amazônico e o boto-vermelho, expressos pela 

espécie-símbolo da Prefeitura (o peixe-boi) e pelas festas tradicionais locais do 

Festival do Peixe-boi e do Carnaboto (carnaval do boto), considerando-se ainda que 

as características do bioma Amazônia não proporcionam grande visualização de 

animais silvestres na natureza e que os visitantes possuem grandes expectativas e 

desejos nesse sentido, uma oportunidade aventada seria a instalação de um Centro de 

Triagem de Animais Silvestres (CETAS) no município, o que aumentaria as chances de 

observação da fauna amazônica. Por um lado, atenderia uma forte demanda regional 

de falta de local apropriado de triagem de animais entregues ou apreendidos pela 

fiscalização e, por outro, figuraria como grande atrativo da cidade. A maior 

dificuldade de operacionalização dessa proposta repousa no custo oneroso de 

instalação e, sobretudo, manutenção de um CETAS, por isso não figurando no 

planejamento da Prefeitura. 
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CAPÍTULO 5 - HISTÓRICO DO 

PLANEJAMENTO 

O processo de revisão do Plano de Manejo teve início no período de 26 a 28 de 

agosto de 2013, em Novo Airão/AM, durante a reunião de pré-planejamento da 

Equipe de Planejamento – EP do ICMBio, composta por representante da COMAN, do 

PNA e da CR-02, quando foi realizado o monitoramento do Plano de Manejo existente 

da Estação Ecológica. Além disso, foi discutido e pactuado o Desenho do Processo do 

Planejamento (DPP), elaborado pela EP como marco inicial do processo, e um Termo 

de Referência (TDR) para contratação de uma consultoria para auxiliara elaboração 

da revisão do Plano de Manejo do PNA. 

O DPP teve como objetivo apresentar e pactuar com a equipe a estrutura geral 

do processo de planejamento e seus objetivos específicos, buscando maior clareza dos 

resultados esperados, além de promover o nivelamento sobre os conceitos, métodos, 

referências e diretrizes adotadas na revisão do Plano.  

Ainda em 2013, de 04 a 08/11, foi realizada em Brasília/DF,pela Coordenação 

de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo - COMAN, uma oficina de capacitação 

sobre a metodologia Padrões Abertos, que contou com a participação da chefe do PNA 

e do ponto focal da COMAN para Anavilhanas. 

O DPP e o TDR foram divulgados em 28 de fevereiro de 2014, com o objetivo 

de contratação, com recursos do Arpa, de consultoria para revisão do Plano de 

Manejo do PNA. Depois do processo de seleção, do qual a empresa Idesam foi 

vencedora, foi firmada a contratação com o Funbio em 09 de setembro de 2014, sob o 

contrato n° 109/2014. O cronograma de atividades de planejamento desenvolvidas 

para o êxito da revisão do Plano de Manejo estão expostos no Quadro 12. 

Nos dias 29 e 30 de setembro de 2014 foi realizada em Novo Airão, com a EP e 

o Idesam, a 1a reunião de Organização do Planejamento, para aprovação do Plano de 

Trabalho (estratégias, metodologias, logística, cronograma e ações para a revisão do 

Plano de Manejo).Na reunião, foi apontada a necessidade de acompanhamento da 

Coordenação de Diagnóstico e Ordenamento da Visitação - COECO/CGEUP no 

processo de revisão do Plano de Manejo em pauta. 
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Em seguida, foram realizadas oficinas de participação social, visando à 

transparência do processo de planejamento junto à sociedade para identificação dos 

seus anseios, demandas e opiniões, oportunizando o envolvimento do público de 

forma efetiva. A primeira foi a Oficina Consultiva, ocorrida nos dias 27 e 28 de 

novembro de 2014, em Novo Airão, com a participação do Conselho da UC, parceiros, 

Equipe de Planejamento, representante da COECO/CGEUP e Idesam (Figura 16), onde 

foi apresentado o processo de planejamento, aferido o diagnóstico da UC e colhidos os 

primeiros subsídios para o planejamento.  

 

Figura 16.Oficina Consultiva da Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Anavilhanas (27 e 

28/11/2014, Novo Airão/AM). 

No dia 1° de dezembro de 2014 ocorreu em Manaus/AM uma reunião entre o 

Idesam e pesquisadores dos meios físico e biológico que desenvolveram trabalhos na 

região do Parque. O objetivo da reunião foi a coleta de dados para preenchimento das 

lacunas referentes ao diagnóstico dos meios físico e biológico do PNA.   

No dia 15 de dezembro de 2014, a 1a oficina de uso público foi realizada em 

Novo Airão, contando com a participação, ainda que reduzida, de atores-chave na 

temática do turismo para colher subsídios para o diagnóstico de uso público do 

Parque. Na sequência, no período de 16 a 18 de dezembro de 2014, foi realizada 
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atividade de campo na UC para coleta de dados sobre uso público e realizado 

levantamentos para complementação de informações sobre dados secundários dos 

meios físico, biológico e socioeconômico.  

Entre os dias 09 e 11 de fevereiro de 2015, ocorreu a Oficina de Planejamento 

Participativo (OPP), com o objetivo de apresentar o diagnóstico atualizado sobre a UC 

e dar continuidade à construção participativa do Modelo Conceitual da metodologia 

Padrões Abertos, utilizada neste Plano de Manejo. A reunião aconteceu em Novo 

Airão, com a presença de conselheiros e parceiros do Parque, EP e COECO/CGEUP, e 

equipe técnica do Idesam (Figura 17). 

 

Figura 17.Oficina de Planejamento Participativo – OPP (11/02/2015, Novo Airão/AM). 

No período de 30 de março a 02 de abril de 2015,ocorreu em Brasília/DF a1a 

reunião de estruturação do planejamento entre a Equipe de Planejamento do ICMBio 

e a equipe do Idesam, com o objetivo de refinar as informações coletadas e estruturar 

o planejamento do documento. Devido ao volume de informações, foi identificada a 

necessidade de nova reunião técnica para dar continuidade ao trabalho, a qual foi 

realizada em Manaus/AM, entre os dias 28 e 30 de abril de 2015, com participação da 

EP, COMAN e Idesam. 

Durante o processo de planejamento, foi apontada a necessidade de uma 2a 

Oficina de Uso Público para complementação das informações sobre a temática e 
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planejamento do Uso Público do PNA, que ocorreu nos dias 28 e 29 de maio de 2015 

em Novo Airão. A Oficina contou com a participação do Comitê de Uso Público do 

Parque e do Conselho Gestor da UC. No dia 30 de maio de 2015 houve uma reunião 

técnica da Equipe de Planejamento para construção das normas gerenciais da UC. 

Entre os dias 20 e 21 de julho de 2015, ocorreu nova reunião técnica da Equipe 

de Planejamento em Brasília, para a consolidação do planejamento. No dia 1° de 

setembro de 2015, foi apresentado em Brasília o esqueleto do Plano de Manejo para a 

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação – DIMAN, com 

participação da EP e COMAN. 

De 14 a 18 de dezembro de 2015, em Manaus/AM, foi realizada uma reunião 

entre a Equipe de Planejamento, membros da equipe gestora do PNA e o Idesam para 

reajustes e refinamentos do Modelo Conceitual. 

No período de 29 a 31 de março de 2016, ocorreu a realização da Consulta 

Pública da Revisão do Plano de Manejo do PNA. O evento ocorreu em Novo Airão e 

contou com a participação da EP, do Conselho Gestor da UC e de parceiros do Parque. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 12.Histórico do Planejamento daR
Anavilhanas. 

26 a 
28/08/2013

• Reunião de Pré-Planejamento, Novo Airão/AM. Participação: EP.                                                                  

04 a 
08/11/2013

• Curso de Padrões Abertos, Brasília/DF. Participação da chefe da UC e do ponto focal da COMAN 
para Anavilhanas.

28/02/2014

•Publicação do DPP e TDR pelo FUNBIO.

09/09/2014

•Contratação do Idesam pelo Funbio 

29 e 
30/09/2014

•Reunião de Organização do Planejamento, Novo Airão/AM. Aprovação do Plano de Trabalho. 
Participantes: Equipe de Planejamento e Idesam.

27 e 
28/11/2014

•Oficina Consultiva, Novo Airão/AM. Apresentação do plano de trabalho, aferição do diagnóstico da 
UC e início da construção do Modelo Conceitual (Padrões Abertos). Participação do Conselho 
Consultivo e parceiros do PNA, EP, COECO e Idesam.

01/12/2014

•Oficina com Pesquisadores, Manaus/AM. Coleta de dados de pesquisas científicas da região do 
PNA. Participantes: Idesam e pesquisadores.

15/12/2014

•I Oficina de Uso Público, Novo Airão/AM. Complementação das informações sobre turismo na 
região do PNA. Participação de atores do setor turístico, COECO e Idesam.

16 a 
18/12/2014

•Trabalho de campo na UC e Levantamento de dados. Complementação de informações para os 
diagnósticos dos meios físico, biológico, socioeconômico e de uso público. Participação: COECO e 
Idesam. 

 

Histórico do Planejamento daRevisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de 

Planejamento, Novo Airão/AM. Participação: EP.                                                                  

Curso de Padrões Abertos, Brasília/DF. Participação da chefe da UC e do ponto focal da COMAN 

Publicação do DPP e TDR pelo FUNBIO.

Contratação do Idesam pelo Funbio - Contrato n° 109/2014.

Reunião de Organização do Planejamento, Novo Airão/AM. Aprovação do Plano de Trabalho. 
Participantes: Equipe de Planejamento e Idesam.

Oficina Consultiva, Novo Airão/AM. Apresentação do plano de trabalho, aferição do diagnóstico da 
UC e início da construção do Modelo Conceitual (Padrões Abertos). Participação do Conselho 
Consultivo e parceiros do PNA, EP, COECO e Idesam.

Oficina com Pesquisadores, Manaus/AM. Coleta de dados de pesquisas científicas da região do 
PNA. Participantes: Idesam e pesquisadores.

I Oficina de Uso Público, Novo Airão/AM. Complementação das informações sobre turismo na 
região do PNA. Participação de atores do setor turístico, COECO e Idesam.

Trabalho de campo na UC e Levantamento de dados. Complementação de informações para os 
diagnósticos dos meios físico, biológico, socioeconômico e de uso público. Participação: COECO e 
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 evisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de 

Planejamento, Novo Airão/AM. Participação: EP.                                                                  

Curso de Padrões Abertos, Brasília/DF. Participação da chefe da UC e do ponto focal da COMAN 

Reunião de Organização do Planejamento, Novo Airão/AM. Aprovação do Plano de Trabalho. 

Oficina Consultiva, Novo Airão/AM. Apresentação do plano de trabalho, aferição do diagnóstico da 
UC e início da construção do Modelo Conceitual (Padrões Abertos). Participação do Conselho 

Oficina com Pesquisadores, Manaus/AM. Coleta de dados de pesquisas científicas da região do 

I Oficina de Uso Público, Novo Airão/AM. Complementação das informações sobre turismo na 

Trabalho de campo na UC e Levantamento de dados. Complementação de informações para os 
diagnósticos dos meios físico, biológico, socioeconômico e de uso público. Participação: COECO e 



 

 

 

 A seguir, o organograma d

Anavilhanas é ilustrado na 

09 a 
11/02/2015

•Oficina de Planejamento Participativo 
Conceitual. Participação do Conselho Consultivo e parceiros do PNA, EP, COECO e Idesam. 

30/03 a 
02/04/2015

•I Reunião de Estruturação do Planejamento, Brasília/DF. Refinamento das informações coletadas e 
estruturação do documento. Participação: EP e Idesam. 

28 a 
30/04/2015

•II Reunião de Estruturação do Planejamento, Manaus/AM.  Consolidação do Modelo Conceitual. 
Participação: EP, COMAN e Idesam.

28 e 
29/05/2015

•II Oficina de Uso Público, Novo Airão/AM. Complementação de informações e planejamento do Uso 
Público do PNA. Participação do Conselho Consultivo e do Comitê de Uso Público do 
PNA, parceiros, EP e Idesam.

30/05/2015

•III Reunião de Estruturação do Planejamento, Novo Airão/AM. Construção das Normas Gerenciais. 
Participação: EP. 

20 e 
21/07/2015

•IV Reunião de Estruturação do Planejamento, Brasília/DF. Consolidação do planejamento. 
Particpação: EP.

01/09/2015

•Apresentação do esqueleto do Plano de Manejo para DIMAN, Brasília/DF. Participação: EP e COMAN.

14 a

18/12/2015

•V Reunião de Estruturação do Planejamento, Manaus/AM. Reajustes e refinamentos do Modelo 
Conceitual. Participação: EP, equipe da UC e Idesam.

29 a 
31/03/2016

•Consulta Pública, Novo Airão/AM. Apresentação da Revisão do Plano de Manejo do PNA para o 
Conselho Consultivo e parceiros do PNA. Participação: Conselheiros e parceiros do PNA, EP e Idesam.

 

rganograma do Planejamento Estratégico do Parque

é ilustrado na Figura 18. 

Oficina de Planejamento Participativo - OPP, Novo Airão/AM. Continuação da construção do Modelo 
Conceitual. Participação do Conselho Consultivo e parceiros do PNA, EP, COECO e Idesam. 

I Reunião de Estruturação do Planejamento, Brasília/DF. Refinamento das informações coletadas e 
estruturação do documento. Participação: EP e Idesam. 

II Reunião de Estruturação do Planejamento, Manaus/AM.  Consolidação do Modelo Conceitual. 
Participação: EP, COMAN e Idesam.

II Oficina de Uso Público, Novo Airão/AM. Complementação de informações e planejamento do Uso 
Público do PNA. Participação do Conselho Consultivo e do Comitê de Uso Público do 
PNA, parceiros, EP e Idesam.

III Reunião de Estruturação do Planejamento, Novo Airão/AM. Construção das Normas Gerenciais. 

IV Reunião de Estruturação do Planejamento, Brasília/DF. Consolidação do planejamento. 

Apresentação do esqueleto do Plano de Manejo para DIMAN, Brasília/DF. Participação: EP e COMAN.

V Reunião de Estruturação do Planejamento, Manaus/AM. Reajustes e refinamentos do Modelo 
Conceitual. Participação: EP, equipe da UC e Idesam.

Consulta Pública, Novo Airão/AM. Apresentação da Revisão do Plano de Manejo do PNA para o 
Conselho Consultivo e parceiros do PNA. Participação: Conselheiros e parceiros do PNA, EP e Idesam.
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Parque Nacional de 

OPP, Novo Airão/AM. Continuação da construção do Modelo 
Conceitual. Participação do Conselho Consultivo e parceiros do PNA, EP, COECO e Idesam. 

I Reunião de Estruturação do Planejamento, Brasília/DF. Refinamento das informações coletadas e 

II Reunião de Estruturação do Planejamento, Manaus/AM.  Consolidação do Modelo Conceitual. 

II Oficina de Uso Público, Novo Airão/AM. Complementação de informações e planejamento do Uso 
Público do PNA. Participação do Conselho Consultivo e do Comitê de Uso Público do 

III Reunião de Estruturação do Planejamento, Novo Airão/AM. Construção das Normas Gerenciais. 

IV Reunião de Estruturação do Planejamento, Brasília/DF. Consolidação do planejamento. 

Apresentação do esqueleto do Plano de Manejo para DIMAN, Brasília/DF. Participação: EP e COMAN.

V Reunião de Estruturação do Planejamento, Manaus/AM. Reajustes e refinamentos do Modelo 

Consulta Pública, Novo Airão/AM. Apresentação da Revisão do Plano de Manejo do PNA para o 
Conselho Consultivo e parceiros do PNA. Participação: Conselheiros e parceiros do PNA, EP e Idesam.



 

 

Figura 18.Organograma do Planejamento Estratégico 

• SNUC - Artigos 4° e 11 

• Objetivos de Criação do 
Parque 

• Alvos de Conservação  

• Serviços Ecossistêmicos 

 

Organograma do Planejamento Estratégico do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Organograma do Planejamento 

Estratégico do Parque Nacional de 

Anavilhanas
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Organograma do Planejamento Estratégico do Parque Nacional de Anavilhanas 

  O Planejamento Estratégico do PNA parte da definição do escopo, o Parque, e 

da definição de sua Visão, isto é, da projeção da UC num futuro próximo, 

considerando suas atribuições e objetivos legais, seus documentos norteadores e as 

expectativas locais, de conselheiros e parceiros da UC.  

  É a Visão que norteia o modelo de gestão e as estratégias a serem adotadas 

para assegurar que a Unidade cumpra com seus objetivos específicos e alcance a 

projeção almejada. 

  Os objetivos específicos são calcados na legislação vigente (SNUC, Artigos 4° e 

11), nos objetivos de criação do Parque Nacional de Anavilhanas, nos Alvos de 

Conservação da Unidade e nos Serviços Ecossistêmicos realizados pela UC.  

  O Modelo Conceitual, baseado nos Alvos de Conservação definidos como 

prioritários para o PNA, suas ameaças e fatores contribuintes, vão orientar as 

Estratégias de Conservação. 

  A Visão, os Objetivos Específicos e as Estratégias de Conservação vão balizar os 

Programas de Gestão, o Zoneamento e as Normas e Regras da UC. 

  Em nível estratégico, são compostos 5 Programas de Gestão: 1. Proteção; 2. 

Conhecimento – Pesquisa e Monitoramento; 3. Educação Ambiental; 4. Articulação 

Institucional; e 5. Uso Público. 

  Em nível tático e operacional, são previstas ações e planos específicos, além do 

monitoramento da execução do planejamento e alcance dos objetivos do PNA. 
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CAPÍTULO 6 – VISÃO 
 

A visão é definida como a declaração geral do estado desejado ou condição 

final que o projeto visa alcançar. Uma boa visão deve adotar alguns critérios, como ser 

amplamente definida para alcance de todas as atividades relacionadas ao projeto; 

fornecer inspiração necessária para delinear a mudança desejada na situação dos 

alvos de conservação focados pelo projeto; e, por fim, deve ser simples e sucinta, de 

maneira que todos os participantes do projeto possam compreendê-la. A partir das 

propostas de visão resultantes da Oficina de Planejamento Participativo – OPP, foi 

definida pela Equipe de Planejamento do ICMBio a visão12 do PNA: 

“Ser referência no país como polo turístico, educacional e científico, garantindo a 

conservação da biodiversidade do Parque Nacional de Anavilhanas e promovendo a 

integração com o entorno como ferramenta para o desenvolvimento socioambiental local”. 

 

 

CAPÍTULO 7 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Para a definição dos Objetivos Específicos do PNA, foram considerados os 

alvos de conservação (destacados no processo de construção desse Plano de Manejo), 

outros atributos naturais e componentes socioambientais pertinentes ao Parque,  

elementos principais da Visão, objetivos gerais definidos pela equipe da UC, além dos 

objetivos contidos no SNUC (Lei n° 9.985/2000 em seus Artigos 4° e 11) (Quadro 13). 

 

Artigo 4° do SNUC 

Artigo 4°. Dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação: 

I- Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;  

II- Proteger espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;  

                                                           
12

A metodologiaaplicada para a construção da visão do PNArecebeuinfluência do conceito de Visão de 
Futuro, definida no RoteiroMetodológico de Elaboração de Planos de Manejo de ParquesNacionais (Ibama, 
2002a). 

Quadro 13. Artigos 4° e 11 do SNUC (Brasil,2000) e objetivosgerais do PNAdefinidos pela equipe da UC. 
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III- Contribuir para preservação e restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais;  

IV- Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  

V- Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento;  

VI- Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;  

VII- Proteger características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;  

VIII- Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;  

IX- Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  

X- Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental;  

XI- Valorizar economicamente e socialmente a diversidade biológica; 

XII- Favorecer condições à recreação em contato com a natureza e ao 

turismo ecológico, e promover a educação e a interpretação ambiental,  

XIII- Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura, e 

promovendo-as socialmente e economicamente. 

 

Art. 11do SNUC 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

 

Objetivos gerais do PNA definidos pela Equipe da UC 

“Preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas bem como suas diversas 

formações florestais, além de estimular a produção de conhecimento por meio da 

pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações 

de educação ambiental e turismo sustentável. O foco é harmonizar as relações entre 

as comunidades do entorno e a Unidade com ações de bases sustentáveis”.  
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Com base nessas informações e nos resultados das oficinas participativas, 

foram definidos os Objetivos Específicos do PNA (Tabela 27). 

Tabela 27.Objetivos específicos delineados para o Parque Nacional de Anavilhanas e suas correlações 
com o Artigo 4° do SNUC. 

 
Objetivos Específicos do PNA 

Incisos do 
Art.4°do SNUC 

1 Conservar o Arquipélago de Anavilhanas, incluindo seus 
aspectos geológicos, pedológicos, geomorfológicos, 
hidrológicos e ecossistêmicos. 

I, III, VI, VII e VIII 

2 Proteger especialmente as espécies consideradas ameaçadas, 
a saber: representantes da fauna – Pteronura brasiliensis 
(ariranha), Panthera onca (onça-pintada), Leopardus wiedii 
(gato-maracajá), Saguinus niger (sauim), Tayassu pecari 
(queixada), Priodontes maximus (tatu-canastra), Tapirus 
terrestris (anta), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-
bandeira), Trichechus inunguis (peixe-boi), Inia geoffrensis 
(boto-vermelho), Atelocynus microtis (cachorro-do-mato-de-
orelhas-curtas) e Speothos venaticus (cachorro- do-mato- 
vinagre); e representantes da flora – Virola surinamensis 
(virola), Mezilaurus itauba (itaúba), Hevea brasiliensis 
(seringueira), Bertholletia excelsa(castanheira), entre outras. 

I, II, III 

3 Manter a integridade das Florestas de Igapó e suas espécies 
associadas. 

I, III e VI  

4 Promover a manutenção dos ambientes de lagos e praias e 
suas espécies associadas. 

I, III, VI e VIII 

5 Preservar os ambientes naturais singulares encontrados no 
interior do PNA, em especial, as Campinas, Campinaranas, 
Chavascais e Caatingas-gapó. 

I, III e VI 

6 Assegurar a conservação do ambiente de Floresta de Terra 
Firme. 

I, III e VI 

7 Proteger e garantir a manutenção das populações e do fluxo 
gênico das espécies caçadas (cinegéticas) encontradas no 
PNA. 

I e XIII 

8 Proteger a população de Peixes-boi (Trichechus inunguis), 
uma das espécies bandeira do PNA, por meio do estímulo à 
pesquisa e ações educativas. 

I, II e X 

9 Proteger as espécies de boto-vermelho (Inia geoffrensis) e 
boto tucuxi (Sotalia fluviatilis), também espécies bandeira do 
PNA, por meio do estímulo à pesquisa e ações educativas, 
valorizando a visitação ordenada, servindo como atrativo e 
instrumento de educação ambiental. 

I, XI e XII 
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CAPÍTULO 8 – MODELO CONCEITUAL 

A Análise Estratégica para o planejamento do Parque Nacional de Anavilhanas 

foi feita com base no Modelo Conceitual, construído com a participação dos atores 

relacionados à UC – conselheiros e parceiros do Parque –, como preconizado pelo 

método de planejamento adotado neste processo (Padrões Abertos para a Prática da 

Conservação). Nesse modelo, são explicitados os alvos de conservação, suas ameaças 

(classificadas em termos de criticidade) e fatores contribuintes, positivos ou 

negativos. A partir de então, são definidas e priorizadas estratégias de conservação, 

visando à maior efetividade da gestão da UC (ver quadro “Padrões Abertos para a 

Prática da Conservação”, ao final do capítulo Metodologia, e Anexo 7). 

A seguir, a representação gráfica do Modelo Conceitual do Parque Nacional de 

Anavilhanas (Figura 19). 

 
Objetivos Específicos do PNA 

Incisos do Art. 4° 
do SNUC 

10 Garantir a manutenção e o equilíbrio das populações das 
espécies de peixes do PNA. 

I e XIII 

11 Promover o turismo de natureza, incluindo a visitação 
recreativa, educativa e científica por meio de atividades e 
serviços acessíveis a um público diversificado. 

IV, V, X, XI e XII 

12 Compatibilizar as atividades previstas em um Parque 
Nacional com o entorno, tendo a população local como 
parceira e agente de conservação e implementação da UC, 
com geração de benefícios socioambientais. 

IV, V, XI e XIII 

13 Fortalecer as relações do PNA com o MBRN, por meio do 
fomento e participação em seus fóruns, e do estabelecimento 
de parcerias com seus entes constituintes para o 
ordenamento e gestão territorial do baixo rio Negro. 

IV, V e XI 

14 Promover a educação ambiental como ferramenta para 
sensibilização da importância da conservação da 
biodiversidade. 

XII 

15 Fomentar a pesquisa científica com foco nas demandas, 
ameaças, desafios de gestão e lacunas de conhecimento do 
PNA. 

X  
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Figura 19.Modelo Conceitual do Parque Nacional de Anavilhanas: em verde os Alvos de Conservação, em rosa as Ameaças, em laranja os Fatores Contribuintes e em 
amarelo as Estratégias. As Ameaças apresentam suas respectivas criticidades: L (Low-baixa) e M (Medium-média). 
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8.1 ALVOS DE CONSERVAÇÃO PRIORIZADOS 

8.1.1. Botos (boto-vermelho e boto tucuxi, 

respectivamente Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis) 

O alvo de conservação “botos” foi selecionado em função do turismo de 

interação com botos-vermelhos (Inia geoffrensis) ser o principal atrativo turístico do 

Parque Nacional de Anavilhanas e de Novo Airão, além da espécie figurar na Lista de 

Espécies Ameaçadas. 

Optou-se por considerar também o boto tucuxi (Sotalia fluviatilis), outra 

espécie endêmica da Amazônia de presença marcante no arquipélago de Anavilhanas. 

 

O turismo de interação com botos-vermelhos 

O boto-vermelho como atrativo turístico está essencialmente relacionado à 

visitação no Flutuante dos Botos, localizado na orla de Novo Airão; contudo, a espécie 

pode ser vista em todo o Parque. No flutuante, a atividade tem recebido especial 

atenção do PNA, por meio da implementação do seu ordenamento, que contou com a 

formação de um Grupo de Trabalho (GT), no âmbito do Conselho Gestor da 

UC,responsável pela produção, de forma participativa e democrática, de uma 

proposta de ordenamento de turismo de interação com botos, considerando todos os 

aspectos envolvidos: biológicos, ecológicos, além das variáveis culturais, sociais e 

econômicas. As ações já desenvolvidas são fatores que contribuem para a 

conservação desse alvo. 
 

Informações técnicas sobre a espécie Inia geoffrensis 

• Os botos-vermelhos ocupam o topo dos ecossistemas aquáticos devido 

à sua capacidade de habitar os mais variados ambientes (grandes rios, afluentes, 

lagos, confluências e florestas inundadas); 

• A reprodução do boto está fortemente associada ao ciclo hidrológico da 

região, ocorrendo entre os meses de maio e setembro, durante o final da cheia e 

durante a vazante na Amazônia Central (Barreto et al., 2011); 

• O status de conservação do boto-vermelho é EM PERIGO (EN) na lista 

brasileira de fauna ameaçada (Portaria n° 444/2014 MMA). 

Quadro 14. Resumo: o turismo de interação com botos-vermelhos e informações técnicas sobre a espécie. 
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8.1.2. Peixe-boi (Trichechus inunguis) 

O alvo foi selecionado porque colabora com a manutenção de nutrientes dos 

lagos, por sua ausência ser um forte indicador de poluição e por ser considerado 

espécie ameaçada, além de ser um dos símbolos da cidade de Novo Airão e uma das 

espécies bandeira do PNA. 

 

Informações técnicas sobre o Peixe-boi 

• Os peixes-boi, da ordem Sirenia, são os únicos mamíferos aquáticos 

essencialmente herbívoros já registrados, e sofrem pressão da caça por sua carne e 

couro, desde a pré-história; 

• Estão classificados como ‘‘Vulnerável’’ no livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (2014); 

• São importantes no ecossistema aquático devido à capacidade de 

fertilizar a água com os nutrientes encontrados em sua urina e fezes. Tais nutrientes 

são capturados por fitoplânctons que são a base da cadeia alimentar aquática; 

• Contribuem para o controle biológico de plantas aquáticas (Chiarello e 

Melo,2001; MMA, 2002);  

• No PNA existem relatos antigos que indicam que a caça de peixe-boi era 

uma atividade que contribuía fortemente na renda de comunidades locais, sendo a 

carne, a banha e o couro, aproveitados e vendidos na região (Ibama, 2002).   

 

8.1.3. Peixes 

Peixes foram selecionados por ser fonte de alimentos, recursos genéticos e por 

contribuírem na disseminação de sementes, além de se configurarem como recurso 

natural que sofre pressão difusa dentro do Parque. 

 

Informações técnicas sobre Peixes 

• Somente no rio Negro, onde está inserido o PNA, já foram reconhecidas 

cerca de 450 espécies de peixes, podendo chegar até a 700 espécies (Goulding et al., 1988); 

Quadro 15. Resumo: informações técnicas sobre o Peixe-boi. 

Quadro 16. Resumo: informações técnicassobre Peixes. 
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• No PNA, foi encontrado um total de 368 espécies que se distribuem em 41 

famílias, que juntas representam cerca de 70% de todas as espécies que ocorrem na região; 

• O conjunto ictiofaunístico local é bastante representativo da 

diversidade de grupos de peixes amazônicos, possuindo um número de espécies 

superior àquele encontrado em outras UCs da região, alcançando a 2a posição no 

ranking das UCs com maior riqueza de peixes catalogados do Brasil; 

• Os peixes mais explorados preferencialmente pela pesca comercial, 

destinados à venda para o mercado de Manaus, são: tucunaré (Cichla spp.), cará 

(Apistogramma spp.); peixes lisos, como dourada (Blachyplatystoma rosseauxii), piraíba 

(Blachyplatystoma spp.), surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) e caparari 

(Pseudoplatystoma tigrinum); e as “baganha”, variedades de peixes, que incluem as 

espécies acima, na idade não adulta, associados ao pacu (Metynnisspp.), matrinchã (Brycon 

spp.), jaraqui (Semaprochilodus spp.), entre outras (Illenseer e Pereira, 2011). De acordo 

com a equipe da UC, ainda há a pesca e a comercialização de pirarucu (Arapaima gigas); 

• Na margem esquerda do arquipélago, devido à influência do rio Branco, 

crescem macrófitas em maiores proporções do que na margem direita do rio Negro, 

propiciando o aumento da produção primária e, consequentemente, a ocorrência de 

um número maior de peixes de pequeno porte (Santos et al., 2006). 

 

8.1.4.  Espécies Caçadas 

O alvo foi escolhido pela importância do seu papel ecológico e pela pressão 

sofrida na UC. As espécies caçadas contribuem na disseminação de sementes, são 

potenciais atrativos turísticos e estão inseridas na cadeia alimentar dos predadores 

naturais da região, além de servirem como fonte de proteína para complementação 

alimentar das comunidades do entorno. Dentre as espécies contempladas, estão a 

anta (Tapirus terrestres), paca (Cuniculus paca), quatá (Ateles sp.), queixada (Tayassu 

pecari), tracajá (Podocnemis unifilis), irapuca (P. erythrocephala),cabeçudo 

(Peltocephalus dumerilianus), entre outros. 

A terminologia adotada para este alvo, “Espécies Caçadas”, ao invés de “Espécies 

Cinegéticas”, foi escolhida pelo Conselho, de forma a permitir o melhor entendimento 

popular. Foi considerada aqui a caça em todo o PNA, inclusive em outros alvos de 

conservação definidos, tais como as Campinas e Campinaranas e Florestas de Igapó. 
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Informações técnicas sobre Espécies Caçadas 

• Dentre as espécies de mamíferos observadas no PNA, destacam-se: uma 

classificada como “Em perigo”, sete como “Vulnerável”, cinco como “Quase ameaçada” 

e uma como “Pouco Preocupante” pela lista da IUCN, totalizando 14. No entanto, na 

lista do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2014), 

encontram-se 11 espécies com o status de “Vulnerável” e uma como “Em Perigo”. 

Dentre essas últimas, destacam-se as espécies caçadas anta e queixada. 

• De todos os quelônios citados, aqueles pertencentes à família 

Podocnemididae, são historicamente os mais explorados. Tanto a carne quanto os ovos 

dos quelônios são vistos como iguarias na culinária amazônica, sendo a irapuca 

(Podocnemis erythrocephala) e o cabeçudo (Peltocephalus dumerilianus) espécies 

bastante apreciadas. Os quelônios um pouco maiores, como a tartaruga (P.expansa) e o 

tracajá (P. unifilis) são os mais consumidos em Manaus, valorizando comercialmente 

essas espécies. Já os quelônios menores (irapuca, iaçá e machos de tracajá) são 

preferidos pelas populações do interior ao longo do rio Negro (Rebêlo e Pezzutti, 2000).  

 

8.1.5. Campinas e Campinaranas 

O alvo Campinas e Campinaranas foi selecionado por serem ambientes 

singulares, de extrema sensibilidade devido aos seus baixos graus de resiliência, e 

também por abrigarem várias espécies da fauna e da flora endêmicas. 

 

• Na Amazônia Central, existem áreas de areia branca, onde ocorrem 

vegetações ralas e abertas, conhecidas por campinas e campinaranas. Juntas, ocupam 

cerca de 30 mil km², aproximadamente o tamanho territorial de países como Bélgica 

(30.528 km²) e Lesoto (30.355 km²), o equivalente à 0,43% da área da bacia 

Amazônica; 

• As campinas e as campinaranas apresentam baixa diversidade de 

espécies, o que pode ser explicado pela baixa fertilidade do solo, altas temperaturas 

do solo, saturação hídrica do solo, menor herbivoria e efeito na capacidade de 

competição das espécies (Oliveira et al., 2007); 

Quadro 18. Resumo: informações técnicas sobre Campinas e Campinaranas. 

Quadro 17. Resumo: informações técnicas sobre Espécies Caçadas. 
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• No PNA, somente 10,6% das espécies florísticas são comuns às campinas e 

campinaranas, o que indica que a maioria das espécies é de distribuição restrita e que, 

portanto, cada uma dessas áreas apresenta características distintas (Ibama, 2002). 

 

8.1.6. Florestas de Igapó 

O alvo foi escolhido por ser um componente natural emblemático do Parque. 

Reconhecidamente ameaçados e sensíveis, de acordo com o próprio Diagnóstico 

desse Plano de Manejo, esses ambientes também servem de abrigo e local de 

alimentação para várias espécies aquáticas e terrestres.  

 

Informações técnicas sobre Florestas de Igapó 

• O rio Negro possui longas planícies aluviais, caracterizadas por áreas de 

terras inundadas sazonalmente. Enquanto no rio Solimões-Amazonas (de águas 

brancas) tais áreas são denominadas Várzea, as áreas inundadas pelo rio Negro (de 

águas pretas) são chamadas de Igapó; 

• Essas matas geralmente possuem espécies altamente adaptadas, pobres 

em biomassa, com uma diversidade baixa de espécies e alto endemismo; 

• A variação sazonal do nível da água (amplitude de até 10-12 m entre os 

períodos de cheia e vazante) que atinge as Matas de Igapó é conhecida como “pulso 

de inundação”; 

• Dentre as adaptações fenológicas das Matas de Igapó (derivadas do 

“pulso de inundação”), destaca-se a sincronização do período de floração e 

frutificação de diversas espécies e o período de inundação, o que possibilita a 

dispersão dos propágulos pela água ou pelos peixes; 

• Mesmo as ilhas próximas com regime de inundação quase idênticos, 

apresentam valores contrastantes de riqueza de espécies, densidade e área basal, o 

que indica que cada ilha do arquipélago seja um ambiente único em termos de 

diversidade de espécies arbóreas (Terrazas, 2012); 

• O PNA é uma área que exibe uma grande riqueza da ictiofauna, apesar 

do rio Negro ser considerado pobre em termos de nutrientes. Isso se deve, em grande 

parte, às Matas de Igapó, que fornecem além de abrigo, a maioria dos alimentos 

Quadro 19. Resumo: informações técnicas sobre Florestas de Igapó. 
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consumidos pelos peixes, seja na forma de frutos, sementes e/ou folhas, seja como 

insetos e outros invertebrados (Géry, 1984 apud Cardoso et al., 2005; Piedade, 2003); 

• Existe um fator determinante na composição da riqueza local: a 

influência das “águas” e todas as partículas carreadas por elas. Na margem direita, o 

rio Negro recebe as águas mais ácidas e pobres do rio Jaú e de outros rios de água 

preta. Do outro lado, a margem esquerda recebe um grande aporte de nutrientes pela 

desembocadura dos rios Demini e Branco, afluentes de águas brancas (Junk, 1980). 

Dessa forma, o arquipélago de Anavilhanas funciona praticamente como um divisor 

dessas águas de coloração distinta, apresentando, como consequência, características 

diferenciadas entre uma margem e outra e exercendo influência sobre diversos 

grupos taxonômicos; 

• Em termos de vegetação, a influência do rio Branco no PNA parece se 

estender ao longo de todo o arquipélago, tendo em vista os estudos que mostram a 

ligeira diferença na composição de espécies a favor do PNA em detrimento de outros 

locais do rio Negro à montante da confluência do rio Branco (Terrazas, 2012). 

 

8.1.7. Praias 

O alvo foi elencado devido à sua beleza cênica, por ser um forte atrativo 

turístico do PNA e ser lugar de reprodução de espécies de aves e quelônios. 

 

• A oscilação do nível do rio ao longo do ano, que varia de acordo com o 

chamado “pulso de inundação” (com amplitude de até 10-12 m), determina a 

ocorrência de uma fase terrestre e uma aquática, ambas de grande relevância para os 

organismos presentes nesse ambiente (Junk, 1997); 

• No baixo rio Negro, os efeitos ligados à estiagem resultam no 

aparecimento das praias por um período de três a seis meses (Oliveira e Daly, 2001), 

durante os meses de setembro a fevereiro; 

• No PNA, quando o nível da água atinge valores muito baixos, centenas de 

praias são expostas e vários canais e lagos secam. Nesse período, as atividades ilegais de 

extração de madeira e de tráfico de animais silvestres, principalmente aqueles que 

utilizam os bancos de areia para nidificação (aves e quelônios) são facilitadas. 

Quadro 20. Resumo: informações técnicas sobre Praias. 



  

 253 

8.2 DESCRIÇÃO DAS AMEAÇAS 

� Presença Desordenada de Embarcações: descarte de efluentes e resíduos 

sólidos (lixos descartados por piloteiros e transeuntes); despejo de óleo por barcos sem 

manutenção e descarte de embalagens de óleo; ruídos; acidentes com animais. 
 

� Atividade Pesqueira: pesca acidental de botos em redes; conflito direto 

entre pescadores e botos por competição de recursos, o que acarreta a morte ou 

ferimentos nos animais; sobreexploração de peixes por interesse comercial e alimentar. 
 

� Caça: por ser ilegal e por exercer pressão no alvo de conservação 

‘‘Espécies Caçadas’’. 
 

� Presença humana desordenada: os efeitos da presença humana 

desordenada para o PNA estão principalmente relacionados com impactos ambientais 

negativos oriundos de: i) atividades minerárias de extração de areia no entorno da 

Unidade, que podem afetar os processos ecológicos de formação de ilhas e praias e a 

reprodução de espécies que dependem desses ambientes saudáveis, sobretudo 

quelônios e aves que nidificam nas praias da UC; ii) poluição, especialmente 

relacionada ao descarte de lixo no Parque, despejo de óleos das embarcações, poluição 

sonora (de motores de embarcação com manutenção inadequada e uso de aparelhos de 

som em volume inapropriado), e ausência de coleta e tratamento de esgoto no 

município de Novo Airão, que é carreado para o PNA; iii) ocupação desordenada da orla 

do Parque, abrangendo 1) a orla da cidade de Novo Airão, onde instalações e 

empreendimentos ali situados podem oferecer riscos ambientais à UC, a exemplo da 

operação de terminal portuário e de pontão de combustível; e 2) incluindo também a 

ocupação humana ao longo das margens do PNA em frente às comunidades situadas ao 

longo do rio Negro; iv) conduta inadequada de visitantes, que utilizam a área sem 

adotar boas práticas, como despejar os resíduos produzidos ou causar danos à  flora ou 

à fauna; v) acampamentos ilegais para atividades de caça e retirada de madeira, onde é 

comum o uso de fogueiras que oferecem riscos de incêndio florestal; e vi) crescimento 

desordenado dos municípios situados na área de influência do Parque, que aumentam a 

pressão sobre o uso dos recursos naturais da UC. 
 

� Retirada de Madeira: pressão da exploração madeireira que ocorre no PNA. 
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Na Tabela 28, são apresentados os Alvos de Conservação com as Ameaças priorizadas e 
seus respectivos graus de criticidade, como subsídio para as ações de fiscalização. 

 

Tabela 28.Alvos de Conservação com as Ameaças priorizadas e seus respectivos graus de criticidade. 

 

  

 

Alvos de 

Conservação 

Criticidade 

do Alvo 
Ameaças priorizadas 

Criticidade 
da ameaça 

1 Botos Baixo 

Presença desordenada 
de embarcações 

Baixo 

Atividade pesqueira Baixo 

Presença humana 
desordenada 

Baixo 

2 Peixe-boi Baixo 

Presença desordenada 
de embarcações 

Baixo 

Caça Médio 

Atividade pesqueira Baixo 

3 Peixes Baixo 

Atividade pesqueira Médio 

Presença desordenada 
de embarcações  

Baixo 

4 Espécies caçadas Médio Caça Alto 

5 Campina/Campinarana Baixo 
Presença humana 

desordenada 
Baixo 

6 Floresta de Igapó Médio 

Retirada de madeira Alto 

Presença desordenada 
de embarcações 

Baixo 

Presença humana 
desordenada Baixo 

7 Praias Baixo 

Presença desordenada 
de embarcações 

Baixo 

Presença humana 
desordenada 

Baixo 
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8.3. ESTRATÉGIAS 

Para as cinco ameaças priorizadas no Modelo Conceitual, foram definidas 

quatro estratégias (Tabela 29). Para cada estratégia foi elaborada uma cadeia de 

resultados, isto é, especificação dos resultados intermediários esperados (das etapas 

e passos a serem perseguidos) até o cumprimento da meta relacionada à redução da 

(s)ameaça (s)e à execução da estratégia de conservação definida. 

Cada cadeia de resultados conta com uma representação gráfica e uma tabela, 

onde constam a Estratégia, a (s) Ameaça (s) que a estratégia visa reduzir, a meta de 

redução da ameaça e os resultados intermediários esperados. 

 

Tabela 29. Estratégias e Ameaças relacionadas elencadas no Modelo Conceitual do PNA. 

Estratégias Ameaça que a estratégia visa reduzir 

Reduzir os impactos causados por 
embarcações sem manutenção adequada e 
pelo comportamento inadequado dos 
usuários do PNA. 

Presença desordenada de embarcações 

Presença humana desordenada 

Apoiar a cadeia produtiva da madeira 
legalizada no Mosaico de Áreas Protegidas 
do Baixo Rio Negro. 

Retirada de madeira 

Buscar instrumento jurídico que possa 
contribuir para a segurança alimentar das 
comunidades ribeirinhas do entorno, 
assegurando o acesso desse público ao 
recurso pesqueiro. 

Atividade Pesqueira 

Promover, junto às comunidades do 
entorno do PNA, alternativas de geração de 
renda e consumo, minimizando o impacto 
das atividades humanas sobre o Parque. 

Caça 

Atividade Pesqueira 

Retirada de Madeira 
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Figura 20. Cadeia de Resultados para a redução da presença desordenada de embarcações e humana no PNA. 
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Tabela 30. Resumo da Cadeia de Resultados para a redução da presença desordenada de embarcações e humana no PNA. 

Resumo da Cadeia de Resultados para a redução da presença desordenada de embarcações e humana no PNA 

Estratégia 
Ameaça que a estratégia 

visa reduzir 
Meta de redução da ameaça 

Resultados intermediários 
esperados 

Reduzir os impactos causados 
por embarcações sem 

manutenção adequada e pelo 
comportamento inadequado 

dos usuários do PNA. 
 

 

Presença desordenada de 
embarcações. 

Diminuir os impactos negativos 
causados por embarcações sem 

manutenção adequada e pelo 
comportamento inadequado 

dos usuários do PNA. 
 

Público-alvo definido. 
 

Programa de educação voltado 
para redução dos impactos 

elaborado. 
 

Parceiros envolvidos na 
implementação do programa. 

 
Programa de educação voltado 

para redução dos impactos 
implementado. 

 

Presença humana  
desordenada. 

Programa avaliado. 
 

Público-alvo orientado. 
 

Impactos negativos causados 
por embarcações sem 

manutenção adequada e pelo 
comportamento inadequado dos 

usuários do PNA reduzidos. 
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Figura 21. Cadeia de Resultados para a redução da retirada de madeira no PNA. 
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Tabela 31. Resumo da Cadeia de Resultados para a redução da retirada de madeira no PNA. 

Resumo da Cadeia de Resultados para a redução da retirada de madeira no PNA 

Estratégia 
Ameaça que a 
estratégia visa 

reduzir 
Meta de redução da ameaça Resultados intermediários esperados 

Apoiar a cadeia produtiva da 
madeira legalizada no Mosaico 
de Áreas Protegidas do Baixo 

Rio Negro - MBRN. 

 

 

Retirada de madeira. 

Em cinco anos, reduzir a 
retirada de madeira do PNA. 

 

UCs de Uso Sustentável- US do MBRN com 
possibilidade de manejo florestal definido. 

Potencial florestal das UCs de US e impacto 
positivo no PNA definidos. 

Apoio do PNA à realização de manejo 
florestal madeireiro nas UCs de US do 

entorno prestado. 

Plano de Manejo Florestal nas UCs de US 
do entorno elaborado. 

Disponibilização regional de madeira 
legalizada. 

Cadeia produtiva da madeira consolidada. 

Manejadores de madeira nas UCs de US do 
entrono contribuindo com a proteção dos 

recursos madeireiros do PNA. 

Pressão sobre os recursos madeireiros do 
PNA reduzida. 
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Figura 22. Cadeia de Resultados para a redução dos impactos da atividade pesqueira no PNA. 
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Tabela 32. Resumo da Cadeia de Resultados para a redução dos impactos da atividade pesqueira no PNA. 

 

Resumo da Cadeia de Resultados para a redução dos impactos da atividade pesqueira no PNA 

Estratégia 
Ameaça que a estratégia 

visa reduzir 
Meta de redução da ameaça 

Resultados intermediários 
esperados 

Buscar instrumento jurídico que 
possa contribuir para a 

segurança alimentar das 
comunidades ribeirinhas do 

entorno, assegurando o acesso 
desse público ao recurso 

pesqueiro. 

 

Atividade Pesqueira, 

Em cinco anos, reduzir a pesca 
comercial dentro do PNA. 

 

Em cinco anos, minimizar os 
impactos da pesca artesanal 

de subsistência no PNA. 

 

Diagnóstico da atividade pesqueira no 
PNA elaborado. 

Análise dos impactos da atividade de 
pesca artesanal no PNA quanto à sua 

viabilidade realizada. 

Parâmetros para subsidiar a 
proposição de um instrumento para 

regramento da pesca artesanal 
aceitável em termos biológicos e 

sociais definidos. 

Arcabouço técnico para sensibilização 
dos tomadores de decisão definido. 

Tomadores de decisão sensibilizados. 

Instrumento jurídico definido. 

Instrumento jurídico elaborado. 

Segurança alimentar das comunidades 
ribeirinhas estabelecida juridicamente. 
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Figura 23. Cadeia de Resultados para redução da pressão sobre os recursos naturais do PNA. 
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Tabela 33. Resumo da Cadeia de Resultados para redução da pressão sobre os recursos naturais do PNA. 

Resumo da Cadeia de Resultados para redução da pressão sobre os recursos naturais do PNA 

Estratégia 
Ameaça que a estratégia 

visa reduzir 
Meta de redução da ameaça Resultados intermediários esperados 

Promover, junto às comunidades do 
entorno do PNA, alternativas de geração 

de renda e consumo, minimizando o 
impacto das atividades humanas sobre o 

Parque. 

 

 

Caça. 
Diminuir a pressão sobre as 

espécies caçadas. 

Possibilidades de geração de renda e 
consumo para as comunidades do 

entorno do PNA identificadas. 

 

Atividade Pesqueira. 

 

 

Em cinco anos, reduzir a pesca 
comercial dentro do PNA. 

 

Em cinco anos, minimizar os 
impactos da pesca artesanal de 

subsistência no PNA. 

 

 

 

Mecanismos de acesso dos moradores do 
entorno às possibilidades de geração de 

renda e consumo identificados. 

 

Programas de alternativas de geração de 
renda e consumo voltados às 

comunidades do entorno estabelecidos. 

 

Renda dos moradores do entorno 
melhorada e alternativas de consumo 

acessadas e diversificadas. 

Retirada de Madeira. 
 

Em cinco anos, reduzir a retirada 
de madeira do PNA. 

 

Necessidade de uso dos recursos naturais 
do PNA pelos moradores do entorno 

reduzida. 



  

 264 

CAPÍTULO 9 - PROGRAMAS DE GESTÃO 
 

Os Programas de Gestão têm a finalidade de direcionar as demandas para a 

organização das ações, no âmbito da UC, para que seja possível alcançar a visão e 

atingir os objetivos do Parque Nacional de Anavilhanas de forma efetiva. 

No processo de elaboração dos Programas de Gestão da Unidade foram 

consideradas a análise estratégica (Modelo Conceitual) e a situação atual da UC, 

sempre buscando identificar os resultados mais relevantes para a concretização da 

visão do PNA. Assim, foram definidos cinco Programas de Gestão: i) Proteção; 

ii)Educação Ambiental; iii) Articulação Institucional; iv) Conhecimento – Pesquisa e 

Monitoramento; e v) Uso Público; cada qual com o detalhamento dos resultados 

esperados e das atividades previstas. 

 

Tabela 34.Relação entre os Objetivos Específicos e os Programas de Gestão do Parque Nacional de 
Anavilhanas. 

Objetivos Específicos do PNA 

Programas de Gestão 

Proteção 
Educação 
Ambiental 

Articulação 
Institucional 

Conhecimento - 
Pesquisa e 

Monitoramento 

Uso 

Público 

1- Conservar o Arquipélago de 
Anavilhanas, incluindo seus aspectos 
geológicos, pedológicos, 
geomorfológicos, hidrológicos e 
ecossistêmicos. 

X X  X X 

2- Proteger especialmente as 
espécies consideradas ameaçadas, a 
saber: fauna –  Pteronura brasiliensis 
(ariranha), Panthera onca (onça-
pintada), Leopardus wiedii (gato-
maracajá), Saguinus niger (sauim), 
Tayassu pecari (queixada), Priodontes 
maximus (tatu-canastra), Tapirus 
terrestris (anta), Myrmecophaga 
tridactyla (tamanduá-bandeira), 
Trichechus inunguis (peixe-boi), Inia 
geoffrensis (boto-vermelho), Atelocynus 
microtis (cachorro-do-mato-de-orelhas-
curtas) e Speothos venaticus (cachorro- 
do-mato- vinagre); e flora -Virola 
surinamensis (virola), Mezilaurus itauba 
(itaúba), Hevea brasiliensis (seringueira), 
Bertholletia excelsa (castanheira), entre 
outras. 

X X X X X 
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Objetivos Específicos do PNA 

Programas de Gestão 

Proteção 
Educação 
Ambiental 

Articulação 
Institucional 

Conhecimento - 
Pesquisa e 

Monitoramento 

Uso 

Público 

3- Manter a integridade das 
Florestas de Igapós e suas espécies 
associadas. 

X X  X X 

4- Promover a manutenção dos 
ambientes de lagos e praias e suas 
espécies associadas. 

X X X X X 

5- Preservar os ambientes naturais 
singulares encontrados no interior do 
PNA, em especial, as Campinas, 
Campinaranas, Chavascais e Caatingas-
gapó. 

X X  X X 

6- Assegurar a conservação do 
ambiente de Floresta de Terra Firme. 

X X  X X 

7- Proteger e garantir a 
manutenção das populações e do fluxo 
gênico das espécies caçadas 
(cinegéticas) encontradas no PNA. 

X X  X  

8- Proteger a população de peixes-
boi, uma das espécies-bandeira do PNA, 
por meio do estímulo à pesquisa e ações 
educativas. 

X X  X  

9- Proteger as espécies de boto-
vermelho (Inia geoffrensis) e boto tucuxi 
(Sotalia fluviatilis), também espécies- 
bandeira do PNA, por meio do estímulo à 
pesquisa e ações educativas, valorizando 
a visitação ordenada, servindo como 
atrativo e instrumento de educação 
ambiental. 

X X X X X 

10- Garantir a manutenção e o 
equilíbrio das populações das espécies 
de peixes do PNA. 

X X X X  

11- Promover o turismo de 
natureza, incluindo a visitação 
recreativa, educativa e científica por 
meio de atividades e serviços acessíveis 
a um público diversificado. 

X X X X X 

12- Compatibilizar as atividades 
previstas em um Parque Nacional com o 
entorno, tendo a população local como 
parceira e agente de conservação e 
implementação da UC, com geração de 
benefícios socioambientais. 

X X X X X 
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9.1 PROGRAMA DE PROTEÇÃO 

O objetivo do programa é fornecer, com base na Análise Estratégica, as 

orientações para assegurar a proteção do PNA, conforme a capacidade institucional. 

Além da preocupação em coibir ilícitos e infrações ambientais por meio da 

fiscalização, são previstas aqui ações relacionadas à colaboração interinstitucional e à 

comunicação, visando à maior efetividade da proteção da UC.  

Vale ressaltar que este programa traz apenas as orientações estratégicas 

gerais para o direcionamento das ações em nível tático e operacional, as quais 

deverão ser prioritariamente organizadas no Plano de Proteção da UC. 

Resultados Esperados: 

i. Eficiência da proteção do Parque melhorada, por meio da elaboração de 

um Plano de Proteção com base nesse Plano de Manejo; 

ii. Canal de comunicação com as comunidades do entorno melhorada, 

visando ao monitoramento de ilícitos em regiões mais afastadas da sede da UC; 

iii. Capacidade de fiscalização aumentada por meio do desenvolvimento de 

agenda de Proteção com outros órgãos ambientais locais; 

Objetivos Específicos do PNA 

Programas de Gestão 

Proteção 
Educação 
Ambiental 

Articulação 
Institucional 

Conhecimento - 
Pesquisa e 

Monitoramento 

Uso 

Público 

13- Fortalecer as relações do PNA 
com o MBRN, por meio do fomento e da 
participação em seus fóruns, e do 
estabelecimento de parcerias com seus 
entes constituintes para o ordenamento 
e gestão territorial do baixo rio Negro. 

X X X X X 

14- Promover a educação ambiental 
como ferramenta para sensibilização da 
importância da conservação da 
biodiversidade. 

X X X X X 

15- Fomentar a pesquisa científica 
com foco nas demandas, ameaças, 
desafios de gestão e lacunas de 
conhecimento do PNA. 

  X X  
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iv. Atividades licenciadas potencialmente impactantes ao Parque 

fiscalizadas quanto às suas condicionantes (especialmente em relação à Orla de Novo 

Airão e à extração de areia no entorno); 

v. Acesso restrito aos locais de maior ocorrência de peixe-boi assegurado; 

vi. Caça e exploração dos recursos madeireiros e não madeireiros no PNA 

eliminadas; 

vii. Pressão da pesca comercial reduzida no Parque por meio da 

intensificação da fiscalização. 

 

Atividades:  

1. Elaborar o Plano de Fiscalização do PNA com base nesse Plano de 

Manejo; 

2. Estabelecer prioridades e metas para a fiscalização do PNA; 

3. Realizar atividades e operações de fiscalização e implementar sistemas 

de monitoramento e controle; 

4. Estabelecer mecanismos de comunicação entre as comunidades e o PNA 

para denúncias de atividades ilícitas dentro dos limites da UC; 

5. Restringir o acesso dos visitantes aos locais indicados para 

preservação; 

6. Acompanhar, junto aos órgãos competentes e ao MBRN, o controle das 

atividades impactantes que possam afetar o PNA; 

7. Monitorar, junto ao órgão responsável pela administração do Porto de 

Novo Airão e ao órgão licenciador ambiental, a implementação de ações de mitigação 

dos impactos advindos da implantação e da operação do porto; 

8. Realizar levantamento periódico dos empreendimentos com licença 

ambiental nas áreas do PNA e nas áreas da zona de amortecimento proposta, 

estabelecendo padrões internos para esse protocolo e para as análises pertinentes; 

9. Realizar vistorias em empreendimentos com riscos potenciais de 

impactos sobre a UC e sobre a zona de amortecimento proposta do PNA; 

10. Realizar articulação com instituições parceiras para viabilizar a 

execução de atividades de fiscalização na UC; 

11. Implementar atividades de prevenção e combate a incêndios; 
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12. Avaliar os resultados dos procedimentos das atividades de fiscalização 

e realizar ajustes necessários para o aprimoramento do Plano de Proteção. 

 

Para orientação das ações de proteção, ver a Tabela “Alvos de Conservação 

com as Ameaças priorizadas e seus respectivos graus de criticidade”. 

 

 

9.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Consiste no desenvolvimento de ações e atividades que visam proteger a 

Unidade de Conservação dos impactos ambientais ocorridos em seu interior e 

entorno e, ao mesmo tempo, potencializar o papel da UC como agente catalisador de 

ações conservacionistas em sua região. Para sua execução, é necessária a integração 

com a população do entorno do PNA e demais usuários, envolvendo nas atividades os 

dirigentes locais, as organizações civis, as comunidades tradicionais, os moradores do 

entorno, os visitantes e os usuários. 

A ênfase deste programa é criar e/ou incrementar atitudes de respeito e 

proteção aos recursos naturais e culturais da UC e entorno, com o desenvolvimento 

de atividades que visem ao aprofundamento da consciência crítica sobre a 

problemática ambiental, levando à maior prática de atitudes que auxiliem na 

conservação socioambiental.  

Resultados Esperados: 

i. Comitê de Educação Ambiental do Conselho instituído como catalizador 

de atividades desse programa13; 

ii. Pressão sobre as espécies caçadas reduzida, por meio de atividades de 

educação ambiental; 

iii. Bromélias e orquídeas do PNA conservadas; 

iv. Pressão da pesca comercial reduzida no Parque, por meio da 

sensibilização da classe pesqueira, junto às Colônias, Sindicatos, Cooperativas e 

Associações de Pesca em Iranduba, Novo Airão e Manaus; 

                                                           
13

 O Comitê de Educação Ambiental do PNA foi incorporado pelo movimento AJURI de Novo Airão, que 
agrega várias instituições governamentais e da sociedade civil, e realiza ações e atividades educativas de 
cunho socioambiental na cidade de Novo Airão e adjacências. 
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v. Acidentes e mortandade de botos reduzidos; 

vi. Poluição no Parque diminuída; 

vii. Comunidades, visitantes, guias, condutores, operadores de turismo, 

entre outros, orientados quanto ao uso apropriado do fogo. 

 Atividades: 

1. Orientar piloteiros, guias e pescadores sobre acidentes e mortandade 

de botos; 

2. Orientar aos usuários do PNA sobre a importância e a fragilidade do 

peixe-boi, com ações de educação diversas, inclusive durante o Festival do Peixe-boi 

de Novo Airão (com apoio e participação no evento paralelo Mini Eco Festival do 

Peixe-boi, realizado pelo Ajuri de Novo Airão); 

3. Orientar e sensibilizara classe pesqueira para que não pratique pesca 

comercial dentro do PNA; 

4. Orientar moradores e visitantes sobre os impactos negativos do 

consumo de carne de caça; 

5. Disseminar informações aos usuários do PNA sobre os impactos 

negativos da poluição ambiental (destinação de lixo, óleos de embarcações, poluição 

sonora etc.) e sobre medidas de controle da poluição; 

6. Informar e orientar os usuários do PNA sobre a preservação de 

bromélias e orquídeas em seu ambiente natural; 

7. Promover a interação e o aprendizado sobre o PNA aos usuários por 

meio da construção de ambientes demonstrativos e educacionais (in ou ex situ); 

8. Capacitar condutores e guias para orientar os usuários sobre as regras e 

os objetivos do PNA; 

9. Apoiar a formação de monitores ambientais voluntários, em articulação 

com entidades parceiras, para atuação em ações de educação e interpretação 

ambiental do PNA;  

10. Definir e elaborar instrumentos pedagógicos para a difusão de 

informações e valorização da biodiversidade do PNA para diferentes públicos 

relacionados ao Parque;  
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11. Orientar e informar os moradores do entorno sobre a importância do 

PNA e do MBRN quanto aos serviços ambientais prestados e suas relações com a 

geração de renda, segurança alimentar e qualidade de vida; 

12. Fortalecer a importância do Mosaico como fórum participativo de 

gestão territorial e ambiental do Baixo Rio Negro. 

 

9.3 PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

O programa de Articulação Institucional tem como objetivo estabelecer 

relações interinstitucionais que catalisem ações voltadas para maior consolidação da 

Unidade de Conservação. Deve promover a comunicação externa visando o 

envolvimento de parceiros reais e potenciais, comunidades do entorno e outros 

órgãos governamentais das esferas municipal, estadual e federal, bem como 

entidades não governamentais, a fim de estimular e apoiar iniciativas que concorram 

para os objetivos da UC, buscando também incentivos à alternativas de 

desenvolvimento local, calcadas na chamada sustentabilidade socioambiental. 

São destacados a seguir conflitos e/ou demandas de ordenamento que podem 

impactar negativamente, em graus e escalas variadas, a conservação do Parque 

Nacional de Anavilhanas. 

Inexistência de balizamento da hidrovia que atravessa o PNA em toda sua 

extensão fluvial, em função de dificuldades técnicas, operacionais e financeiras de 

implementação, monitoramento e manutenção. Dessa forma, o trânsito de embarcações 

não é restrito ou monitorado, ocorrendo em todo o arquipélago de maneira difusa. 

Contudo, as embarcações de grande porte e de linha (transporte de cargas e 

passageiros) percorrem rotas específicas pelos canais principais do arquipélago, não 

configurando impacto significativo pela inexistência de balizamento. As embarcações 

de pequeno ou médio porte, sobretudo relacionadas ao trânsito de moradores das 

comunidades do entorno do Parque, também percorrem rotas mais ou menos 

frequentes de acordo com a época do ano e o nível do rio. Ainda que mais difusas, 

também não se configuram como de grande impacto em decorrência da falta de 

balizamento. O mesmo ocorre com as embarcações turísticas de grande, médio ou 

pequeno porte. Dessa forma, a falta de balizamento, ainda que dificulte o controle e o 
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monitoramento do trânsito de embarcações, não se configura em conflito significativo 

para o PNA e, por isso, não foi destacada ou priorizada neste planejamento. 

Observa-se, inclusive, que mais significativo seria a instalação de posto(s) de 

controle em ponto(s) específico(s) do PNA ou em sua zona de amortecimento, para o 

controle e o monitoramento do fluxo de embarcações. 

Inexistência de ordenamento da Orla de Novo Airão, bastante dependente 

de parcerias estabelecidas com a Prefeitura de Novo Airão para esse fim, haja vista 

que o município encontra-se às margens do rio Negro, isto é, do Parque, onde ocorre 

em sua extensão diversas atividades econômicas de interesse público ou privado. O 

objetivo do ordenamento é organizar essas atividades de maneira a minimizar seus 

impactos nas praias da orla, sobretudo com relação à poluição e ao conflito com os 

usos turísticos. Para tal, possíveis rearranjos das atividades e dos empreendimentos 

existentes na orla de Novo Airão são previstos, além do controle e do monitoramento 

dos processos de licenciamento afins, incluindo a fiscalização de condicionantes e a 

inclusão de compensações e medidas mitigadoras de impactos. Esse conflito foi 

considerado em outros Programas de Manejo, no âmbito desse planejamento.  

Inexistência de ordenamento em toda faixa marginal do Parque, que 

abrange as comunidades tradicionais do entorno. Considerando a existência de 

diversas comunidades ribeirinhas às margens do Parque, prevê-se também o 

ordenamento das faixas marginais fluviais de tais comunidades, no sentido de 

ordenar as atividades ou os empreendimentos potencialmente impactantes ao 

Parque. Dessa forma, as Prefeituras de Manaus e Iranduba também devem ser 

acionadas, bem como as Unidades de Conservação Estaduais que fazem fronteira com 

o PNA, haja vista que todas as comunidades tradicionais no entorno do PNA se 

encontram sob suas jurisdições. 

Inexistência de uma ferramenta jurídica de gestão em relação a pesca de 

subsistência (ou de autoconsumo ou de pequena escala) no PNA. O conflito com 

relação à pesca de subsistência praticada pelos moradores das comunidades 

tradicionais do entorno imediato do Parque existe desde a criação da UC. Essa 

questão é tratada no quadro “Grupo de Trabalho de Pesca de Subsistência – GT Pesca 

do PNA”, no capítulo sobre Ictiofauna, e no capítulo Estratégias desse Plano de 

Manejo. 
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 Resultados Esperados: 

i. Condicionantes dos licenciamentos das atividades potencialmente 

impactantes ao PNA cumpridas junto ao órgão licenciador; 

ii. Leis de saneamento básico e resíduos sólidos cumpridas, conforme a 

legislação vigente, pelos municípios de Novo Airão, Iranduba e Manaus; 

iii. Parcerias fortalecidas com prefeituras e outras instituições para a 

promoção do ordenamento turístico do PNA;  

iv. Pressão sobre os recursos naturais do PNA reduzidos por meio de 

estímulo à atividades de geração de renda com uso sustentável dos recursos naturais 

pela população das UCs do MBRN; 

v. Impactos gerados pela atracação de embarcações no PNA e entorno 

minimizados; 

vi. Impactos negativos da navegação no PNA minimizados por meio do 

estabelecimento de postos de controle e monitoramento em parceira com órgãos 

competentes. 

Atividades:  

1. Articular ações para a implementação das políticas de saneamento 

básico e resíduos sólidos para os municípios do PNA e entorno; 

2. Promover o ordenamento da orla de Novo Airão com a Prefeitura e 

instituições afins, incluindo o atracamento de embarcações; 

3. Cobrar, junto ao órgão licenciador, o cumprimento das condicionantes 

dos licenciamentos das atividades potencialmente impactantes ao PNA; 

4. Colaborar com as atividades do MBRN e apoiar as cooperações 

institucionais de interesse da UC, contribuindo para maior eficiência da gestão e da 

conservação da biodiversidade do Parque e do Mosaico; 

5. Acompanhar a atividade de planejamento da Hidrovia do Rio Negro, 

zelando pela compatibilização com as normas de zoneamento do PNA; 

6. Fomentar, junto à rede de comerciantes do município de Novo Airão, 

em especial junto ao trade turístico (hotéis, restaurantes, lojas de artesanato, 

condutores, piloteiros, operadores etc.), estudos ou procedimentos de identificação 

do impacto econômico da visitação no PNA. 
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9.4 PROGRAMA DE CONHECIMENTO – PESQUISA E 
MONITORAMENTO 

 

O conhecimento científico, ao proporcionar subsídios para a proteção e o 

manejo dos recursos e atributos socioambientais, constitui uma das principais 

ferramentas para o estabelecimento das ações de gestão em consonância com o 

cumprimento dos objetivos de criação de uma Unidade de Conservação. Nesse 

sentido, o Programa de Conhecimento está relacionado aos conhecimentos 

tradicionais e acadêmicos, estudos, pesquisas científicas e ao monitoramento 

ambiental a serem desenvolvidos na UC. 

O objetivo desse programa é apresentar as linhas prioritárias e as estratégicas 

para produção de conhecimento a serem fomentadas ou estimuladas pela equipe do PNA.  

Esse programa poderá contar com o apoio de um Comitê Técnico-Científico do 

Parque, e deverá manter disponível e atualizada a lista de pesquisas prioritárias para 

a UC, em função das demandas e ameaças, dos desafios de gestão e das lacunas de 

conhecimento do PNA. 

Resultados Esperados: 

i. Alvos de conservação do PNA monitorados com base nas orientações 

dos Padrões Abertos para a Prática da Conservação; 

ii. Impactos da implementação da UHE Bem Querer, no Rio Branco, 

diagnosticados, possibilitando ao ICMBio melhor análise do processo de 

licenciamento; 

iii. Impactos no PNA das atividades de extração de areia no entorno da UC 

melhores compreendidos; 

iv. Localização, dinâmica e monitoramento de ninhos de aves e quelônios 

no Parque registrados; 

v. Lista de Pesquisas Prioritárias do PNA constantemente atualizada e 

divulgada, com base nas lacunas de conhecimento e desafios de gestão da UC; 

vi. Lacunas de conhecimento para a gestão do PNA minimizadas. 
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Atividades:  

1. Elaborar e implementar Plano de Monitoramento que permita avaliar 

os alvos de conservação, com base nos Atributos Ecológicos Chave e nos Parâmetros 

de Viabilidade dos Alvos de Conservação; 

Elaborar diagnóstico socioeconômico pesqueiro do PNA; 

2. Fomentar a geração de conhecimento sobre os impactos no PNA 

relacionados às UHEs do Rio Branco/RR; 

3. Apoiar pesquisas de identificação de praias de nidificação de espécies 

de quelônios e aves no PNA para orientar iniciativas de monitoramento e proteção; 

4. Buscar mecanismos e parcerias para o monitoramento do desembarque 

pesqueiro no Baixo Rio Negro, a fim de obter subsídios para avaliação de impacto da 

pesca na região do PNA; 

5. Registrar de forma sistematizada os acidentes e as mortandades com 

botos em banco de dados; 

6. Atualizar a Lista de Pesquisas Prioritárias do PNA conforme as 

necessidades da Unidade e divulgá-la de maneira constante; 

7. Fomentar as pesquisas contidas na Lista de Pesquisas Prioritárias do 

PNA;  

8. Manter registros ordenados dos produtos de pesquisas (relatórios, 

artigos, publicações etc.) realizados no PNA, incluindo ações junto aos pesquisadores 

para acesso a esses produtos; 

9. Estimular espaços para apresentação, divulgação e discussão dos 

resultados das pesquisas pertinentes ao PNA. 

 

9.5 PROGRAMA DE USO PÚBLICO 
 

O programa de Uso Público visa fornecer as orientações estratégicas 

necessárias para a implementação da visitação no PNA, tendo as atividades como 

ferramentas de conservação, buscando gerar impacto positivo na UC e minimizando 

as ameaças. Além de estratégias diretamente relacionadas ao ordenamento de 

atividades, constam estratégias de sensibilização de visitantes e condutores. 
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O detalhamento sobre o modelo e as diretrizes de implementação do Uso 

Público no PNA ficarão sob responsabilidade do Plano de Uso Público, documento 

diretamente vinculado à esse Plano de Manejo, o qual deverá ser revisto sempre que 

necessário, de acordo com orientações da Coordenação Geral de Uso Público – CGEUP. 

Ainda que vinculado ao Plano de Manejo, a revisão do Plano de Uso Público não 

enseja ou depende da revisão do Plano de Manejo. 

Todas as suas versões do Plano de Uso Público deverão ser instruídas em 

processo único no âmbito da UC para o registro do histórico.  

As normas operacionais de cada atividade, cuja demanda de flexibilidade é 

maior, em função da dinâmica das mesmas na UC, serão estipuladas pela própria 

gestão do PNA, conforme previsto nas Normas Gerais. 

Destaca-se, ainda, o Plano Interpretativo do Parque Nacional de Anavilhanas, 

finalizado em 2017, como orientador da comunicação da UC com a sociedade no 

tocante à visitação. 

 

Resultados Esperados: 

i. Atrativos e atividades de qualidade desenvolvidos para um perfil 

diversificado de visitantes no PNA; 

ii. Piloteiros, condutores, guias e operadores habilitados em prestar 

informações sobre as regras e objetivos do PNA aos usuários; 

iii. Visitantes orientados sobre a importância socioambiental do PNA; 

iv. Atores relacionados ao turismo do PNA engajados e envolvidos no 

ordenamento da visitação; 

v. Impacto econômico da visitação do PNA para a cidade de Novo Airão e 

comunidades do entorno mensurado. 

vi. Plano Interpretativo do PNA utilizado como orientador da comunicação 

da visitação da UC. 
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Atividades: 

1. Implementar e monitorar o Plano de Uso Público; 

2. Promover capacitação de piloteiros, condutores e guias para 

identificação, em campo, dos principais atrativos ambientais do PNA, entre eles 

bromélias e orquídeas; 

3. Compartilhar e discutir questões relacionadas ao uso público do PNA 

com o Comitê de Uso Público da UC, no âmbito de seu Conselho Consultivo; 

4. Apoiar o desenvolvimento de projetos, junto às UCs do MBRN, que 

favoreçam a implementação de alternativas de renda e empreendedorismo local 

associadas ao Ecoturismo; 

5. Promover atividades para a estruturação de circuitos de visitação do 

PNA, em articulação com entidades parceiras, empresas e associações turísticas e 

usuários interessados; 

6. Buscar elaboração, instalação e manutenção de sinalização, conforme 

planejamento e necessidade; 

7. Buscar a implantação de estruturas facilitadoras, quando pertinente; 

8. Fomentar a elaboração de roteiros turísticos envolvendo atrativos e 

atividades do PNA e do Mosaico; Elaborar normas para atividades turísticas do PNA; 

9. Elaborar modelo de autorização para acesso a atrativos/atividades, 

quando necessário, com regras e normas a serem seguidas pelos visitantes;  

10. Avaliar alternativas de delegação de serviço para atrativos e atividades 

turísticas do PNA, quando pertinente.  
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CAPÍTULO 10 -  ZONEAMENTO 
 

O zoneamento é um instrumento de ordenamento territorial, usado como 

ferramenta para se atingir melhores resultados no manejo da Unidade, pois 

estabelece usos diferenciados para cada zona, segundo seus objetivos. Com o 

zoneamento, a UC tem maior clareza sobre a espacialização dos seus objetivos e 

maior proteção, pois, para cada zona, são estabelecidas normas operacionais de 

manejo. Nele deve estar retratada a projeção do que se quer para a UC no futuro, não 

se restringindo à representação do que a UC é atualmente. 

De acordo com o SNUC (Lei n° 9.985/2000), o zoneamento é definido como 

“setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e 

normas operacionais, 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”.Com a recategorização da UC, é fundamental a adequação do olhar sobre as 

estratégias de gestão do espaço, em especial, no que diz respeito ao zoneamento das 

atividades de uso público. Os espaços definidos para as atividades com foco no 

turismo foram baseados no gradiente de classes de experiência do visitante, proposto 

pela ferramenta metodológica ROVAP. 

O zoneamento do PNA foi subsidiado pela primeira versão do Plano de Manejo 

da UC, pelas informações atualizadas dos dados físicos, biológicos, socioambientais e 

de uso público, e pelos debates da Oficina de Planejamento Participativo - OPP, 

resultando na indicação das características e vocações de cada local, e possibilitando 

a definição das atividades e das normas de uso da Unidade. 

No processo de zoneamento do PNA foram consideradas três Zonas: i) 

Primitiva; ii) de Uso Extensivo; e iii) de Uso Intensivo, além da Zona de 

Amortecimento proposta, assim organizadas (Mapa 38): 

1. Zona Primitiva 

2. Zona de Uso Extensivo 

3. Zona de Uso Intensivo 

a. Fluvial 

b. Terrestre e Insular 

4. Zona de Amortecimento Proposta 
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As áreas das zonas do Parque Nacional de Anavilhanas foram calculadas 

baseadas na projeção UTM Zona 20 Sul, Datum Sirgas 2000 e estão descritas na 

Tabela 35. A diferença entre a soma das áreas das zonas (350.426,39 ha) e a área total 

do Parque (350.469,79 ha) equivale a 0,01% da área da UC e deve-se à erro de 

precisão entre as bordas das zonas, desenhadas parcialmente de forma manual e, 

grande parte, com ferramentas automáticas de geoprocessamento, com a utilização 

do software ArcGis 10.4. 

 

Tabela 35. Áreas das Zonas do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Áreas das Zonas do Parque Nacional de Anavilhanas 

Zona Nome ÁreaKm2 Hectares % 

Uso Intensivo - Terrestre e Insular Terra Firme 15,87 1.587,23 0,45 

Uso Intensivo - Terrestre e Insular Ilhas 54,82 5.481,90 1,56 

Uso Intensivo - Terrestre e Insular Total* 70,69 7.069,13 2,02 

Uso Intensivo - Fluvial Total* 1.440,11 144.011,45 41,10 

Primitiva Terra Firme 1.290,42 129.042,31 36,82 

Primitiva Ilhas 385,97 38.596,82 11,01 

Primitiva Total* 1.676,39 167.639,13 47,84 

Uso Extensivo Barro Branco 10,64 1.064,47 0,30 

Uso Extensivo Bariaú 173,13 17.312,97 4,94 

Uso Extensivo Baependi 39,11 3.910,55 1,12 

Uso Extensivo Ilhas Iluminado 2,43 243,13 0,07 

Uso Extensivo Ilhas Sobrado 32,00 3.200,12 0,91 

Uso Extensivo Ilhas Marajá 33,96 3.396,16 0,97 

Uso Extensivo Ilhas Cuieiras 25,88 2.587,75 0,74 

Uso Extensivo Total Terra Firme 222,88 22.287,98 6,36 

Uso Extensivo Total Ilhas 94,27 9.427,17 2,69 

Uso Extensivo Total* 317,15 31.715,15 9,05 

Zoneamento PNA Total* 3.504,26 350.426,39 100,00 

Amortecimento Proposta Noroeste 216,83 21.682,68   

Amortecimento Proposta Sudeste 155,23 15.523,07   

Amortecimento Proposta Total 372,06 37.205,75   
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Quadro 21. Descrição das Zonas do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Descrição das Zonas do Parque Nacional de Anavilhanas 

i) Zona Primitiva -Área onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção 

humana, contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande 

valor científico. O objetivo geral do manejo é a preservação do ambiente natural e, ao 

mesmo tempo, a facilitação de atividades de pesquisa científica e educação ambiental, 

permitindo-se formas primitivas de recreação; 

ii) Zona de Uso Extensivo- É aquela constituída, em sua maior parte, por 

áreas naturais, podendo apresentar algumas intervenções humanas. Caracteriza-se 

como uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O objetivo do 

manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, 

apesar de oferecer acesso ao público com facilidade, para fins educativos e 

recreativos; 

iii) Zona de Uso Intensivo- É aquela constituída por áreas naturais ou 

alteradas pelo homem, com o ambiente mantido o mais próximo possível do natural, 

onde existe a possibilidade de implantação de infraestruturas e outras facilidades e 

serviços de apoio ao uso público. O objetivo geral do manejo é o de facilitar a visitação 

mais intensiva e a interpretação ambiental em harmonia com o ambiente natural. 

 

O mapa de zoneamento e as características específicas e normas das zonas 
estão descritas a seguir. 

O mapa de zoneamento com as áreas de visitação estão no capítulo Atividades 

Autorizadas. 
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Mapa 38. Zoneamento do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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10.1 ZONA PRIMITIVA 
 

A Zona Primitiva resguarda parte da porção mais preservada do PNA, cujo 

acesso é mais restrito. Campinas, Campinaranas, Chavascais, Caatingas-gapó e 

Florestas de Terra Firme, além das ilhas (Florestas de Igapó) e praias do arquipélago, 

com exceção daquelas inseridas na Zona de Uso Intensivo e Extensivo, estão 

abrangidas nesta área. Destaca-se a importância e fragilidade dos ambientes de 

Floresta de Igapó, de Campinas e Campinaranas e de praias abrigados nesta Zona. 

A Zona Primitiva do PNA é de aproximadamente 167.639,13ha, cerca de 

47,84% da UC. 

Área de Terra Firme: Nessa área está compreendida toda a fração de Terra 

Firme do PNA, com cerca de 129.042,31 ha, equivalente a 36,82% da área da UC, com 

exceção das Zonas de Uso Intensivo e Extensivo descritas nesse Plano de Manejo.  

Área de Ilhas: Nessa área estão compreendidas as ilhas e as praias do 

Arquipélago de Anavilhanas, com exceção daquelas inseridas nas Zonas de Uso Intensivo 

e Extensivo. Totalizam 38.596,82 ha aproximadamente, 11,01% da área do PNA. 

Atividades Permitidas: Visitação de baixo impacto, atividades de pesquisas 

científicas, educação ambiental, monitoramento ambiental e proteção.  

 

 

Classe de experiência do visitante e 
 orientações para o Uso Público na Zona Primitiva 

 
Zona que apresenta elevado grau de integridade ambiental e uma composição 

de habitats e espécies únicas, de distribuição restrita no Parque, onde há maior 

restrição a alterações na paisagem. Área sem qualquer previsão de disponibilização 

de serviços, sendo permitida somente a instalação de infraestruturas indispensáveis 

de acesso e sinalização, visando ao menor impacto possível na integridade da 

paisagem. As atividades de visitação nessa zona são destinadas a um perfil de 

visitante mais restrito, que busca o maior grau de isolamento e de imersão no 

ambiente natural. A frequência de encontros com outros visitantes e funcionários da 

Quadro 22.Classe de experiência do visitante e orientações para o Uso Público na Zona Primitiva. 
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UC deve ser a menor no Parque. A visitação na área de Terra Firme requer 

equipamentos apropriados e habilidades de campo. A sensação de conforto e 

segurança é a menor possível, ao passo que a sensação de aventura e de imersão 

selvagem é enfatizada. 

 

Normas da Zona Primitiva: 

1. O acesso e a atracação de embarcações nas ilhas e praias, bem como o fluxo de 

visitantes nas trilhas terrestres, deverão respeitar o número balizador da visitação a 

ser estabelecido em norma específica pela administração do Parque. Caso seja 

necessário, poderá ser exigido prévio agendamento. 

2. O pernoite (embarcado ou acampado) nas ilhas, praias e áreas de Terra Firme 

deverá respeitar o número balizador da visitação, a ser estabelecido em norma 

específica, e ser previamente autorizado pela administração do Parque. 

3. É permitido durante o pernoite somente o uso de fogareiros a gás e 

churrasqueiras.  

4. O uso de fogueiras é proibido salvo em situações específicas autorizadas pelo 

órgão gestor. 

5. Nessa área não são permitidas intervenções no ambiente, salvo em situações 

específicas, conforme esse Plano de Manejo. 

6. Serão permitidas infraestruturas temporárias de mínimo impacto para 

proteção e pesquisa, mediante autorização da gestão da UC. 

7. É permitida a visitação de menor impacto possível, com as infraestruturas 

(trilhas, sinalização, entre outras), limitando-se àquelas estritamente necessárias à 

proteção do ambiente e à segurança dos visitantes. 

 

10.2 ZONA DE USO EXTENSIVO 
 

A Zona de Uso Extensivo visa à manutenção do ambiente natural com o menor 

impacto possível, permitindo a instalação de infraestrutura necessária de apoio à 

gestão e à visitação com impacto mínimo/moderado no ambiente. Abrange uma 

fração de ilhas relativamente próximas à cidade de Novo Airão e nas proximidades do 

rio Cuieiras, na margem esquerda do rio Negro, e próximas ao igarapé Camará, na 
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margem direita do Negro; parte da Terra Firme; e as margens dos rios Bariaú, 

Baependi e Apuaú na margem direita. Serve também para viabilizar a visitação de 

menor impacto nas áreas mais remotas do Parque por meio da possibilidade de 

instalação de infraestruturas, buscando perfis específicos de visitantes. 

 A Zona de Uso Extensivo do PNA é de aproximadamente 31.715,15ha, cerca de 

9,05% da UC. Sua porção localizada na Terra Firme totaliza cerca de 22.287,98 ha e 

nas ilhas por volta de 9.427,17 ha, 6,36% e 2,69% da área do Parque, 

respectivamente. 

Área Bariaú/Apuaú: Faixa de Terra Firme localizada ao longo da extensão 

dos rios Apuaú e Bariaú. O limite mais ao norte da zona está localizado no rio Bariaú 

(60°50’52,25”W/2°15’20,20”S), seguindo à jusante numa faixa de 500 m na margem 

esquerda e 2.000 m na margem direita, até o encontro com o rio Apuaú. A faixa da 

área Bariaú/Apuaú continua à jusante totalmente na margem direita do Apuaú, com 

largura aproximada de 6.000 metros, em média, em direção à Terra Firme. A área 

possui aproximadamente 29 km de extensão longitudinal, sendo limitada ao sul com a 

Zona de Uso Intensivo Terrestre. A área total da zona é de aproximadamente 

17.312,97 ha, 4,94% da área da UC. 

Área Baependi: Faixa de Terra Firme localizada na extremidade norte-

noroeste do Parque, iniciando no curso médio do rio Baependi 

(60°55’47,75”W/2°2’19,16”S), seguindo à jusante pela margem esquerda, com 

largura de aproximadamente 2.000 m em direção à Terra Firme. A área possui 

aproximadamente 20 km de extensão longitudinal, terminando na foz do rio 

Baependi. A área total dessa zona é de aproximadamente 3.910,55 ha, 1,12% da área 

do PNA. 

Área do Barro Branco: A área é composta pela trilha do Barro Branco e 

adjacências, localizada em Terra Firme, iniciando nas coordenadas 

61°1’33,35”W/2°14’34,74”S, no começo da trilha, com uma faixa de 

aproximadamente 1.500 m para cada lado. A área possui aproximadamente 4.000 m 

de extensão longitudinal. A área total dessa zona é de aproximadamente 1.064,47ha, 

0,30% da área do Parque. 

Área de ilhas: Essa área é composta por dois conjuntos de ilhas contíguos às 

ilhas localizadas na Zona de Uso Intensivo (um conjunto próximo à comunidade 
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Sobrado e outro que se estende até as proximidades da comunidade Marajá); um 

conjunto de ilhas próximo ao Igarapé Camará (em frente à Praia do Iluminado), na 

margem direita do rio Negro; e outro conjunto de ilhas próximo ao rio Cuieiras, na 

margem esquerda do Negro.As áreas de cada porção, em hectares e em porcentagem 

com relação à área total da UC são: Ilhas Sobrado (3.200,12 ha; 0,91%); Ilhas Marajá 

(3.396,16 ha; 0,97%); Ilhas Iluminado (243,13 ha; 0,07%); e Ilhas Cuieiras (2.587,75; 

0,74%), totalizando 9.427,17 ha, cerca de 2,69% do PNA. 

Atividades Permitidas: Visitação de baixo impacto, incluindo implantação de 

infraestruturas de apoio e de sinalização e interpretação ambiental de menor 

impacto, pernoite em estruturas rústicas, circulação de embarcações de pequeno e 

médio porte nos rios Bariaú e Baependi, manejo de trilhas terrestres e aquáticas, 

visando à minimização de impactos, e atividades recreativas e esportivas de baixo 

impacto. 

Nessa área são ainda permitidas as atividades de pesquisas científicas, 

educação ambiental, monitoramento ambiental, proteção e ações de gestão.  

 

 

Classe de experiência do visitante e  
orientações para o Uso Público na Zona de Uso Extensivo 

 
Zona formada por ambientes naturais conservados, podendo ter alguma 

evidência de atividades humanas. Áreas com acesso a um grupo menos numeroso de 

pessoas, ofertando um conjunto menor de atividades e serviços de visitação 

(incluindo a interpretação ambiental) em relação à Zona de Uso Intensivo, visando ao 

menor impacto visual e auditivo no ambiente, possibilitando experiências de imersão 

na natureza. Tal zona possui previsão de infraestruturas rústicas de pernoite, 

mediante autorização do ICMBio. Encontros com outros usuários e funcionários da UC 

e estruturas facilitadoras deverão ser pouco frequentes. 

 

 

 

Quadro 23. Classe de experiência do visitante e orientações para o Uso Público na Zona de Uso 

Extensivo. 
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Normas da Zona de Uso Extensivo: 

1. Nos rios Bariaú e Baependi é permitido somente o trânsito de embarcações de 

pequeno e médio porte, exceto quando se tratar de ações de gestão do PNA; 

2. O trânsito e a atracação de embarcações, bem como o pernoite nas ilhas e nas 

praias, deverão respeitar o número balizador da visitação a ser estabelecido em 

norma específica. Caso seja necessário, poderá ser exigido prévio agendamento. 

3. O pernoite embarcado ou acampado nas áreas de Terra Firme, incluindo as 

adjacências dos rios Bariaú e Baependi, deverá respeitar o número balizador da 

visitação a ser estabelecido em norma específica e ser previamente agendado. 

4. O uso de churrasqueiras e fogueiras nas praias são permitidos, desde que não 

envolva remoção da vegetação local e que todos os resíduos gerados sejam recolhidos 

ao fim da atividade. Já na Terra Firme serão autorizados somente no caso de pernoite 

com prévio agendamento. 

5. Serão permitidas instalações de infraestruturas de baixo impacto, como 

redários, trilhas suspensas, tapiri, entre outras, desde que precedidas de autorização 

do ICMBio. 

 

10.3 ZONA DE USO INTENSIVO 
 

A Zona de Uso Intensivo visa concentrar a visitação de maior intensidade no 

PNA, permitindo atividades de Uso Público que demandem implantação de estruturas 

turísticas que requeiram maior intervenção. Além disso, visa compatibilizar o fluxo 

difuso de embarcações e pessoas no rio Negro, inerente à localização geográfica do 

PNA, e infraestruturas já implantadas em Terra Firme. 

Nessa área são permitidas intervenções de maior intensidade no Parque, 

buscando minimizar o impacto da implantação das infraestruturas ou efeitos de suas 

atividades sobre o ambiente natural. 

A Zona de Uso Intensivo do PNA é de aproximadamente 151.080,58 ha 

(aproximadamente 43,11% da área da UC), divididos em termos didáticos em duas 

áreas: 
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Área Fluvial: A Zona de Uso Intensivo Fluvial é composta por toda a lâmina 

d’água do rio Negro, assim como suas margens, furos, paranás e lagos. Não estão 

incluídos os outros rios do PNA. Essa área tem um total de 144.011,45 ha 

(aproximadamente 95,32% da zona de uso intensivo e 41,10% da área da UC). 

Área Terrestre e Insular: Nessa área estão contempladas ilhas nas 

proximidades da cidade de Novo Airão (que totalizam 5.481,90 ha; 1,56% da área da 

UC), toda a margem do rio Negro (com exceção das margens da área de Terra Firme 

do PNA) e uma região próxima à foz do rio Apuaú, onde já se encontra a Base 2 (que 

possui 1.587,23 ha; 0,45% do total da área do Parque). Essa área tem um total de 

7.069,13 ha (aproximadamente 4,68% da zona de uso intensivo e 2,02% da área da 

UC). 

 

Atividades Permitidas: Circulação de embarcações, visitação (incluindo implantação 

de infraestruturas facilitadoras, de sinalização, interpretação ambiental, entre 

outras), atividades recreativas, esportivas e culturais, comercialização de alimentos, 

souvenires e equipamentos de apoio ou suporte à visitação, atividades de pesquisas 

científicas, educação ambiental, monitoramento ambiental, proteção e ações de 

gestão.  

 

 

Ambiente caracterizado pela maior facilidade de acesso e possibilidade de 

oferta de atividades, serviços e acessibilidade a um grupo diversificado de visitantes 

(por exemplo, atividades náuticas motorizadas ou não, visitação às infraestruturas 

específicas entre outras), promovendo maior grau de conforto e segurança ao 

visitante, onde o encontro com outros visitantes deverá ser mais frequente, e o grau 

de naturalidade do ambiente pode ser o menor encontrado no Parque. 

 

Normas da Zona de Uso Intensivo: 

1. O trânsito e a atracação de embarcações, bem como o pernoite nas ilhas e 

praias, deverão respeitar o número balizador da visitação, a ser estabelecido em 

norma específica. Caso seja necessário, poderá ser exigido prévio agendamento. 

Quadro 24. Classe de experiência do visitante e orientações para o Uso Público na Zona de Uso 
Intensivo. 
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2. O uso de churrasqueiras e fogueiras nas praias são permitidos, desde que não 

envolva remoção da vegetação local e que todos os resíduos gerados sejam recolhidos 

ao fim da atividade. 

3. As instalações de quaisquer infraestruturas, de apoio à visitação ou de 

interesse público, deverão ser precedidas de prévia autorização do ICMBio. 

4. Para as embarcações de médio e grande porte, devem ser cumpridas medidas 

mitigadoras em relação aos efluentes líquidos despejados no rio Negro. 

 

10.4 ZONA DE AMORTECIMENTO PROPOSTA 
 

O PNA está localizado no centro do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio 

Negro. Visto que todo o seu entorno em Terra Firme é composto por áreas protegidas, 

a proposta de Zona de Amortecimento (ZA) do Parque é composta por porções 

fluviais no rio Negro à noroeste e sudeste da UC, totalizando uma área de37.205,75 

ha. 

Área Noroeste: Está localizada à montante da UC, iniciada no limite noroeste 

do Parque, estendendo-se por um percurso de 31km, aproximadamente, até os 

limites do Parque Nacional do Jaú. Nessas áreas estão localizados empreendimentos 

de extração de areia que são potencialmente impactantes ao PNA. Essa porção possui 

21.682,68 ha. 

Área Sudeste: De 15.523,07 ha, está localizada à jusante da UC, iniciada no 

limite sudeste do Parque, estendendo-se por um percurso de 20km até o Estreito do 

Rio Negro, que dista cerca de 20 Km da cidade de Manaus. Essa área foi selecionada 

devido à proximidade com a capital metropolitana, sendo vulnerável à instalações de 

novos empreendimentos e intensas atividades pesqueiras que podem influenciar na 

dinâmica de peixes da região. 

O ICMBio pode adotar procedimentos cabíveis em caso de identificação de 

irregularidades que provoquem dano ao PNA, pelo vínculo entre a irregularidade e o 

dano causado por ela na UC, dentro ou fora de seus limites. Esse vínculo denomina-se 

nexo causal. 
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Normas da Zona de Amortecimento 

1. As atividades a serem implantadas na zona de amortecimento do PNA não 

poderão comprometer a integridade do patrimônio natural da UC e deverão obedecer 

às condicionantes estabelecidas nos respectivos licenciamentos. 

2. Não são permitidas na ZA a criação, a introdução e a soltura de espécies da 

fauna exótica. 

3. Atividades de pesquisa que envolvam tecnologias potencialmente impactantes 

ao PNA, como sondas e afins, deverão ser precedidas de prévia anuência do ICMBio. 

 

 

CAPÍTULO 11 - NORMAS E DIRETRIZES 

GERAIS 

A elaboração das Normas Gerenciais tem como finalidade fornecer diretrizes e 

estabelecer regras e procedimentos padrões a serem adotados na UC, de modo que a 

gestão da Unidade seja coerente com os objetivos e os valores do Parque e da 

instituição gestora. Esse trabalho é embasado nos diagnósticos apresentados no 

Volume I desse Plano, nas experiências acumuladas de gestão, nos objetivos 

específicos atribuídos ao Parque, em estudos técnicos e na legislação vigente. 

As normas foram estabelecidas com o objetivo de assegurar a integridade e o 

funcionamento da Unidade de Conservação a partir da regulamentação de sua gestão. 

Além disso, servem para orientar o órgão gestor, o conselho consultivo do Parque, as 

comunidades do entorno, bem como a sociedade civil na função de fiscalizar o 

cumprimento dos objetivos do PNA. 

As normas devem servir como orientação às ações ou às restrições que se 

fizerem necessárias ao cumprimento dos objetivos da UC e à segurança dos usuários. 
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11.1 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 
 

DIRETRIZES 

1. Buscar o funcionamento adequado da Unidade de Conservação, com estrutura 

física, equipamentos, pessoal e capacidade gerencial, para implantar, executar e 

avaliar as estratégias estipuladas nos seus programas de manejo. 

2. A equipe de funcionários do Parque, incluindo servidores e terceirizados, bem 

como colaboradores (empreendedores, guias, pesquisadores, prestadores de serviços 

ao público, entre outros), deverão zelar pelos objetivos da UC e pelo cumprimento da 

“Visão” contemplada nesse Plano. 

3. Todos os usuários, incluindo funcionários, colaboradores, operadores de 

turismo e prestadores de serviços do PNA, deverão tomar conhecimento das normas 

gerais que regem a unidade. 

4. O PNA poderá oferecer oportunidades para o aprendizado e a formação de 

pessoas por meio de estágios e voluntariado, conforme regulamentação vigente e 

objetivos desse Plano de Manejo. 

5. É desejável que os funcionários do PNA, no exercício de suas atividades, 

estejam identificados funcionalmente, ressalvadas as exceções que couberem. 

6. É desejável apoio mútuo entre as UCs do ICMBio, sediadas no município de 

Novo Airão, no que diz respeito à manutenção e à operacionalização da sede 

administrativa. 

7. Manter a sede e demais instalações do PNA com os serviços básicos de 

funcionamento, tais como vigilância, limpeza, manutenção, fornecimento de energia, 

água, internet e telefonia. 

8. Realizar a aquisição e manutenção de insumos, equipamentos, bens e 

estruturas físicas necessárias à implementação e à gestão da UC, conforme os 

objetivos do Plano de Manejo. 

9. É desejável a realização de reuniões periódicas entre a equipe do PNA para 

planejamento e avaliação dos trabalhos. 
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NORMAS 

1. De acordo com o planejamento das atividades e com as eventuais emergências, 

a administração poderá organizar os servidores em turnos ou definir horários 

especiais de trabalho, respeitando as disposições legais. 

2. Os alojamentos do PNA deverão ser utilizados para apoio à gestão da UC, em 

caráter temporário, vedada a utilização como residência funcional. 

3. São vedadas a entrada e a permanência de animais domésticos ou exóticos no 

PNA, exceto nos casos de cães-guia, conforme previstos na Lei Federal N° 

11.126/2005 e Decreto Federal N° 5.904/2006, e em pesquisas e atividades 

autorizadas. Ficam excluídas desta norma as praias da orla de Novo Airão e das 

comunidades do entorno. 

4. Não são permitidas a criação e a permanência de animais domésticos ou 

domesticados nas estruturas funcionais da UC (sede e bases). 

5. Toda infraestrutura do PNA deverá preservar a harmonia com a paisagem, 

observando as condições de mínimo impacto ambiental negativo, e as normas da 

construção sustentável, conforme normativas vigentes, sempre que possível. 

6. O sistema de comunicação visual referente à sinalização de qualquer natureza 

a ser implantado no PNA deverá seguir os padrões e as especificações estabelecidas 

pelo ICMBio. 

7. A instalação de placas ou quaisquer formas de comunicação visual, incluindo 

artística, deverá ser precedida de autorização da chefia da UC, respeitando-se as 

normas vigentes.  

8. É proibida a instalação de qualquer infraestrutura em desacordo com esse 

Plano de Manejo e que não atenda aos objetivos da UC. 

9. Qualquer intervenção física no PNA, no estrito interesse da UC (obras de 

engenharia, aterro, escavações, contenção de encostas, recuperação de trilhas, entre 

outras), deverá ser precedida de autorização do ICMBio. 

10. Toda infraestrutura existente na UC que possa gerar resíduos deverá contar 

com um tratamento adequado, evitando-se, assim, a contaminação do solo e dos 

recursos hídricos; 

11. Quaisquer usuários que utilizarem as infraestruturas e os equipamentos dessa 

UC e causarem danos pelo seu manuseio inadequado serão responsabilizados e 

deverão ressarcir a Unidade. 



  

291 

12. É proibido lançar quaisquer produtos ou substâncias químicas, resíduos 

sólidos e efluentes não tratados de qualquer espécie, que sejam nocivos à vida 

humana, animal e vegetal em geral, nos recursos hídricos do PNA, bem como no solo e 

no ar, exceto para casos especiais previamente autorizados pelo órgão gestor da UC. 

13. É proibido o descarte ou o depósito de resíduos sólidos e outros materiais na 

UC que prejudiquem a integridade física, biológica, paisagística ou sanitária do PNA. 

14. Os funcionários (servidores ou terceirizados), pesquisadores e visitantes do 

PNA, bem como outros colaboradores, têm responsabilidade individual na remoção 

de todos os resíduos sólidos (incluindo restos de alimentos) gerados nas áreas 

internas durante suas atividades na UC. 

15. A realização de eventos de cunho religioso, esportivo, político e cultural é 

condicionada à autorização do ICMBio, devendo estar em consonância com os 

objetivos do Parque e seu zoneamento. 

 

11.2 PROTEÇÃO 
 

DIRETRIZES 

1. É desejável apoio mútuo entre as UCs do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo 

Rio Negro no que diz respeito ao planejamento e à operacionalização das ações de 

fiscalização. 

 

NORMAS 

1. O Plano de Proteção deverá ser elaborado com base nas informações 

constantes nesse Plano de Manejo. 

2. As ações de fiscalização deverão ser orientadas pelo Plano de Proteção da UC. 

3. O Plano de Proteção deverá ser revisto periodicamente, e reajustado quando 

necessário. 

4. O Plano de Proteção da Unidade de Conservação é um documento interno do 

ICMBio. Deverá ser tratado de forma sigilosa, com sua divulgação vedada ao público 

em geral. 
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5. É vedada a coleta de qualquer material (mineral, biológico, arqueológico, entre 

outros) que não esteja presente em autorização específica. 

6. É proibido qualquer tipo de perturbação de ninhos, bem como danificar ou 

destruir árvores, rochas ou revolver o solo dos ambientes do PNA. 

7. É proibido promover a queima de fogos de artifícios em toda a extensão do 

PNA, exceto em casos autorizados pela gestão da UC. 

8. O uso do fogo na UC está condicionado às normas constantes no seu 

zoneamento. 

 

11.3 SEGURANÇA DOS USUÁRIOS 
 

DIRETRIZES 

1. Todos os funcionários, colaboradores, operadores de turismo e prestadores de 

serviços do PNA deverão se portar de forma exemplar no atendimento às normas e 

aos procedimentos de segurança. 

2. As normas de proteção e segurança devem sempre visar à integridade, em 

primeiro lugar, da vida humana. 

 

NORMAS 

1. Todo condutor de embarcações que adentrar o PNA, conduzindo visitantes e 

usuários, deverá preencher um cadastro ou estar cadastrado com declaração de 

ciência das normas de conduta no interior da UC, isentando o ICMBio/PNA de 

responsabilidade em caso de acidentes. 

2. O acesso dos visitantes, acompanhados ou não de servidores do PNA, deverá 

ser precedido dos devidos esclarecimentos sobre as normas de segurança do Parque. 

3. Pesquisadores que resolvam realizar atividades em solitário no Parque 

deverão estar habilitados para conduzir embarcações, no caso de utilização de barco; 

portar equipamento de localização por satélite; equipamento de proteção individual 

de acordo com a atividade a ser desenvolvida; e assinar um Termo de Isenção de 

Responsabilidade, fornecido pelo ICMBio. 
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4. Toda embarcação que conduzir usuários do Parque, incluindo visitantes, 

pesquisadores, servidores e prestadores de serviço, deverá dispor de um colete salva-

vidas por passageiro/tripulante (com tamanho adequado adulto/infantil) e, ao 

menos, um remo. 

5. Os visitantes devem transitar exclusivamente nas trilhas principais, 

respeitando a sinalização e avisos, exceto com autorização do responsável pela 

atividade. 

6. Todos os servidores devem registrar as saídas de campo ao vigilante de 

plantão, ou a um colega da instituição, informando-lhe a área aproximada que será 

percorrida, horário de saída e previsão de retorno, visando à segurança da equipe. 

7. É vedado aos visitantes alimentarem os animais no PNA. 

8. Devem ser perseguidas os requisitos de segurança baseados na “ABNT NBR 

15331:2005 – Turismo de aventura – Sistema de Gestão de Segurança – Requisitos” e 

normas subsequentes, como diagnóstico de riscos e plano de resposta a incidentes. 

 

11.4 PESQUISA E MONITORAMENTO 
 

DIRETRIZES 

1. No âmbito deste programa, deverão ser priorizadas a elaboração e a 

implementação de mecanismos de monitoramento (indicadores e parâmetros) dos 

alvos de conservação da biodiversidade definidos nesse Plano de Manejo. 

2. As pesquisas voltadas ao suprimento das lacunas de conhecimento e desafios 

de gestão do PNA serão incentivadas, podendo ser apoiadas prioritariamente aquelas 

que figurarem na Lista de Pesquisas Prioritárias. 

3. A Lista de Pesquisas Prioritárias do PNA deverá ser atualizada regularmente e 

divulgada no site do Parque, oficializando a versão mais recente adotada. 

4. É recomendável que todos os registros das pesquisas sejam georreferenciados 

e que o banco de dados seja disponibilizado para o ICMBio. 

5. É recomendável que os resultados das pesquisas sejam disponibilizados a 

todos aos interessados e divulgados aos atores pertinentes, utilizando métodos e 

linguagem apropriados para cada público. 
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6. Os dados de pesquisas inseridos no modo de relatório do SISBIO devem inserir 

os TAXONS de forma compatível com o SISTAXON para o reconhecimento da 

nomenclatura pelo seu banco de dados. 

7. É recomendável que os registros fotográficos, quando divulgados em qualquer 

mídia, informem o nome da Unidade de Conservação. 

 

NORMAS 

1. A realização de pesquisa no PNA está condicionada à obtenção de Autorização 

via SISBIO, conforme legislação vigente.  

2. Atividades de campo de pesquisa devem ser previamente agendadas na Unidade. 

3. Todo e qualquer material, equipamento ou instalação utilizados para 

pesquisas e estudos dentro da UC deverão ser retirados, e o local reconstituído após a 

finalização dos trabalhos, exceto aqueles de interesse da Unidade.  

4. Toda pessoa ou instituição que produzir material técnico, científico, 

jornalístico ou cultural sobre o PNA deverá enviar uma cópia à administração da UC 

para arquivamento no seu acervo. 

5. Atividades e intervenções relacionadas a pesquisas dos meios físico e biótico, 

inclusive investigações históricas e arqueológicas, deverão utilizar metodologias de 

mínimo impacto. 

 

11.5 ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL 
DIRETRIZES 

1. Buscar o fortalecimento e a continuidade de redes de parceria estabelecidas 

entre a gestão do Parque e comunidades do entorno, entidades governamentais e da 

sociedade civil, em prol do desenvolvimento local sustentável. 

2. Procurar atuar em parceria com as demais Unidades de Conservação que 

compõem o Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro - MBRN, promovendo a 

integração de ações de gestão e conservação. 
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3. O Parque buscará instrumentos legais para formalizar parcerias e acordos de 

interesse da Unidade durante o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

da UC. 

 

NORMAS 

1. Assegurar a contínua mobilização, participação, fortalecimento e efetivo 

empoderamento do Conselho Consultivo do PNA na gestão UC, bem como dos 

Comitês e Grupos de Trabalho dele derivados. 

2. Deverá ser periodicamente monitorado, avaliado e atualizado o Plano de Ação 

do Conselho Consultivo do PNA, e dada a devida publicidade. 

3. Participar ativamente dos fóruns de interesse da UC: Conselho Municipal de 

Turismo, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselhos das UCs do entorno 

imediato, Conselho do MBRN, Fóruns de Reservas da Biosfera e Sítios do Patrimônio 

Mundial da UNESCO, Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho do MBRN e outras 

UCs, entre outros. 

4. Participar de fóruns, em especial o AJURI, incentivando ações de Educação 

Ambiental na cidade de Novo Airão e nas comunidades do entorno do Parque. 

 

11.6 USO PÚBLICO 
 

DIRETRIZES 

1. As atividades de Uso Público devem estar alinhadas com o Plano de Uso 

Público do PNA. 

2. O PNA buscará ofertar a maior diversidade possível de experiências para o 

visitante, condicionadas ao Plano de Uso Público e zoneamento da Unidade. 

3. A visitação do PNA pela população local/regional deverá ser valorizada. 

4. O Parque deverá incentivar e apoiar atividades de turismo integrado com as 

Unidades de Conservação do MBRN. 

5. O PNA será responsável pela manutenção do Comitê de Uso Público no âmbito 

do seu Conselho Consultivo e deverá participar ativamente da Câmara Técnica de Uso 

Público do Conselho do MBRN. 
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6. Será incentivada a participação dos comitês de Uso Público, no âmbito dos 

conselhos do PNA e do MBRN, para apoiar o planejamento, o desenvolvimento e a 

normatização de atividades de Uso Público do Parque, sempre que pertinente. 

7. O Parque deverá envolver as comunidades e os segmentos sociais interessados 

nos processos sobre regulamentação de atividades ligadas ao Uso Público na UC, 

quando pertinente. 

8. Os serviços de apoio à visitação no PNA devem ser planejados priorizando a 

participação da comunidade nos serviços prestados e a geração de renda local. 

9. O voluntariado do PNA, na linha temática Uso Público, deverá ser fomentado 

especialmente em atendimento às demandas de monitoramento da visitação e 

atividades educativas. 

 

NORMAS 

1. O PNA deverá permanentemente registrar o número de visitantes, com base 

em contagem direta ou estimativa, e comunicar regularmente os dados de visitação 

conforme diretrizes institucionais.  

2. As atividades de Uso Público do PNA deverão contar com regulamentação que 

estabeleça o limite máximo de usuários, equipamentos permitidos/exigidos e outras 

normas necessárias para a conservação dos recursos e elevada qualidade da 

experiência do visitante. 

3. O limite máximo de usuários, indicado por atrativo ou atividade, deve 

considerar a experiência planejada, além dos dados de monitoramento – tanto de 

impactos biofísicos quanto de qualidade da experiência do visitante –, quando 

existentes, e ser revisado quando necessário. 

4. Em casos de emergência ou excepcionalidade, e visando à segurança dos 

usuários e/ou a conservação do Parque, a UC poderá ser fechada ao público, parcial 

ou totalmente, até que a situação geradora de risco tenha sido controlada. 

5. As normas e outras regulamentações de atividades deverão ser aprovadas pela 

gestão da Unidade, ouvidos os fóruns relacionados ao PNA quando pertinente, cujos 

teores deverão ser divulgados nos canais de comunicação da UC. 

6. Não é permitido o uso de som que perturbe visitantes e animais silvestres. 
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7. Todas as normas relacionadas ao turismo de interação com botos serão 

estabelecidas e divulgadas pelo ICMBio, além de afixadas no local da atividade. 

8. As formas de operação dos atrativos e atividades propostas, inclusive a 

definição de obrigatoriedade ou faculdade na contratação de condutores, devem 

seguir os regulamentos, normativas e políticas vigentes. 

9. Não é permitido o uso de veículos motorizados nas praias. 

10. A realização de sobrevoo com aeronaves deverá ser restrita a rotas e horários 

pré-definidos pelo ICMBio. 

11. O Plano de Uso Público anexo a esse Plano de Manejo deverá ser revisto 

sempre que preciso, podendo contar com o acompanhamento da Coordenação Geral 

de Uso Público (CGEUP) nos temas que se fizerem necessários. 

 

 

CAPÍTULO 12 - MONITORAMENTO DO PLANO 
DE MANEJO 

 

Na perspectiva do modelo de gestão para resultados e da abordagem 

adaptativa adotados nesse planejamento, o monitoramento desse Plano de Manejo 

deverá ser feito com base em avaliações sob quatro perspectivas: 

i) Avaliação do Modelo Conceitual: Deverá ser feito à medida que forem 

sendo aportadas novas ou melhores informações relevantes do ponto de vista da 

gestão da Unidade ou sanadas lacunas de conhecimento sobre a dinâmica da UC, 

inexistentes no momento de elaboração desse Plano de Manejo, e que contribuam 

para elaboração de um quadro mais completo e consistente da realidade do Parque. 

Essa avaliação deverá buscar acomodar o Modelo Conceitual à dinâmica real e mais 

atualizada do PNA. Na avaliação dos resultados esperados e metas, essa atualização 

do Modelo Conceitual deverá ser levada em consideração. 

−−−− Frequência desejada:Constante. 

−−−− Atividades relacionadas: Disponibilização do Modelo Conceitual no 

escritório da UC, visando à contínua internalização e atualização do proposto por toda 

a equipe gestora. 
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ii) Avaliação das Metas e Resultados Esperados: A equipe gestora deverá 

avaliar o cumprimento das metas referentes às estratégias e dos resultados 

esperados elencados nesse planejamento. Também deverá buscar formas de avaliar a 

redução do impacto das ameaças críticas da UC com base nas estratégias propostas. 

Ao final dessa avaliação, poderão ser feitos ainda ajustes nas Estratégias, Metas e 

Resultados Esperados em função da sua pertinência em relação à realidade da UC ao 

momento do monitoramento, ou mesmo dos resultados obtidos. 

−−−− Frequência desejada:Anual. 

−−−− Atividades relacionadas: Reunião anual da equipe da UC, podendo 

contar com a participação da Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de 

Manejo (COMAN) e demais coordenações pertinentes às demandas do 

monitoramento. 

 

iii) Avaliação dos Planos Específicos: Com base nas avaliações do Modelo 

Conceitual e das Metas, além do acúmulo de experiências na implementação da 

Unidade de Conservação, deverão ser avaliados os planos específicos de acordo com 

as necessidades. 

−−−− Frequência desejada: Avaliação periódica e revisão somente quando 

se fizer necessário. 

−−−− Atividades relacionadas: Reunião periódica da equipe da UC, podendo 

contar com a participação de outras Coordenações do ICMBio correlatas.  

 

iv) Avaliação dos Resultados de Conservação: A real avaliação da 

implementação da UC com base nesse Plano de Manejo está relacionada ao alcance 

dos resultados de conservação desejados. Nessa perspectiva, deverão ser 

monitorados os alvos de conservação com base nos Atributos Ecológicos Chave e nos 

Parâmetros de Viabilidade dos Alvos de Conservação, a serem definidos conforme 

Plano de Monitoramento. Apesar de demandar maior conhecimento técnico 

específico e esforço de monitoramento, a avaliação é a mais crucial para verificar o 

cumprimento dos Objetivos Específicos do PNA, enquanto Unidade de Conservação. 
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−−−− Frequência desejada: Após a definição dos atributos ecológicos chave, 

dos parâmetros de viabilidade dos alvos e do protocolo de monitoramento ambiental, 

o monitoramento de cada alvo deverá ser constante (com base no estabelecido nos 

protocolos de monitoramento). A discussão dos resultados deverá ocorrer 

anualmente, junto com a Avaliação das Metas. 

−−−− Atividades Relacionadas: Reuniões para avaliação dos resultados de 

conservação dos alvos, da equipe gestora e parceiros (conforme os protocolos 

adotados), podendo contar com a participação de pesquisadores e Coordenações do 

ICMBio correlatas. 

 

Todo o monitoramento deverá ser registrado, ter anuência da gestão da UC e 

ser instruído em processo específico com tal finalidade no âmbito da Unidade. 
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CAPÍTULO 13 – OBJETIVO GERAL DE USO 

PÚBLICO 

O Plano de Uso Público é o principal instrumento de planejamento do 

ordenamento da visitação com finalidade recreativa, esportiva, turística, histórico-

cultural, pedagógica, artística, científica e de interação e sensibilização ambiental 

dentro de uma UC. Tem como finalidade definir as estratégias de implantação das 

atividades de Uso Público, buscando sempre o cumprimento dos objetivos de criação 

da Unidade.  

A partir dos aportes registrados durante a 2a Oficina de Uso Público, foi 

definido pela EP o Objetivo Geral de Visitação: 

“Vivenciar o labirinto amazônico das Anavilhanas, suas águas, ecossistemas 

especiais, dimensão de sua paisagem e cultura local, por meio de diversificadas 

experiências acessíveis, transformadoras e de baixo impacto no ambiente, de 

interação direta com a natureza, com aporte de informações de qualidade e 

promovendo satisfação, valorização e orgulho do Parque Nacional para a população 

local e visitantes”. 

 

 

 

CAPÍTULO 14 – ZONEAMENTO E 
EXPERIÊNCIAS PARA O VISITANTE 
 

De acordo com as características de cada zona do Parque Nacional de 

Anavilhanas, quanto aos elementos biofísicos, sociais e de gestão da UC, são 

estabelecidas diretrizes gerais para a implantação de atividades de Uso Público, 

descritas na Tabela 36. Recomenda-se a leitura em conjunto com o mapa 

“Zoneamento e Áreas de Visitação do Parque Nacional de Anavilhanas”. 
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Tabela 36. Diretrizes gerais para a implantação de atividades de Uso Público nas Zonas do Parque Nacional de Anavilhanas. 

 Indicadores Zona Primitiva Zona de Uso Extensivo Zona de Uso Intensivo 

  
 

Arquipélago/Terra Firme Orla de Novo Airão 

E
le

m
en

to
s 

B
io

fí
si

co
s 

Descrição 

Área de Terra Firme: 
Nessa área está 
compreendida toda a 
fração de Terra Firme 
do PNA, com exceção 
das Zonas de Uso 
Intensivo e Extensivo. 

Área de Ilhas: Nessa 
área estão 
compreendidas as ilhas 
e as praias do 
Arquipélago de 
Anavilhanas, com 
exceção daquelas 
inseridas nas Zonas de 
Uso Intensivo e 
Extensivo.  

 

Ilhas e Terra Firme: Abrange uma 
fração de ilhas relativamente 
próximas à cidade de Novo Airão e 
nas proximidades do rio Cuieiras, 
na margem esquerda do rio Negro, 
e próximas ao igarapé Camará, na 
margem direita do Negro; parte da 
Terra Firme; e as margens dos rios 
Bariaú, Baependi e Apuaú na 
margem direita.  

Área Fluvial: É composta 
por toda a lâmina d’água 
do rio Negro, assim como 
suas margens, furos, 
paranás e lagos.  

Área Terrestre e Insular: 
Nessa área estão 
contempladas ilhas nas 
proximidades da cidade de 
Novo Airão, toda a margem 
do rio Negro (com exceção 
das margens da área de 
Terra Firme do PNA) e 
uma região próxima à foz 
do rio Apuaú, onde já se 
encontra a Base 2.   

Orla da Praia de Novo Airão. 

Grau de 
integridade da 

paisagem 

Ambientes mais 
conservados do Parque, 
sendo o mais próximo 
do natural em termos 
visuais e auditivos. 

Poucas evidências de atividades 
humanas e alterações de paisagem. 

Algumas evidências de 
atividades humanas e 
alterações de paisagem. 

Evidências significativas de 
atividades humanas e 
alterações de paisagem. 

Tolerância a 
alterações na 

paisagem (visual 
e auditiva) 

Extremamente baixa, 
somente o 
indispensável para 
viabilizar a visitação 
compatível com esta 
zona. 

Baixa a média, em harmonia com a 
paisagem e estritamente associadas 
a intervenções necessárias à 
visitação e à segurança dos 
visitantes, de acordo com as 
possibilidades dessa zona. 

Maior possibilidade de intervenções na paisagem, voltadas 
à acomodação de um maior número de visitantes em 
função das atividades turísticas previstas. 
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Indicadores Zona Primitiva Zona de Uso Extensivo Zona de Uso Intensivo 

 
 

Arquipélago/Terra Firme Orla de Novo Airão 

E
le

m
en

to
s 

B
io

fí
si

co
s 

Tipo de Acesso 

 

 

De maneira geral por meio de embarcações motorizadas, 
conduzidas por condutores cadastrados no PNA ou particulares. 
Pode haver restrição nos roteiros, horários e quantidade de 
embarcações. 

Por meio de 
embarcações 
motorizadas, 
conduzidas por 
condutores cadastrados 
no PNA ou particulares, 
embarcações não 
motorizadas ou 
aeronaves. 

Rodoviário, aéreo 
(hidroavião) ou aquático. 

 

 

E
le

m
en

to
s 

So
ci

ai
s Interação social 

 

Alta restrição à 
quantidade; ao número 
e ao tamanho de 
grupos; visando à 
menor possibilidade de 
encontro possível com 
outras pessoas. 

Alguma restrição quanto ao número de 
pessoas e grupos, visando diminuir o 
número de encontros com outros 
visitantes, assegurando melhor 
qualidade da interação com o meio 
natural.  

Menor restrição quanto ao tamanho de grupos e 
número de visitantes, onde o encontro com outros 
visitantes será mais frequente, proporcionando maior 
socialização entre as pessoas. 

 



  

304 

 

 

*SUP- Stand Up Paddle - consiste em remar em pé em uma prancha específica. Paragliding é semelhante ao parapente, uma modalidade de voo livre. 
Wakeboard é um esporte aquático praticado com uma prancha tipo “snowboard”, puxado por uma lancha. Slackline é um esporte de equilíbrio sobre 
uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite ao praticante andar e fazer manobras por cima. Highline é uma das quatro 
modalidades de Slackline, é um esporte de equilíbrio sobre uma fita ancorada a mais de 10 metros de altura e pode ser feito entre formações rochosas, 
cânions, prédios, árvores etc. 

 

 

 

 

 Indicadores Zona Primitiva Zona de Uso Extensivo Zona de Uso Intensivo 

  Arquipélago/Terra Firme Orla de Novo Airão 

E
le

m
en

to
s 

So
ci

ai
s 

Atividades 
turísticas 

Atividades dessa zona 
se restringem à 
observação de fauna, 
flora e paisagem, trilhas 
e travessias terrestres e 
aquáticas, que podem 
ser realizadas de 
maneira livre ou 
guiadas. Essas 
atividades podem ser 
combinadas em 
roteiros integrados. O 
pernoite (acampado ou 
embarcado) é 
permitido mediante 
autorização prévia do 
ICMBio. 

Previsão limitada de atividades nessa zona, 
com menor impacto visual e auditivo, 
ocorrendo de maneira livre ou guiadas. São 
exemplos: trilhas e travessias terrestres e 
aquáticas,  atividades náuticas não 
motorizadas (canoagem, caiaque, SUP* e afins) 
e motorizadas, observação de fauna, flora e 
paisagem, escalada em árvores, 
slackline/highline*, utilização das praias, 
banho de rio, entre outras. 

 

Maior diversidade de atividades com ênfase 
em experiências recreativas e educativas. 
Concentra as atividades mais impactantes 
do ponto de vista biofísico (visual ou 
sonoro), na menor área do Parque. 
Exemplos: atividades náuticas não 
motorizadas (canoagem, caiaque, SUP*, 
pedalinho e afins) e motorizadas 
(paragliding*, wakeboard*, jet-ski, esqui 
aquático e afins), trilhas (terrestres e 
aquáticas), observação de fauna, flora e 
paisagem, interação com botos-vermelhos, 
escalada em árvores, slackline/highline*, 
tirolesa, utilização das praias, banho de rio, 
entre outras. 
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 Indicadores Zona Primitiva Zona de Uso Extensivo Zona de Uso Intensivo 

  

 
Arquipélago/Terra Firme Orla de Novo Airão 

E
le

m
en

to
s 

d
e 

G
es

tã
o

 

Infraestrutura 

Prevista somente 
quando estritamente 
relacionados à 
conservação dos 
atributos naturais e 
segurança do visitante, 
buscando menor 
intervenção possível no 
ambiente e maior 
integração com a 
paisagem, priorizando a 
utilização de materiais 
rústicos. 

Previsão de instalação de infraestrutura 
necessária de apoio à visitação com 
impacto mínimo/moderado no 
ambiente, como estruturas simples para 
pernoite (camping individual, coletivo, 
redários ou cabanas rústicas) e 
equipamentos facilitadores, que devem 
ser pouco frequentes. 

 

Instalação de edificações ou infraestruturas 
relacionadas à visitação, aos serviços e às atividades 
previstas nessa zona. Deve considerar implantação de 
estruturas facilitadoras e de acessibilidade aos 
atrativos, visando acomodar os visitantes com maior 
conforto e segurança. Os materiais utilizados devem 
garantir a maior durabilidade possível, guardando 
harmonia com a paisagem. Exemplos: atracadouros, 
pontes, locais para descanso, churrasqueiras, entre 
outras. 

Serviços 

Prevista a 
disponibilização de 
serviços somente 
relacionados às 
atividades compatíveis 
com essa zona, 
conforme orientação do 
ICMBio. 

Disponibilidade limitada de serviços, 
relacionados ao pernoite em abrigos 
rústicos e às atividades compatíveis 
nessa área, passíveis de serem delegados 
conforme orientação do ICMBio. 

Maior diversidade de serviços ao visitante, incluindo 
restaurantes, lanchonetes, vendas de artesanato, 
aluguel de equipamentos, transporte de visitantes, 
entre outros, passíveis de serem delegados conforme 
orientação do ICMBio. 

Sinalização e 
Interpretação 

ambiental 

Somente direcional e 
informativa (básica), 
quando estritamente 
necessária, utilizando 
materiais rústicos. 
Pode-se buscar meios 
alternativos de 
informação (impressa 
ou virtual). 

Direcional e informativa (localização) e 
interpretativa mais simples, em menor 
quantidade. Delega-se maior 
importância aos guias e condutores para 
essa função em detrimento das 
infraestruturas. 

Direcional, informativa e interpretativa mais 
elaboradas, podendo utilizar estruturas mais 
desenvolvidas com informações mais abrangentes 
sobre os elementos que compõem o Parque e o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. 
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 Indicadores Zona Primitiva Zona de Uso Extensivo Zona de Uso Intensivo 

  
 

Arquipélago/Terra Firme Orla de Novo Airão 

E
le

m
en

to
s 

d
e 

G
es

tã
o

 Controle de 
instalações 
sanitárias 

Sem previsão. Instalações sanitárias rústicas, 
relacionadas às estruturas de pernoite, 
com previsão de manejo simples. 

Instalações sanitárias completas (com previsão de 
tratamento) em compatibilidade com a visitação 
esperada para essa zona, buscando o maior conforto 
possível aos usuários  em harmonia com a paisagem. 

Regulação e 
Controle 

Normas e regras específicas para as atividades nessas zonas 
deverão ser elaboradas, visando assegurar a conservação da área, a 
qualidade da experiência da visitação e a segurança dos usuários. 

 

Normas e regras específicas para as atividades nessa 
zona deverão ser elaboradas, visando à conservação e 
integridade do Parque e à segurança dos visitantes. 
Deverão ser compatibilizadas as diferentes atividades 
possíveis, assegurando a qualidade das experiências 
previstas para essa e demais zonas do Parque. 



  

307 

 

 Indicadores Zona Primitiva Zona de Uso Extensivo Zona de Uso Intensivo 

  Arquipélago/Terra Firme Orla de Novo Airão 
E

le
m

en
to

s 
d

e 
G

es
tã

o
 

C
on

tr
ol

e 
Fluxo 

Poderá ser previsto o controle do fluxo das embarcações, restringindo quantidade, horários e rotas, evitando 
conflitos com as experiências dos visitantes desejadas nessas zonas do Parque. 

 

Entrada e saída 

Previsto controle 
(autorização) da 
visitação dessas áreas 
no caso de pernoite, 
além de outros 
mecanismos, de acordo 
com as necessidades. 

 

Previstos mecanismos de 
controle, caso necessário. 

Registro quantitativo 
e/ou qualitativo no 
Flutuante dos Botos e 
junto aos piloteiros e 
operadores de turismo 
locais. 

 

Delegação de Serviços 

Relacionada às 
atividades guiadas 
previstas nessa zona. 

Relacionada às atividades 
permitidas (atividades guiadas, 
pernoite, etc.). 

 

São previstas a delegação de serviços 
referentes à alimentação, ao aluguel de 
equipamentos, à prestação de serviços 
relacionados ao transporte de visitantes e às 
atividades turísticas, como por exemplo, a 
atividade de interação com botos, conforme 
definição do ICMBio para cada atividade ou 
serviço. 
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CAPÍTULO 15 - ATIVIDADES AUTORIZADAS 

A visitação é um instrumento essencial para aproximar a sociedade da natureza. 

De modo geral, ao refletir sobre o meios de visitação no PNA, é preciso saber que a 

sazonalidade é uma realidade marcante da UC, pois vários atrativos só podem ser 

acessados durante uma época específica do ano. As praias e algumas trilhas terrestres, 

por exemplo, apenas no período de seca (entre setembro e fevereiro) e as trilhas 

aquáticas de igapó são visitáveis somente na cheia (de março a agosto). Contudo, ao 

longo dos anos, podem ocorrer variações na duração do período de seca e cheia. 

A formalização das atividades existentes no Parque, bem como daquelas 

possíveis de serem implantadas, visa ordenar a visitação na UC, estabelecendo regras 

e medidas que assegurem a sustentabilidade do turismo, a proteção dos recursos 

naturais, a conservação dos ecossistemas, e,também, o melhor atendimento das 

expectativas no que diz respeito à qualidade e à variedade das experiências dos 

visitantes e sua segurança.  

As regras específicas de cada atividade serão elaboradas sob demanda, de 

acordo com as necessidades encontradas, com possibilidade de flutuações de maiores 

ou menores restrições, sempre em consonância com o zoneamento da UC. 

As atividades elencadas a seguir ocorrem no PNA atualmente e devem 

respeitar o estabelecido pelo zoneamento e normas gerenciais da UC.  

Observa-se que os dados expostos nas tabelas desse capítulo foram levantados 

pelo Diagnóstico de Uso Público desse Plano de Manejo; e que parte da descrição das 

atividades foi realizada utilizando-se os princípios da Interpretação Ambiental, que 

conjugam elementos objetivos/materiais/racionais e 

subjetivos/imateriais/emocionais. 

 

I. Interação com botos-vermelhos 

O turismo de interação com botos-vermelhos é o principal atrativo do Parque 

Nacional de Anavilhanas e de Novo Airão e existe há quase 20 anos. Pioneiro na 

atividade e no ordenamento, o Flutuante dos Botos localiza-se na orla de Novo Airão, 

onde é possível interagir com os carismáticos mamíferos aquáticos. 
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Maiores informações sobre o turismo com botos estão descritas no Diagnóstico 

Geobiofísico deste documento, subcapítulo Mastofauna. 

 

II. Trilha Aquática 

Disponível o ano todo, percorre o labirinto das ilhas do arquipélago de Anavilhanas, 

proporcionando belas paisagens. 

Também são realizadas nos rios Baependi e Bariaú, na porção de Terra Firme da UC. 

Os locais e atrativos que integram os principais circuitos percorridos são apontados 

na Tabela 37 e Mapa39. 

Na Tabela 38, duas corredeiras, emersas sazonalmente, que podem integrar os 

roteiros de passeios aquáticos: do Bariaú, dentro do Parque, e do Rio Puduari, no 

entorno da UC. 

 

III. Trilha Aquática de Igapó (na cheia, de março a agosto) 

Trata-se de passeios embarcados que adentram as florestas de igapós, alagadas 

durante a cheia, também conhecidas como florestas encantadas. 

Os locais e atrativos que integram os principais circuitos percorridos são apontados 

na Tabela 37 e Mapa 39. 

 

Tabela 37. Locais e atrativos que integram os principais circuitos de passeios aquáticos e trilhas 
aquáticas de Igapó. 

 Trilhas Aquáticas Longitude (W) Latitude (S) 

1 Trilha do Rio Baependi -60,9969550 -2,1170340 

2 Lago do Barro Branco -61,0430580 -2,2737120 

3 Lago do Marajá -61,0319770 -2,3840540 

4 Ilha da Martinha -61,0129020 -2,3715370 

5 Paraná do Camarão -61,0425510 -2,4327910 

6 Furo do Arraia -60,8886840 -2,6157420 

7 Furo do Ambé -60,9444630 -2,4875010 

8 Furo do Apacuzinho -60,9959950 -2,5325130 

9 Lago do Apacuzinho -60,9067530 -2,5763140 

10 Lago do Tamuatá -60,9280240 -2,5923320 

11 Furo do Gavião -60,9289640 -2,5884600 
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Tabela 38. Corredeiras/cachoeiras, emersas sazonalmente, que podem integrar os roteiros de 
passeios aquáticos do PNA (Bariaú) e entorno (Puduari). 

 

IV. Atividades Náuticas 

Motorizadas (voadeiras, wakeboard, esqui aquático, banana boat, etc.) ou não 

motorizadas (canoagem, SUP, remo, etc.) são opções de recreação e aventura que 

podem ser realizadas nas belas águas espelhadas do rio Negro. 

Podem ocorrer de maneira livre ou oferecidas por prestadores de serviço, utilizando-

se ou não de rotas pré-definidas (incluindo trilhas ou travessias aquáticas).  

V. Praia (na seca, de setembro a fevereiro) 

Abrange as praias que emergem na Orla de Novo Airão e ao longo das margens do rio 

Negro e ilhas do arquipélago das Anavilhanas (Mapa 40), onde o contraste das areias 

brancas com as águas negras do rio Negro criam cenários de incrível beleza. 

Na Tabela 39 são listadas as praias mais visitadas na UC. Destaca-se que os locais não estão 

listados em ordem de maior de visitação. Essa informação ainda não está disponível. 

12 Paraná do Pavão Comprido -60,9016800 -2,6000100 

13 Cana-Verde -60,8851400 -2,6126430 

14 Lago do Arraia -60,8930110 -2,6282950 

15 Furo do Andorinha -60,8775290 -2,6096520 

16 Furo de Apuí -60,9215130 -2,6222520 

17 Furo do Mosquito -60,8674900 -2,6385980 

18 Ilha dos Macucus -60,8585510 -2,6672000 

19 Paraná da Onça -60,8404790 -2,6643630 

20 Paraná do Sapato -60,7947920 -2,6462990 

22 Lago do Uruá -60,7219870 -2,6889880 

22 Ilha Comprida -60,6039320 -2,9241290 

23 Lago do Canauiri -60,8437430 -2,6434050 

 Corredeiras/Cachoeira Longitude (W) Latitude (S) 

1 Corredeira/Cachoeira Rio 
Bariaú 

-60,8401230 -2,2794230 

2 Corredeira/Cachoeira Rio 
Puduari 

-61,2277780 -2,1143670 
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Tabela 39. Praias mais visitadas do Parque Nacional de Anavilhanas. 

 

VI. Trilha Terrestre 

Abarcam as trilhas da terra firme, disponíveis o ano todo, e as trilhas das ilhas, 

disponíveis somente na seca (Tabela 40 e Mapa 41). Nelas é possível conhecer e 

desfrutar de ecossistemas característicos do Bioma Amazônico. 

Deve-se sempre consultar previamente, além das regras, as condições de manejo 

antes de percorrê-las. 

 

Tabela 40. Trilhas terrestres do Parque Nacional de Anavilhanas. 

  

 Praias  Longitude 
(W) 

Latitude (S) 

1 Praia da Orla de Novo 
Airão 

 -60,9348390 -2,6244550 

2 Praia do Jauarí  -61,0840260 -2,2104900 

3 Praia do Gaivota  -61,0660770 -2,2235750 

4 Praia da Raimundona  -61,0517990 -2,2515080 

5 Praia do Aracari  -61,0729520 -2,3678300 

6 Praia do Camaleão  -61,0329040 -2,4289630 

7 Praia do Sobrado  -61,0429680 -2,5035430 

8 Praia do Baranoá  -60,9990000 -2,5468380 

9 Praia do Meio  -60,9441480 -2,5957930 

10 Praia do Canauirí  -60,8608410 -2,6338880 

11 Praia do Folharal  -60,8222220 -2,6565960 

12 Praia do Tiririca  -60,8282890 -2,7085510 

13 Praia do Iluminado  -60,6986800 -2,8693270 

14 Praia do Fortuna  -60,7813980 -2,4055100 

 Trilhas Terrestres Longitude (W) Latitude (S) 

1 Trilha do Barro Branco -61,0188810 -2,2706110 

2 Trilha do Miritipuca -60,9225300 -2,6014230 

3 Trilha do Andorinha -60,8787110 -2,6104330 

4 Trilha do Apuaú -60,8217520 -2,5363530 

5 Trilha do Bariaú -60,8196450 -2,3577440 
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VIII. Voo Panorâmico 

Apesar de ainda restrito devido ao alto custo, o voo panorâmico pelo arquipélago das 

Anavilhanas proporciona visão de indescritível encantamento. 

 

IX. Observação de Fauna, Flora e Paisagem 

Possível de ser apreciado em todos os passeios pelo PNA, diurnos, noturnos, 

embarcados e panorâmicos.  

Destacam-se as árvores de grande porte, como os macucus gigantes, e a rica avifauna. 

Passeios para birdwacthing também são disponibilizados por operadores 

especializados. 

 

X. Escalada em árvores(treeclimbing) 

Oferecida por operadores mediante prévio agendamento, proporcionam grande 

divertimento e interação com a floresta para os apreciadores de turismo de aventura. 

A atividade ocorre em árvores gigantes, tanto da Terra Firme quanto do Igapó.  

 

XI. Pernoite 

Pernoites também são permitidos em vários locais do Parque, devendo ser 

observadas as normas específicas para cada região. 

Podem ser realizados em abrigos rústicos, camping selvagem, camping suspenso (em 

árvores), entre outras possibilidades. 

 

A seguir, os mapas temáticos de Uso Público do PNA: (39) Trilhas Aquáticas, 

(40) Praias, (41) Trilhas Terrestres, (42) Áreas de Visitação e (43) Zoneamento e 

Áreas de Visitação do Parque Nacional de Anavilhanas. 

No Anexo 8, modelos de placas implementadas de Uso Público na UC. 
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                               Mapa 39. Trilhas Aquáticas do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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      Mapa 40. Praias do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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   Mapa 41. Trilhas Terrestres do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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               Mapa 42. Áreas de Visitação do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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Mapa 43. Zoneamento e Áreas de Visitação do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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CAPÍTULO 16 – ORIENTAÇÕES DE 

IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE ATIVIDADES 

 

Nesse capítulo são apresentadas orientações de implantação e manejo de atividades 

existentes, previstas e/ou potenciais, e não previstas, organizadas por tipo de atividade. 

 

1. Trilhas Aquáticas (incluindo as Trilhas Aquáticas de Igapó) 

Orientações de implantação e manejo: 

1. Estudar a viabilidade de implementação de estruturas facilitadoras (de 

ancoragem nas ilhas, por exemplo) nas trilhas que compõem os circuitos aquáticos, 

de acordo com o Zoneamento da UC; 

2. Elaborar um roteiro de trilhas aquáticas mais visitadas; 

3. Estabelecer o manejo periódico das trilhas aquáticas de igapó. 

 

2. Atividades Náuticas (Motorizadas e Não Motorizadas) 

Orientações de implantação e manejo: 

1. Elaborar estudo de roteiro turístico (documento com a descrição da visitação e 

dos atrativos, com indicação dos melhores períodos para realização da atividade e da 

localização geográfica dos percursos, tipos de equipamentos permitidos, entre outros 

aspectos) referente às atividades aquáticas não motorizadas; 

2. Estudar a viabilidade de implementação de Parasailing (modalidade em que o 

praticante é rebocado por um barco e elevado por meio de um paraquedas a ele 

ancorado), em função dessa atividade favorecer a observação panorâmica das ilhas. 

 

3. Praias 

Orientações de implantação e manejo: 

1. Realizar avaliação das infraestruturas passíveis de implantação em praias e 

viabilizá-las de acordo com a necessidade e o zoneamento da UC. 
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4. Trilhas Terrestres 

Orientações de implantação e manejo: 

1. Analisar e viabilizar a implantação de estruturas facilitadoras necessárias à 

maior qualidade da visitação nas trilhas terrestres; 

2. Analisar e viabilizar a instalação de escada para acesso dos visitantes às trilhas 

do Miritipuca e do Andorinha; 

3. Verificar a viabilidade de adaptação de acessibilidade na trilha do Miritipuca; 

4. Elaborar estudo de roteiro turístico (documento com a descrição da visitação e 

dos atrativos, com indicação dos melhores períodos para realização da atividade e da 

localização geográfica dos percursos, tipos de equipamentos permitidos, entre outros 

aspectos) para áreas de caminhadas de longo percurso com pernoite – considerando-

se as propostas da Travessia Apuaú-Bariaú14 e Travessia Baependi-Bariaú15; 

5. Estabelecer rotina e viabilizar os serviços de manutenção das trilhas. 

                                                           
14Travessia Apuaú-Bariaú - Caracterização Geral: Trilha de longo percurso conectando a Base 2, 
localizada próxima ao rio Apuaú, às corredeiras do rio Bariaú, percorrendo diferentes 
fitofisionomias do PNA (campina, campinarana, caatinga-gapó, entre outros). A travessia poderá 
integrar a atividade de caminhada com trecho de trilha aquática (canoa, caiaque, boia cross, etc), 
opcional para o visitante. Recomenda-se que o trecho terrestre seja planejado para dois ou três 
dias de caminhada, com pernoites em locais previamente definidos e em conformidade com o 
zoneamento da UC. Sugere-se que cada dia de caminhada tenha entre 10 e 25 km; Orientações 
de manejo e implantação: A classe de intervenção dos trechos terrestres da travessia deverá ser 
definida como classe 2 (moderadamente desenvolvida), seguindo os parâmetros do Trail Planning 
Fundamentals (Wallace et al., 2011), e em conformidade com o zoneamento da UC, uma vez que 
percorre parte das zonas primitiva e de uso extensivo. O traçado deverá ser definido em estudos 
específicos. Pinguelas ou pontes rústicas, além de outros equipamentos de apoio, deverão ser 
planejado ao longo do percurso, quando necessário. A sazonalidade (alta e seca do rio Bariaú) 
também deverá ser considerada para o planejamento dessa atividade.  
15Travessia Baependi-Bariaú - Caracterização Geral: Trilha de longo percurso conectando o rio 
Baependi às corredeiras do rio Bariaú, percorrendo diferentes fitofisionomias do PNA (campina, 
campinarana, chavascal, caatinga-gapó etc). A travessia poderá integrar a atividade de caminhada 
com trecho de trilha aquática (canoa, caiaque, boia cross etc.), opcional para o visitante. 
Recomenda-se que o trecho terrestre seja planejado para quatro ou cinco dias de caminhada, 
com pernoites em locais previamente definidos e em conformidade com o zoneamento da UC. 
Sugere-se que cada dia de caminhada tenha entre 10 e 25 km; Orientações de manejo e 
implantação: A classe de intervenção dos trechos terrestres da travessia deverá ser definida entre 
as classes 1 (minimamente desenvolvida) e 2 (moderadamente desenvolvida), seguindo os 
parâmetros do Trail Planning Fundamentals (Wallace et al., 2011), e em conformidade com o 
zoneamento da UC, uma vez que percorre parte das zonas primitiva e de uso extensivo. O traçado 
deverá ser definido em estudos específicos. Pinguelas ou pontes rústicas, além de outros 
equipamentos de apoio, deverão ser planejado ao longo do percurso, quando necessário. A 
sazonalidade (alta e seca do rio Bariaú) também deverá ser considerada para o planejamento 
dessa atividade.  
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5. Voo panorâmico 

Orientações de implantação e manejo: 

1. Estudar a viabilidade de implantação de Paragliding–modalidade de voo livre 

semelhante ao parapente, que favorece a observação panorâmica das ilhas. 

 

6. Pernoite 

Orientações de implantação e manejo: 

1- Viabilizar estudos de identificação de áreas adequadas para pernoite (em 

estruturas variadas) nos trajetos aquáticos e terrestres; 

2- Avaliar as infraestruturas mais adequadas para cada local, privilegiando-se a 

arquitetura regional rústica integrada à paisagem. 

 

7. Atividades Não Previstas 

Outras atividades ou atrativos poderão ser implementados, desde que estejam de 

acordo com esse Plano de Manejo. Para isso, deverá ser apresentado projeto 

específico para novas atividades, que será avaliado pelo ICMBio e autorizado em 

instrumento específico, sem a necessidade de revisão do Plano de Uso Público. No 

projeto deverão constar: 

1. Contextualização da atividade proposta, embasado nos instrumentos de 

gestão, Plano de Manejo e Plano de Uso Público, observado o zoneamento da UC e a 

classe de experiência da visitação correspondente; 

2. Gestão de segurança da atividade: diagnóstico de riscos e plano de resposta 

a incidentes; 

3. Plano de monitoramento de impactos da visitação e proposta de Número 

Balizador da Visitação (NBV): seguir o roteiro metodológico (ICMBio, 2011) para o 

manejo do impacto da visitação e/ou o plano de monitoramento de impacto da 

visitação do PNA; 

4. Modelo de operação da atividade: aspectos ligados à sazonalidade, controle 

e condução facultada ou não (seguir IN n°08/2008); 

5. Proposta de Manejo: sugerir protocolos de manejo, quando pertinentes (no 

caso de trilhas, por exemplo). 
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CAPÍTULO 17 - CENTRO DE VISITANTES 

É de suma importância considerar no planejamento do Uso Público no PNA a 

presença de um Centro de Visitantes - CV, um espaço com os objetivos de recepcionar 

e informar os visitantes sobre o Parque e seus atrativos naturais; de proporcionar a 

aproximação de turistas, moradores e estudantes com a UC; e de fortalecer o 

entendimento da sociedade civil em geral sobre a relevância das áreas protegidas. 

Para que os visitantes tenham maior e melhor acesso às possibilidades de 

visitação dentro do PNA e, portanto, uma experiência satisfatória, é imprescindível 

que obtenham orientações e informações qualificadas, que lhe proporcionem um 

direcionamento adequado das atividades e dos atrativos ao seu perfil. 

Considerando que a principal forma de acesso dos visitantes ao Parque é feita 

pela cidade de Novo Airão, onde fica sua sede administrativa, a instalação do Centro 

de Visitantes no município atenderia melhor o seu principal público-alvo (visitantes 

do PNA), além de facilitar a participação e o monitoramento dos gestores da UC. 

O Centro de Atendimento ao Turista - CAT já existe em Novo Airão, mas com 

funcionamento precário. Tem como função servir como auxílio para quem chega à 

cidade e precisa de material de apoio e informações sobre o município. O CAT auxilia 

o turista com indicação de hotéis, pousadas, restaurantes, passeios etc. É comum a 

oferta de mapas, guias regionais, revistas, informativos, entre outros itens de 

referência para os visitantes. 

Considerando que o local de implantação do Centro de Visitantes do PNA ainda 

é um tema em construção, a Tabela 41descreve as principais considerações quanto 

aos fatores positivos e negativos de instalação do CV nos seguintes locais: Base 2, Ilha 

do Cana Verde, Novo Airão em Terra Firme (na orla ou outro local), Novo Airão em 

flutuante na orla da cidade e Novo Airão integrado ao CAT da cidade. 
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Tabela 41. Pontos positivos e negativos de possíveis locais de instalação do Centro de Visitantes do 
Parque Nacional de Anavilhanas. 

Local do CV Fatores positivos Fatores negativos 

Base 2 

- Possibilidade de reforma e 
aproveitamento de construção 
antiga (alojamento em ruínas). 

- Possibilidade de realização de 
trilha interpretativa ligada ao CV. 

- Distância de Novo Airão, 
sendo um impeditivo para 
o amplo uso receptivo de 
turistas e acesso pela 
população. 

- Maior dificuldade de 
manutenção.  

Ilha do Cana 
Verde 

- O CV na ilha vincula-se com a 
principal característica da UC, ou 
seja, suas ilhas e paisagem 
fluvial. 

- Possibilidade de associação com 
outras estruturas (arvorismo, 
tirolesa, torre de observação, 
entre outros). 

- Distância de Novo Airão, 
sendo um impeditivo para 
o amplo uso receptivo de 
turistas e acesso pela 
população. 

- Maior dificuldade de 
manutenção. 

Novo Airão em 
Terra Firme 

- Possibilidade de implantar 
estrutura com auditório, 
heliporto, entre outros. 

- Maior facilidade de   
manutenção e acesso. 

- Amplo uso receptivo de turistas 
e acesso pela população. 

- Falta de terreno próprio 
do ICMBio para esse fim. 

Novo Airão em 
flutuante na 

orla 

- A beleza cênica do rio e das 
ilhas pode ser incorporada ao 
projeto. 

- Amplo uso receptivo de turistas 
e acesso pela população. 

- Maior facilidade de acesso. 

- Dificulta a implantação de 
uma estrutura grande, com 
auditório, heliporto, entre 
outros. 

- Custo de construção e 
manutenção alto. 

Novo Airão 
integrado ao 

CAT 

- Baixo custo por utilizar uma 
estrutura pré-existente. 

- Possível confusão e troca 
de papéis entre 
organizações (Secretaria 
Municipal de Turismo, 
ICMBio, entre outros). 

- Objetivos de um CAT são 
distintos de um CV, o que 
poderia limitar o 
atendimento. 

- Localizado na entrada da 
cidade, distante do rio e 
dos atrativos da UC. 
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Considerando a existência do CAT em Novo Airão e a falta de previsão de 

aquisição de terreno ou imóvel para a implementação de um CV exclusivo para o 

Parque, ou de recursos para construção, aluguel ou manutenção de infraestrutura 

para tal fim, considerar-se-ia positivo para a cidade, para o Parque e para as demais 

UCs do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, o estabelecimento de 

parcerias com a Prefeitura para co-gestão do CAT e sua adequação à um Centro de 

Visitantes do MBRN. 

 

Atividades: 

1. Avaliar viabilidade de parceria com a Prefeitura para implementação do CV do 

Parque e/ou do Mosaico do Baixo Rio Negro em conjunto com o CAT; 

2. Caso viável, fomentar elaboração do projeto de implementação do CV do 

Parque e/ou do MBRN em parceria com o CAT de Novo Airão; 

3. Estabelecer mecanismos de monitoramento quanto aos serviços prestados 

pelo CV; 

4. Capacitação dos atendentes/monitores em relação à visitação no PNA; 

5. Avaliar a proposta de elaboração de um programa de voluntariado para o CV; 

6. Divulgação do CV como local de informações sobre o PNA (sinalização na 

estrada de acesso à Novo Airão, mídias digitais, entre outras). 
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CAPÍTULO 18 - POSSIBILIDADES DE 

ROTEIROS INTEGRADOS 

O Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro possui uma Câmara Técnica 

de Uso Público que elencou a elaboração de roteiros integrados como uma das ações 

prioritárias no Plano de Ação do Mosaico. Propõe-se contribuir com a elaboração 

dessa ação. 

Ao refletir sobre as possibilidades de formatação de roteiros integrados entre 

o PNA e as UCs do Mosaico que se encontram no seu entorno, levando-se em 

consideração os seus atrativos, as formas de acesso e/ou a sua estrutura de 

organização comunitária, vislumbra-se o potencial inicial de trabalho conjunto com 

cinco delas: Parque Nacional do Jaú, RDS do Rio Negro, RDS do Tupé, RDS Puranga 

Conquista e APA Margem Esquerda do Rio Negro – Setor Tarumã-Açú/Tarumã-Mirim, 

as quatro últimas em razão de possuírem iniciativas de Turismo de Base Comunitária. 

O Parque Nacional do Jaú é uma das UCs com demanda espontânea razoável de 

turistas interessados em conhecê-lo, além de dispor de uma gama de atrativos 

complementares aos do PNA. O fato de poder visitar dois importantes Parques 

Nacionais do bioma Amazônia também torna atraente a associação e a união de 

empenhos em prol da promoção e divulgação dos esforços de conservação liderados 

pelo ICMBio. Por fim, sua localização (a via de acesso principal ao Jaú passa 

necessariamente pela área do PNA) facilita ainda mais as oportunidades de visitas 

conjugadas – o que já acontece em certos momentos e em alguns produtos oferecidos 

no mercado; porém, acredita-se ser possível uma aproximação ainda maior. 

Na RDS do Rio Negro, destacam-se duas iniciativas de empreendedorismo 

comunitário voltadas ao Turismo de Base Comunitária - TBC, apoiadas pela FAS, IPÊ e 

demais parceiros: i) na comunidade Tumbira, liderada por uma família que possui 

uma pequena pousada no local, a Pousada Garrido; e ii) na comunidade Tiririca, na 

qual há um trabalho com artesanato em biojoias e onde é possível praticar 

observação de fauna, principalmente aves16. 

                                                           
16

 A prática de criar pássaros silvestres e apresentá-los aos visitantes da comunidade do Tiririca é um 
costume tradicional e enraizado da comunidade. Contudo, tal prática não é regulamentada pelo órgão 
responsável. 



   

325 

A RDS do Tupé (comunidades do São João do Tupé, Julião e Colônia Central), a 

RDS Puranga Conquista (comunidades Nova Esperança e Bela Vista do Jaraqui) e a APA 

Margem Esquerda do Rio Negro – Setor Tarumã-Açú/Tarumã-Mirim(comunidades São 

Sebastião) também desenvolvem um trabalho muito interessante por meio da iniciativa 

do Roteiro de Turismo Comunitário do Rio Negro–Roteiro TUCORIN. A atuação dessas 

comunidades no acolhimento de visitantes é resultado da parceria entre duas 

Associações de Moradores e as organizações não governamentais Nymuendaju e IPÊ, 

visando à geração de trabalho e renda para os moradores e fortalecendo a participação 

ativa deles na gestão da atividade turística localmente.  

A proposta de roteiros integrados entre o PNA e outras UCs localizadas em seu 

entorno com iniciativas de TBC possibilitam experiências que integram natureza e 

cultura, sendo apreciadas por um público crescente que deseja vivenciar não só as 

dimensões geoecológicas da Amazônia, mas também conhecer os modos de vida 

tradicionais associados às comunidades ribeirinhas. 

A execução desses roteiros ficaria a cargo dos piloteiros e operadores de 

turismo que já visitam o PNA,integrado com a operação local de atividades e serviços 

das comunidades que operam o TBC. Ainda que já ocorram pontualmente, também 

acredita-se ser viável o crescimento e diversificação dos roteiros integrados do 

MBRN. 
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CAPÍTULO 19 - MONITORAMENTO DA 

VISITAÇÃO 

O monitoramento do Uso Público no PNA deve considerar prioritariamente 

dois aspectos da visitação: o impacto das atividades nos meios abiótico e biótico e a 

qualidade da experiência dos visitantes. Portanto, busca-se: 

1. Monitorar o impacto das atividades nos meios abiótico e biótico 

Procura-se inicialmente identificar localidades mais sensíveis à atividade turística 

(hotspots) pela simples observação e registro especializado para, então, serem avaliadas 

a partir do (s) problema (s), indicadores e parâmetros de monitoramento adequados, 

visando compatibilizar as atividades com a conservação do Parque.  

A adoção de aplicativos compatíveis com smartphones, que disponha de 

recursos de registro de coordenadas geográficas, fotos e comentários gerais, de 

maneira a ser multiplicado e utilizado por servidores do PNA, piloteiros, guias e 

parceiros (ONGs, Universidades, entre outros) é sugerida.  

Recomenda-se a formalização de parceria com instituição governamental ou 

da sociedade civil para um monitoramento sistêmico das atividades de Uso Público. É 

importante lembrar que deve ser seguido o manual do ICMBio “Roteiro metodológico 

para manejo de impactos da visitação com enfoque na experiência do visitante e na 

proteção dos recursos naturais e culturais (2011)”. 

 

2. Monitorar a qualidade da experiência dos visitantes 

Para monitorar a visitação por essa ótica, deve-se focar na experiência durante 

e pós-visita utilizando-se um questionário padrão (ajustado à medida da 

necessidade), visando obter dados temporais que permitam a análise do panorama da 

visitação no PNA para avaliação e ajustes que deverão ser feitos pela gestão da UC. 

 

Para ambos, é fundamental fomentar o engajamento social e o voluntariado 

para suporte na sua operação, além da formação continuada de condutores de 

turismo, por meio de programa especialmente desenvolvido para o ambiente natural 

e em concordância com a Norma ABNT NBR 15285:2005 e normas subsequentes – 

Condutores – Competência de Pessoa. 
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Além da contínua avaliação com base em dados obtidos com os visitantes, 

poderá ocorrer ainda avaliação periódica baseada em informações mais robustas 

pesquisadas em intervalos regulares de tempo. Ambas as avaliações deverão 

considerar os critérios que descrevem as características de cada zona. 

Para tais atividades, pode-se buscar parcerias com instituições de 

pesquisa17e/ou voluntários e adoção de plataformas online (via internet) ou tablets, 

com questionários eletrônicos, visando à maior celeridade na compilação e na análise 

dos dados. Além disso, deve-se monitorar regularmente comentários de visitantes em 

plataformas e mídias sociais digitais disponíveis na rede mundial de computadores 

tais como Facebook, TripAdvisor, Instagram, entre outras, relacionadas ao grau de 

satisfação dos visitantes. 

 

Atividades:  

1. Elaborar modelos de questionários e plataforma de coleta e armazenamento de 

dados, considerando as experiências no PNA e ICMBio;  

2. Estabelecer rotina de monitoramentos, em campo e no escritório, com aplicação 

de coleta de dados, avaliação de resultados e possíveis ações de manejo; 

3. Estabelecer parcerias e programas de voluntariado para as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 A título de exemplo, a pesquisa com visitantes “Uso Público no Parque Nacional de Anavilhanas”, em 
parceria com a West Virginia University (EUA), Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG/PR e 
Universidade do Estado do Amazonas– UEA/AM, no âmbito do projeto “Área demonstrativa” (estabelecido 
entre o ICMBio, o Serviço Florestal Norte Americano - USFS e a Usaid). 
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CAPÍTULO 20 - DIVULGAÇÃO  

Sugere-se como estratégias de divulgação da visitação do Parque Nacional de 

Anavilhanas: 

1. Informações no site do ICMBio: atualização, revisão ou produção de conteúdo 

para a página oficial do PNA. 

2. Comunicação e Marketing (C&M) 

• Promover Comunicação e Marketing do PNA; 

• Elaborar um guia das principais espécies de fauna e flora e atributos geofísicos 

do PNA; 

• Criar/confeccionar GUIA DE BOLSO para os roteiros do PNA, contendo mapa e 

descrição das atividades e atrativos, no mínimo; 

• Apoiar o desenvolvimento de materiais didáticos a fim de apoiar o 

aprendizado no município a partir de elementos presentes no PNA que estão ligados 

ao cotidiano da região; 

• Criar materiais informativos e didáticos para os visitantes, fortalecendo o viés 

educacional mesmo nas visitas com objetivos recreativos; 

• Apoiar a criação de concursos de fotografia, redação, entre outros, sobre a UC, 

para professores e alunos em Novo Airão, dentre outros públicos. 

3. Buscar a divulgação do PNA em guias nacionais e internacionais. 

4. Incentivar a divulgação do PNA em Mídias tais como “TripAdvisor” e redes 

sociais amplamente utilizadas. 

5. Divulgar o PNA para sociedades de ecoturismo, turismo e esportes de 

aventura, entre outros. 

6. Registrar as trilhas do PNA em aplicativos de compartilhamento de trajetos 

georreferenciados tal como Wikiloc. 

7. Atualizar as informações do Folder turístico do PNA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Parque Nacional de Anavilhanas foi criado com o objetivo de preservar o 

arquipélago fluvial de Anavilhanas, bem como suas diversas formações florestais, 

além de estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e 

valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação 

ambiental e turismo sustentável.  

De acordo com o modelo conceitual construído, a maioria das principais 

estratégias de conservação relaciona-se com o entorno imediato, o que significa que a 

conservação do Parque implica em olhar para fora da UC, em ações voltadas para 

diminuir, minimizar ou mesmo eliminar as pressões antrópicas sobre a Unidade, 

ações essas calcadas em bases sustentáveis. 

Tanto a Visão como o Objetivo do Uso Público do Parque Nacional de Anavilhanas 

vislumbram grandes potencialidades e carregam ambiciosas expectativas: 

Visão: “Ser referência no país como polo turístico, educacional e científico, 

garantindo a conservação da biodiversidade do Parque Nacional de Anavilhanas e 

promovendo a integração com o entorno como ferramenta para o desenvolvimento 

socioambiental local”; 

Objetivo do Uso Público: “Vivenciar o labirinto amazônico das Anavilhanas, 

suas águas, ecossistemas especiais, dimensão de sua paisagem e cultura local, por 

meio de diversificadas experiências acessíveis, transformadoras e de baixo impacto 

no ambiente, de interação direta com a natureza, com aporte de informações de 

qualidade e promovendo satisfação, valorização e orgulho do Parque Nacional para a 

população local e visitantes”. 

O Plano Interpretativo do PNA, construído paralelamente ao final do processo de 

revisão desse Plano de Manejo, também sinaliza grandeza geográfica, geoecológica, 

sociocultural e geopolítica relativa ao universo de aspectos que podem ser destacados na UC: 

Tema Interpretativo Principal: “O Parque Nacional de Anavilhanas protege 

um dos maiores arquipélagos de água doce do mundo, em um labirinto de ilhas 

recobertas por florestas alagáveis, onde a constante mudança do nível do rio Negro 

dita o ritmo da vida silvestre, o modo de vida das comunidades ribeirinhas, e confere 

a esta região singularidade e importância reconhecidas mundialmente”. 
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Contudo, os Desafios de Gestão são proporcionais à grandeza das 

expectativas e potencialidades do Parque, onde se destacam: 

• Equipe reduzida 

Dada a extensão espacial do PNA, suas características geográficas labirínticas e 

seus muitos acessos, faz-se mister o aumento de sua equipe gestora para garantir a 

efetividade de sua proteção, além de seus demais objetivos de consolidação e 

estratégias de conservação. 

• Fortalecimento de parcerias 

É meta do PNA o fortalecimento de parcerias para ações de proteção, educação 

ambiental, pesquisa e uso púbico da UC, a fim de garantir maior efetividade nas 

atividades de fiscalização, conservação, comunicação e promoção do Parque. 

• Estruturação e ordenamento do Uso Público 

Considerando que o Uso Público é tema prioritário do PNA, sua estruturação e 

ordenamento, incluindo controle e monitoramento, são objetivos e desafios centrais 

da gestão da UC. 

• Normativa sobre o turismo de interação com botos-vermelhos 

A falta de normativa específica para a atividade de interação com botos-

vermelhos fragiliza os esforços de ordenamento da atividade. 

• Integração com o entorno 

Visto que o Parque Nacional de Anavilhanas possui mais de 50 comunidades 

tradicionais às suas margens, além da cidade de Novo Airão, é imperativo o 

fortalecimento de estratégias de integração, comunicação, desenvolvimento 

socioambiental e de parcerias em prol da conservação do Parque, que estimulem o 

sentimento de orgulho e pertencimento e a compreensão da importância da área 

protegida. Nesse sentido, destaca-se a relevância do Ajuri Novo Airão e sua expansão 

para os demais territórios do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro. 

• Conflito com a pesca de autoconsumo 

Considerando a situação sui generis do PNA, cujos limites vão de uma margem 

a outra do rio Negro por mais de 130 km, onde localizam-se mais de 50 comunidades 
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ribeirinhas, dependentes da pesca de autoconsumo, busca-se o estabelecimento de 

instrumento jurídico que possa contribuir para a segurança alimentar de tais 

comunidades, assegurando o acesso desse público ao recurso pesqueiro, com 

regramento da pesca artesanal em termos biológicos e sociais aceitáveis. 

• Lacunas de conhecimento 

Busca-se incentivar estudos e pesquisas para suprir as lacunas de 

conhecimento sobre os alvos de conservação, as estratégias de conservação e os 

desafios de gestão do PNA, com destaque para a ameaça das UHEs do Rio Branco. 

• Gestão Integrada 

Almeja-se aprofundar a gestão integrada do território do Mosaico de Áreas 

Protegidas do Baixo Rio Negro como estratégia operacional e de luta em prol da 

conservação socioambiental e melhoria da qualidade de vida das populações do baixo 

rio Negro. 

 

O presente documento, ao apresentar o planejamento estratégico da UC, 

construído coletivamente, com participação dos conselheiros e parceiros do Parque, 

subsidiado pelas informações disponíveis presentes nos Diagnósticos geobiofísico, 

socioeconômico e de uso público, visa orientar a equipe gestora e ao coletivo de 

atores direta ou indiretamente envolvidos com o Parque, quanto aos objetivos de 

gestão e às prioridades estabelecidas, frente aos desafios e potencialidades latentes. 

Não se trata de um documento estanque, pelas próprias metodologias 

adotadas, sendo flexível à mudança de cenários e ao aporte de novas informações. 

Contudo, guarda robustez necessária à sua aplicabilidade prática em curto e médio 

prazo, sobretudo pela construção participativa, que lhe confere sustentação e 

legitimidade.  

Construído para guiar a gestão da Unidade de Conservação, almeja-se sua 

ampla divulgação e utilização, para o cumprimento dos objetivos do Parque Nacional 

de Anavilhanas e a conquista dos ideais traçados em sua Visão. 
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Anexo 1. Lista preliminar de pesquisadores acessados para revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Anavilhanas. 

  

Pesquisador Área da Pesquisa Contato Instituição Relatório/Tese/Artigo 

NELIANE DE SOUSA ALVES 
Morfometria e 
geomorfologia 

nelis.alves@gmail.com UEA 
Mapeamento hidromorfodinâmico do complexo fluvial de 
Anavilhanas 

 RENATO CINTRA 

 

  

Aves 

  

  

rcintrasoares@gmail.com 

  

  

INPA 

  

  

Spatial distribution and habitat of the Anavilhanas Archipelago 
bird community in the Brazilian Amazon 

Distribution, Abundance and Habitat Selection by Breeding 
Yellow-billed Terns (Sternula superciliaris), Large-Billed Terns 
(Phaetusa simplex) and Black Skimmers (Rynchops niger) in 
the Brazilian Amazon  

Ecological Gradients Influencing Waterbird  Communities in 
Black Water Lakes in the Anavilhanas Archipelago, Central 
Amazonia 

ANDRESSA BÁRBARA SCABIN  Vegetação dedascabin@gmail.com INPA 
The spatial distribution of illegal logging in the Anavilhanas 
archipelago (Central Amazonia) and logging impacts on species 

FLÁVIA REGINA CAPELLOTTO 
COSTA 

Vegetação flaviacosta001@gmail.com INPA   

JOCHEN SCHÖNGART Vegetação j.schoengart@mpic.de  INPA   

BRUNO MARCHENA ROMÃO 
TARDIO 

Mamíferos bruno.tardio@icmbio.gov.br  ICMBio 
The role of forest structure and human occupation in 
structuring mammal assemblages in oligotrophic ecosystems of 
Central Amazonia 

    
Diets of Spectacled and Black Caiman in the Anavilhanas 
Archipelago, Central Amazonia, Brazil 
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Pesquisador Área da Pesquisa Contato Instituição Relatório/Tese/Artigo 

    

Monitoring the Distribution, Abundance and Breeding Areas of 
Caiman crocodilus crocodilus and Melanosuchus niger in the 
Anavilhanas Archipelago, Central Amazonia, Brazil 

LUIZ AUGUSTO GOMES DE 
SOUZA 

Leguminosas souzalag@inpa.gov.br INPA 
Bioeconomical potential of Leguminosae from the Lower Negro 
River, Amazon, Brazil 

CRISTINA F. TÓFOLI Peixe-boi cftofoli@gmail.com IPE 
MERMAIDS OF THE AMAZON - Using the Amazonian manatee as 
a “flagship species” for conservation in the Lower rio Negro 
Region, Brazilian Amazon 

LEANDRO A. PINHEIRO 
Qualidade da água do rio 
Negro 

leandroeamb@gmail.com UFBA 
Avaliação hidroquímica qualitativa das águas do baixo rio 
Negro 

ERIKA NAKAZONO Flora arumanzal@yahoo.com.br FVA 
Biologia e ecologia do arumã, Ischnosiphon polyphyllus 
(Marantaceae), no arquipélago de Anavilhanas, rio Negro, 
Amazônia Central 

NAZIANO FILIZOLA Geomorfologia naziano.filizola@gmail.com UFAM 
Caracterização hidro-geomorfológica da área fluvial do Parque 
Nacional do Arquipélago de Anavilhanas – Rio Negro, AM. 

MARIA TERESA PIEDADE 

  

Floresta de Igapó 

  

maua.manaus@gmail.com 

  

INPA 

  

Ecologia, zonação e colonização da vegetação arbórea das Ilhas 
Anavilhanas 

 

GEORGE REBÊLO 

 

Quelônios 

 

 jacarebelo@gmail.com 

 

INPA 

Estratégias de dispersão, produção de frutos e extrativismo da 
palmeira Astrocaryum jauariMart. nos igapós do rio Negro: 
implicações para a ictiofauna 

Percepções sobre o consumo de quelônios na amazônia. 
Sustentabilidade e alternativas ao manejo atual 

REBECCA ZARZA Aves  INPA 

Distribuition, abundance and habitat selection by breeding 
yellow-billed terns (Sternula superciliaris), large-billed terns 
(Phaetusa simplex) and black skimmers (Rycchops niger) in the 
brazilian Amazon.  

KEDMA CRISTINE YAMAMOTO Peixes kcyamamoto@gmail.com  UFAM 
Fish diversity and species composition in small-scale artificial 
reefs in Amazonian floodplain lakes: Refugia for rare species? 
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Anexo 2. Lista Preliminar da Flora doParque Nacional de Anavilhanas (organizada por Enrique Salazar, analista da UC, em 2017). 

Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 

Igapó Terra Firme Campinarana/Campina Caatinga-gapó 

Gimnospermas       

Ephedraceae       

Ephedra sp. ? arbusto   ?  

Gnetaceae       

Gnetum sp. ituá liana lenhosa X    

Angiospermas       

Annonaceae       

Annonaambotay envirataia arvoreta X    

Annona glabra graviola-do-igapó arvoreta X    

Annona hypoglauca ? arvoreta X    

Annona insignia (Rollinia insignia) envira-bodó árvore  X   

Bocageopsis multiflora envira-preta árvore  X   

Diclinanona caticira ? árvore  X   

Duguetia surinamensis envireira árvore X    

Duguetia uniflora envireira árvore X  X  

Duguetia sp. envireira árvore  X   

Ephedranthus amazonicus envira-caju árvore  X   

Guatteria blepharophytha envira-preta árvore X    

Guatteria guianensis envireira árvore X X   

Guatteria olivacea envireira árvore  X   

Oxandra riedeliana envira-do-igapó árvore X    

Pseudoxandra polyphleba envira-preta árvore X    

Unonopsis buchtienii envira-surucucu árvore X    

Unonopsis guatterioides envira-surucucu árvore X X   

Xylopia emarginata envirataia árvore X  X X 

Xylopia sp. envirinha arvoreta X    

Xylopia sp. envirataia-sarasara árvore  X   

Xylopia sp. ? arvoreta    X 

Apocynaceae       

Ambelania acida pepino-do-mato arvoreta  X   

Couma macrocarpa sorva árvore  X   

Couma utilis sorvinha árvore  X X  

Aspidosperma carapanauba carapanauba árvore X    

Aspidosperma pachypterum ? árvore  x X  

Aspidosperma pachypksnon ? arvoreta   X X 

Aspidosperma shultsii ? árvore   X  

Aspidosperma sp. carapanauba árvore     

Himathantus attenuata sucuuba árvore X  X  
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 

Igapó Terra Firme Campinarana/Campina Caatinga-gapó 

Apocynaceae (continuação)       

Himathantus cf. sucuuba sucuuba arvoreta     

Himathantus sp. sucuuba arvoreta    X 

Lacmellea lactescens caramurizinho árvore   X  

Malouetia furfuracea molongó arvoreta X    

Malouetia tamaquarina molongó árvore   X X 

Macroscepis sp. ? liana X    

Odontadenia geminata canário liana lenhosa X   X 

Parahancornia amapa amapá-amargoso árvore X X  X 

Rauvolfia sp. muirajuçara-falsa arvoreta   X  

Tabernaemontana flavicans leiteira arvoreta X    

Tabernaemontana siphilitica leiteira arbusto X    

Araceae       

Anthurium gracile ? epífita X X X X 

Anthurium trinerve tajá epífita    X 

Heteropsis sp. cipó-titica hemiepifita     

Philodendron pulchrum tajá hemiepífita    X 

Philodendron sp. cipó-ambé; cipó-imbé hemiepífita     

Pistia stratiotes alface-d’água macrófita x   X 

Urospatha sagittifolia ? macrófita X  X X 

Arecaceae       

Astrocaryum jauari jauari palmeira X    

Astrocaryum murumuru murumuru palmeira X    

Bactris maraja marajá paleira x    

Bactris riparia marajá palmeira X    

Bactris simplicifrons marajazinho palmeira    X 

Bactris sp. marajazinho palmeira   X  

Desmoncus polyacanthos jacitara palmeira 
escandente 

X    

Euterpe catingae açaí-chumbinho palmeira   X  

Euterpe precatoria açaí-da-mata palmeira  X   

Euterpe oleracea açaí palmeira  X   

Geonoma spixiana ubim palmeira X    

Iriartella setigera paxiubinha palmeira X X X  

Leopoldinia pulchra jará palmeira X  X X 

Oenocarpus bacaba bacaba palmeira  X   

Oenocarpus bataua patauá palmeira  X   

Oenocarpus minor bacabinha palmeira  X   

Manicaria saccifera bussú palmeira   X  

Mauritia carana buritirana palmeira   X  

Mauritia flexuosa buriti palmeira X X   

Mauritiella aculeata buritirana, caranã      
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Arecaceae (continuação)       

Mauritiella armata caranã, buritirana      

Socratea exorrhiza paxiúba      

Asteraceae       

Gongylolepsis martiana ? árvore   X  

Azollaceae       

Azolla sp. mureru macrófita x   X 

Balanophoraceae       

Não identificada ? parasita X    

Bignoniaceae       

Arrabidea sp. ? liana lenhosa  X   

Memora sp. ? liana lenhosa X    

Memora flaviflora buquê-de-noiva liana lenhosa  X   

Tabebuia barbata capitari árvore X    

Tabebuia serratifolia pau-d’arco árvore  X   

Boraginacea       

Cordia scabrida freijó árvore  X   

Cordia scricicalyx grão-de-galo árvore X    

Bromeliaceae       

Ananas nanus ananá-da-campina erva   X  

Bromelia sp. ? epífita    X 

Guzmanea sp. ? epífita    X 

Tillandsia bulbosa ? epífita    X 

Vriesia splitgerberi ? epífita    X 

Burseraceae       

Crepidospermum rhoifolium breu-branco árvore  X   

Dacryodes microcarpa breu-preto árvore   X  

Dacryodes nitens breu-preto árvore  X   

Dacryodes roraimensis breu-preto árvore  X   

Protium altisonii breu árvore  X   

Protium apiculatum breu-branco árvore X    

Protium aracouchini breu árvore  X   

Protium decandrum breu árvore  X   

Protium ferrugineum breu árvore  X   

Protium fimbriatum breu árvore  X   

Protium giganteus breu árvore  X   

Protium grandifolium breu árvore  X   

Protium guianense breu árvore  X   

Protium hebetatum breu-vermelho árvore  X   

Protium opacum var. opacum breu árvore  X   

Protium peruvianum breu-branco árvore  X   

Protium pilosissimum breu-peludo árvore  X   
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Burseraceae (continuação)       

Protium sp. breu árvore  X   

Protium sp. breu árvore  X   

Protium sp.(1) breu-branco árvore X    

Protium sp.(2) breu-branco árvore X    

Protium sp. breu árvore   X  

Tetragastris trifoliolata breu-amescla árvore  X   

Tetragastris sp.(1) breu-sucuruba árvore X    

Tetragastris sp.(2) breu-sucuruba árvore X    

Calophyllaceae       

Calophyllum brasiliense jacareúba árvore X X   

Caraipa grandifolia muirapiranga árvore X    

Caraipa sp. ? árvore  X   

Caraipa sp. ? arvoreta    X 

Haploclathra leiantha ? árvore X    

Haploclathra paniculata ? árvore   X X 

Cannabaceae       

Trema micrantha grandiúva arvoreta  X   

Caryocaraceae       

Caryocar glabrum piquiá árvore  X   

Caryocar microcarpum piquiarana árvore X    

Caryocar villosum piquirana árvore  X   

Celastraceae       

Hippocratea volubilis ? liana lenhosa X    

Salacia gigantea gogó-de-guaba liana lenhosa     

Salacia sp. chichuá liana lenhosa X X   

Cecropiaceae       

Cecropia latiloba embaúba árvore X    

Cecropia sp. embaúba árvore X    

Pouroma minor embaubarana árvore  X   

Pouroma ovata embaubarana árvore  X   

Pouroma sp. (1) embaubarana árvore  X   

Chrysobalanaceae       

Couepia bracteosa pajurá árvore  X   

Couepia guianensis pajurá árvore X  X  

Couepia multiflora pajurazinho árvore   X  

Couepia obovata ? árvore  X   

Couepia paraenses ssp. glaucescens pajurazinho arvoreta   X  

Couepia sp. (1) ? árvore X    

Couepia sp. (2) ? árvore X    

Couepia sp. ? árvore  X   

Couepia sp. (1) ? árvore  X   
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Chrysobalanaceae (continuação)       

Couepia sp. (2) ? árvore  X   

Couepia sp. (1) ? árvore   X  

Couepia sp. (2) ? árvore   X  

Couepia sp. ? árvore    X 

Exellodendron coriaceum ? árvore    X 

Hirtella racemosa caraipezinho árvore X    

Licania apetala macucu-chiador árvore X  X X 

Licania caudata ? árvore   X  

Licania cuprea ? árvore    X 

Licania coriacea ? árvore X    

Licania dealdata ? árvore    X 

Licania densiflora pajurá-vermelho árvore X X   

Licania egleri ? árvore  X   

Licania hebentha ? árvore  X   

Licania heteromorpha caraipé árvore X X X  

Licania hypoleuca tintarana, caraipé arbusto X  X X 

Licania kunthiana pajurazinho árvore  X   

Licania incana ? árvore    X 

Licania lata caraipé árvore X    

Licania latifolia macucu-sangue árvore X X X  

Licania licaniaflora ? árvore X    

Licania longipetala ? árvore X    

Licania longistyla ? árvore X X   

Licania macrophylla macucu-terra árvore  X   

Licania micrantha ? árvore  X   

Licania oblongifolia macucu-chiador árvore X X   

Licania octandra caraipé árvore  X   

Licania parviflora caraipé árvore X    

Licania reticulata ? árvore   X  

Licania rodriguesii ? árvore  X   

Licania sp.(1) ? árvore X    

Licania sp.(2) ? árvore X    

Licania sp.(3) ? árvore X    

Licania sp.(1) ? árvore  X   

Licania sp.(2) ? árvore  X   

Licania sp.(1) ? árvore   X  

Licania sp.(2) ? árvore   X  

Licania sp. ? árvore    X 

Parinari campestris pajurazinho árvore   X  

Parinari excelsa pajurazinho árvore X    
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Clusiaceae 

Clusia sp. mata-pau, apui árvore  X   

Clusia sp. apui arvoreta    X 

Clusia sp. apui arbusto  X   

Garcinia acuminata bacuri-coroa árvore  X   

Garcinia brasiliensis bacuri árvore X    

Garcinia madruno bacuri árvore X    

Garcinia sp. bacuri arvoreta    X 

Lorostemon coelhoi ? árvore  X   

Lorostemon colombianum ? árvore  X   

Simphonia globulifera anani árvore  X   

Simphonia polyphylla anani árvore  X   

Tovomita sp. ? árvore X    

Tovomita sp. ? árvore  X   

Tovomita sp. ? árvore   X  

Tovomita sp. ? árvore   X  

Combretaceae       

Buchenavia oxycarpa ? arvoreta X    

Buchenavia suaveolens ? árvore X   X 

Buchenavia sp. mutuquinha árvore  X   

Combretum aubletii escova-de-macaco liana lenhosa X    

Terminalia sp. tanimbuca árvore X    

Connaraceae       

Connarus huber ? liana lenhosa X    

Connarus sp. ? liana lenhosa    X 

Rourea cuspidata ? liana lenhosa X    

Convolvulaceae       

Dicranostyles scandens ? liana lenhosa X    

Ipomoea alba boa-noite liana X    

Ipomoea aquatica batatarana macrófita     

Ipomoea phyllomega batatarana liana X    

Ipomoea squamosa batatarana liana X    

Costaceae       

Costus acreanus canafistula erva X    

Cucurbitaceae       

Gurania sp. melãozinho liana X    

Cyperaceae       

Lagenocarpus sabanensis tiririca, navalha erva   X  

Dilleniaceae       

Davilla nitida cipó-d’água liana lenhosa X    

Doliocarpus brevipedicellatus cipó-d’água liana lenhosa  X   
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Droseraceae 

Drosera sp. orvalhinha erva   X  

Ebenaceae       

Diospyros poeppigiana ? árvore X    

Diospyros praetermissa ? árvore  X   

Diospyros tenuiflora ? arvoreta X    

Elaeocarpaceae       

Sloanea floribunda urucurana árvore  X   

Sloanea rufa urucurana árvore  X   

Sloanea sp. (1) urucurana árvore  X   

Sloanea sp. (2) urucurana árvore  X   

Euphorbiaceae       

Alchornea discolor supiarana arvoreta X X X  

Amanoa oblongifolia ? árvore X    

Conceveiba terminalis ? árvore   X  

Croton cuneatus pau-santo árvore X    

Hevea brasiliensis seringueira árvore  X   

Hevea spruceana seringa-barriguda árvore X    

Hevea sp. seringueirinha arvoreta    X 

Croton lanjouwensis dima árvore  X   

Mabea caudata taquari arvoreta  X   

Mabea nitida taquari árvore X    

Mabea angustifolia taquari árvore   X X 

Mapronea guyanensis taquari árvore X    

Margaritaria sp. ? árvore X    

Micrandra siphonioides cauchorana árvore X    

Piranhea trifoliata piranheira árvore X    

Eriocaulaceae       

Paepalanthus sp. ? erva   X  

Fabaceae-Caesalpinioideae       

Bocoa viridiflora muirajiboia-preta árvore  X   

Capsiandra angustifolia acapurana árvore     

Capsiandra comosa var. laurifolia acapurana árvore X    

Cassia leiandra mari-mari árvore X    

Crudia amazonica orelha-de-cachorro árvore X    

Cynometra bauhiniifolia jutaizinho árvore X    

Cynometra spruceana jutaizinho árvore X    

Dialium guianense jutai-pororoca árvore  X   

Dicorynia paraensis var. macrophylla ? árvore   X  

Eperua glabriflora muirapiranga árvore  X X  

Heterostemon mimosoides pracaxi árvore X X   

Jacqueshusena purpurea ? árvore    X 
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Fabaceae-Caesalpinioideae (continuação)       

Macrolobium acaciifolium arapari árvore X    

Macrolobium angustifolium arapari árvore X    

Macrolobium multijugum arapari árvore X   X 

Macrolobium rubrum arapari árvore    X 

Mora paraensis paracuúba-branca árvore X    

Peltogyne campestris roxinho-da-campina árvore   X  

Peltogyne catingae violeta árvore   X X 

Peltogyne paniculata  violeta árvore  X   

Peltogyne sp. violeta árvore  X   

Peltogyne venosa ssp. densiflora roxinho árvore X    

Swartzia arborescens ? árvore  X   

Swartzia argentea ? árvore X   X 

Swartzia auriculata ? árvore X    

Swartzia duckei ? árvore   X  

Swartzia ingifolia carrapatinho árvore X X   

Swartzia laevicarpa saboarana árvore X X X  

Swartzia macrocarpa macucu-de-paca árvore X    

Swartzia polyphylla paracutaca árvore   X  

Swartzia sp. (1) ? árvore X X   

Swartzia sp. (2) ?   X   

Swartzia sp. (3) ?   X   

Swartzia polyphylla arabá, paracutaca árvore X X   

Swartzia shomburgkii ? árvore  X   

Swartzia ulei jirimum árvore  X   

Tachigali paniculata tachi, taxi árvore X X   

Tachigali sp. (Sclerobium sp.) tachi, taxi árvore X    

Tachigali sp. (1) tachi, taxi árvore X    

Tachigali sp. (2) tachi, taxi árvore X    

Tachigali sp. tachi, taxi árvore  X   

Fabaceae-Cercidae       

Bauhina alata escada-de-jaboti liana lenhosa X    

Bauhinia sp. escada-de-jaboti liana lenhosa X X   

Fabaceae-Mimosoideae       

Abarema jupunba tento-azul arvoreta  X X  

Abarema laeta ? árvore     

Abarema mataybifolia ? árvore  X   

Abarema sp. tento arvoreta    X 

Abrus precatorius tento liana  X   

Albizia subdimidiata ? árvore X X   

Inga alba ingá árvore X    

Inga paraenses ingá árvore  X   
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Fabaceae-Mimosoideae (continuação)       

Inga sp. (1) ingá árvore  X   

Inga sp. (2) ingá árvore  X   

Inga sp. (1) ingá arvoreta   X  

Inga sp. (2) ingá arvoreta   X  

Macrosamanea troesii ? árvore X    

Marmaroxylum racemosum angelim-rajado árvore  X   

Parkia decussata faveira árvore  X   

Parkia discolor faveira árvore    X 

Parkia pendula visgueito árvore X    

Pentaclethra macroloba paracaxí árvore X    

Pithecellobium adiantifolium ingarana arvoreta X    

Pithecellobium cauliflorum ingarana árvore X    

Pithecellobium lindsaefolium ingarana árvore    X 

Pithecellobium marginatum ingarana árvore    X 

Pithecellobium spuceanum ingarana árvore X    

Pithecellobium sp. ? árvore  X   

Zygia glomeratum  árvore X    

Fabaceae-Papilionoideae       

Acosmium nitens ? arvoreta X    

Aldina heterophylla macucu-de-paca árvore X X X X 

Aldina latifolia macucu-de-igapó árvore X   X 

Andira parviflora sucupira-vermelha árvore  X X  

Centrosema ellipticum feijaozinho liana X    

Centrosema triquertum feijaozinho liana X    

Clathrotropsis nitida melancieira árvore X   X 

Clitoria amazonum paliteira arvoreta X    

Dalbergia riedii ? liana lenhosa X    

Dalbergia riparia ? liana lenhosa X    

Dalbergia sp. verônica liana lenhosa  X   

Dipteryx odorata cumaru árvore  X   

Dipteryx sp. cumaru árvore  X   

Dioclea macrocarpa olho-de-boi liana X    

Hymenaea sp. jutaí, jatobá árvore x    

Hymenolobium excelsum angelim-da-mata árvore  X  X 

Hymenolobium sp. angelim árvore  X   

Machaerium ferox rabo-de-macaco liana lenhosa X    

Machaerium quinta rabo-de-macaco liana lenhosa X    

Machaerium sp. rabo-de-macaco liana lenhosa X X   

Ormosia excelsa tento árvore X    

Ormosia macrocalyx tento árvore X    

Ormosia sp. tento árvore   X  
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Fabaceae-Papilionoideae (continuação)       

Phaseolus pilosus feijão liana X    

Poecilanthe amazonica ? árvore X   X 

Poecilanthe effusa ? árvore  X   

Pterocarpus santalinoides ? árvore X    

Pterocarpus sp. ? árvore X    

Taralea oppositifolia macacaúba árvore X   X 

Vaitarea guianensis sucupira-preta árvore X    

Gentianaceae       

Irlbachia numorosa ? erva X X  X 

Voyra sp. ? saprófita X    

Goupiaceae       

Goupia glabra cupiúba árvore  X   

Heliconiaceae       

Heliconia cf. densiflora caeté erva X X   

Heliconia cf. psittacorum caeté-papagaio erva X X   

Humiriaceae       

Duckesia verrucosa uxi-coroa árvore  X   

Endopleura uchi uxi árvore  X   

Humiria balsamifera umiri árvore  X   

Humiriastrum cuspidatum uxirana arvoreta   X X 

Sacoglottis sp. ? arvoreta   X X 

Vantanea macrocarpa ? árvore  X   

Vantanea sp. ? arvoreta   X  

Hypericaceae       

Vismia cayennensis lacre árvore X    

Vismia guianensis lacre árvore X    

Vismia sprucei lacre árvore X    

Vismia sp. lacre árvore X    

Icacinaceae       

Casimirella sp. (Humirinthera) batata-mairá liana lenhosa X    

Emmotum orbiculatum marirana arvoreta   X X 

Leretia cordata ? liana lenhosa X    

Poraqueiba sericia umari árvore  X   

Poraqueiba sp. mari arvoreta   X  

Lacistemaceae       

Lacistema aggregatum ? arbusto X    

Lamiaceae       

Vitex cymosa tarumã árvore X    

Vitex sp. tarumã árvore  X   

Lauraceae       

Aiouea maguireana louro-da-campina árvore   X  
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Lauraceae (continuação)       

Aniba affinis louro árvore   X X 

Aniba burchelli louro árvore   X  

Aniba ferrea louro-ferro árvore  X   

Aniba panurensis louro árvore  X   

Aniba parviflora louro-puxuri árvore  X   

Aniba permollis louro-rosa árvore  X   

Aniba williamsii louro árvore  X   

Licaria sp. louro árvore  X   

Licaria sp. louro árvore   X  

Mezilaurus itauba itaúba árvore ? X   

Nectandra amazonum louro-preto árvore X    

Nectandra rubra louro árvore  X   

Nectandra sp. louro árvore X    

Ocotea aciphylla louro arvoreta   X  

Ocotea canaliculata louro-pimenta árvore  X   

Ocotea cernua louro-abacate árvore X    

Ocotea cymbarum louro-inamuí árvore X    

Ocotea fasciculata louro árvore   X  

Ocotea longifolia louro árvore X    

Ocotea myriantha louro árvore X    

Ocotea shomburgkiana louro-da-campina árvore    X 

Ocotea sp.(1) louro árvore X    

Ocotea sp.(2) louro árvore X    

Ocotea sp.(3) louro árvore X    

Ocotea sp. louro árvore  X   

Ocotea sp. louro árvore  X   

Ocotea sp. louro árvore   X X 

Lecythidaceae       

Bertholletia excelsa castanheira árvore  X   

Cariniana decandra tauari árvore  X   

Corythophora alta ripeiro-vermelho árvore  X   

Eschweilera albiflora castanharana árvore X X   

Eschweilera amazonica matamatá-amarelo árvore X    

Eschweilera apiculata matamatá-branco árvore X X   

Eschweilera atropetiolata castanha-vermelha árvore  X   

Eschweilera coriacea matamatá árvore  X   

Eschweilera parvifolia ripeiro-vermelho árvore X    

Eschweilera grandiflora matamatá-rosa árvore  X   

Eschweilera micrantha matamatá árvore  X   

Eschweilera parviflora matamatá árvore  X   

Eschweilera pedicelata matamatá-roxo árvore  X   
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Lecythidaceae (continuação)       

Eschweilera tenuifolia macacarecuia árvore X  X X 

Eschweilera sp. (1) matamatá árvore  X   

Eschweilera sp. (2) matamatá árvore  X   

Eschweilera sp. (3) matamatá árvore  X   

Gustavia augusta general-cagão árvore X    

Gustavia elliptica general árvore  X   

Gustavia hexapetala mucurão árvore X X   

Gustavia pulchra general árvore X   X 

Lecythis pisonis sapucaia árvore  X   

Lentibulariaceae       

Utricularia breviscapa lodo macrófita X    

Utricularia foliosa lodo macrófita X    

Utricularia subulata lodo macrófita X    

Linaceae       

Hebepetalum humiriifolium azeitona-da-mata árvore   X  

Roucheria punctata azeitona-da-mata árvore  X   

Roucheria sp. azeitona-da-mata árvore   X  

Loganiaceae       

Strychnos guianensis anzol-de-lontra liana lenhosa X    

Strychnos peckii anzol-de-lontra liana lenhosa X    

Strychnos subcordata anzol-de-lontra liana    X 

Strychnos sandwithiana anzol-de-lontra liana lenhosa  X   

Loranthaceae       

Cladocolea sp. erva-de-passarinho hemirasita X X   

Phthirusa rufa erva-de-passarinho hemiparasita X  X X 

Psittacanthus cinctus erva-de-passarinho hemiparasita X    

Psittacanthus sp. erva-de-passarinho hemiparasita    X 

Psittacanthus sp. erva-de-passarinho hemiparasita X X   

Malpighiaceae       

Banisteriopsis caapi caapi, mariri liana lenhosa X    

Burdachia duckei brinco-de-tracajá arvoreta   X X 

Burdachia prismatocarpa brinco-de-tracajá arvoreta X    

Byrsonima cf. chrysophylla murici arvoteta X    

Byrsonima eugenifolia murici-da-campina arvoreta    X 

Heteropterys helicina ? liana lenhosa X    

Malvaceae       

Apeiba echinata pente-de-macaco árvore X    

Apeiba sp. pente-de-macao árvore  X   

Byttneria fulva mutamba liana lenhosa X    

Catostemma sp. ? árvore   X  

Luehea sp. ? árvore X    
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 

Igapó Terra Firme Campinarana/Campina Caatinga-gapó 

Malvaceae (continuação)       

Matisia ochrocalyx (Quararibea) ? árvore  X   

Mollia speciosa tartaruguinha árvore X  X X 

Pachira aquatica munguba árvore X    

Pachira faroensis munguba-do-igapó árvore    X 

Pachira insignis mungubarana árvore X  X  

Pachira macrocalyx sumaumarana árvore  X   

Pachira sp. munguba-de-igapó árvore X   X 

Pseudobombax munguba munguba árvore X    

Pavonia oxyphyllaria ? erva X    

Scleronema micranthum cardeiro árvore  X   

Marantaceae       

Calathea sp. ? erva X    

Iscnhosiphon sp. arumã erva X    

Monotagma plurispicatum arumã erva   X  

Marcgraviaceae       

Marcgravia sp. ? liana lenhosa  X   

Melastomataceae       

Aciotis sp. buxixu arbusto  X   

Bellucia cf. dichotoma goiaba-de-anta arvoreta  X   

Clidemia cf. hirta buxixu erva  X   

Henriettea stellares ? arbusto    X 

Henriettella horridula ? erva X    

Leandra sp. buxixu erva  X   

Maieta guianensis buxixu arbusto     

Miconia argyrophylla buxixu arvoreta   X  

Miconia sp. buxixu arvoreta   X  

Mouriri brevipes muiraúba árvore  X   

Mouriri cauliflora ? arvoreta    X 

Mouriri classifolia ? arvoreta    X 

Mouriri ceanensis quaruba árvore X    

Mouriri duckeana muiraúba árvore  X   

Mouriri duckeanoides muiraúba árvore  X   

Mouriri nigra muiraúba arvoreta   X  

Tibouchina sp. ? arbusto    X 

Tococa subciliata buxixu arbusto X    

Meliaceae       

Guarea carinata jataúba-vermelha árvore  X   

Guarea macrophylla jitó árvore  X   

Guarea pubiflora jitó árvore X    

Guarea purusana jitó árvore  X   

Guarea velutina jitó árvore  X   
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 

Igapó Terra Firme Campinarana/Campina Caatinga-gapó 

Meliaceae (continuação)       

Guarea sp. (1) jitó árvore  X   

Guarea sp. (2) jitó árvore  X   

Guarea sp. (3) jitó árvore  X   

Trichilia guianensis jitó árvore X X   

Trichilia mazanensis jitó arvoreta X    

Trichilia micrantha jitó-mirim árvore X X   

Trichilia poeppigii jitó árvore  X   

Trichilia rubra jitó árvore X    

Trichilia septentrionalis jitó árvore  X   

Trichilia sp. (1) jitó árvore  X   

Trichilia sp. (2) jitó árvore  X   

Trichilia sp. (3) jitó árvore  X   

Menispermaceae       

Abuta sp. cipó-abuta liana   X  

Moraceae       

Brosimum guianensis muirapiranga árvore X X   

Brosimum potabile ? árvore  X   

Brosimum rubescens pau-rainha árvore  X   

Brosimum utile amapá-mururé árvore  X   

Brosimum sp. ? árvore X    

Brosimum sp.(1) ? árvore  X   

Brosimum sp.(2) ? árvore  X   

Clarisia racemosa guariúba árvore  X   

Clarisia sp. ? árvore X    

Ficus citrifolia apuí, mata-pau árvore X    

Helianthostylis sprucei ? árvore  X   

Helicostylis podogyne ? árvore  X   

Helicostylis tomentosa inharé árvore  X   

Naucleopsis caloneura muiratinga árvore  X   

Pseudolmedia laevigata muiratinga árvore X    

Pseudolmedia laevis muiratinga árvore  X   

Sorocea guilleminiana ? árvore  X   

Sorocea muriculata ? árvore  X   

Sorocea sp. ? árvore X    

Trymatococcus amazonicus ? árvore X X   

Myristicaceae       

Iryanthera juruensis ucuubarana-punã árvore  X   

Iryanthera laevis ucuubarana-vermelha árvore  X   

Iryanthera lancifolia ucuuba árvore  X   

Iryanthera sagotiana ucuuba árvore  X   

Iryanthera tricornis ucuuba árvore  X   
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 

Igapó Terra Firme Campinarana/Campina Caatinga-gapó 

Myristicaceae (continuação)       

Iryanthera ulei ucuuba árvore  X   

Iryanthera sp.(1) ucuuba árvore  X   

Iryanthera sp.(2) ucuuba árvore  X   

Iryanthera sp.(3) ucuuba árvore  X   

Virola calophylla ucuuba-vermelha árvore  X   

Virola elongata ucuuba árvore X    

Virola michelii ucuubinha árvore X    

Virola pavonis ucuuba-da-mata árvore  X   

Virola sebifera ucuuba árvore  X   

Virola surinamensis ucuuba árvore X    

Virola venosa ucuuba-branca árvore  X   

Virola sp.(1) ucuuba árvore X    

Virola sp.(1) ucuuba árvore  X   

Virola sp.(2) ucuuba árvore  X   

Myrtaceae       

Calypthranthes multiflora araçazinho arvoreta X   X 

Eugenia cachoeirensis araçá-da-campina arvoreta   X  

Eugenia citrifolia araçazinho árvore X    

Eugenia egensis araçazinho árvore X    

Eugenia gomesiana araçá-da-campina arvoreta   X  

Eugenia heterochroma goiaba-da-mata árvore  X   

Eugenia inundata arati arbusto X    

Eugenia lambertiana araçazinho arvoreta X    

Eugenia omissa goiaba-da-mata arvoreta  X   

Eugenia patrisii ubaia arvoreta X X   

Eugenia sp. goiaba-da-mata arvoreta  X   

Marlierea umbraticola ? árvore X X   

Myrcia magna ? árvore  X   

Myrcia sp. ? árvore X   X 

Myrciaria dubia camu-camu árvore X    

Plinia sp. ? arbusto    X 

Psidium acutangulum araçá-do-igapó arvoreta X    

Nyctaginaceae       

Neea altissima joão-mole árvore  X   

Neea sp. joão-mole árvore  X   

Ochnaceae       

Blastemanthus sprucei ? arvoreta   X X 

Elvasia calophylla ? árvore   X  

Ouratea salicifolia ? arvoreta    X 

Ouratea spruceana ? árvore   X  

Ouratea sp. ? arvoreta    X 
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 

Igapó Terra Firme Campinarana/Campina Caatinga-gapó 

Ochnaceae (continuação)       

Perissocarpa sp. ? arbusto    X 

Wallacea insignis ? árvore    X 

Sauvagesia sp. ? erva   X X 

Olacaceae       

Dulacia guianensis ? árvore  X   

Heiteria acuminata ? árvore X    

Heisteria laxiflora ? arvoreta X    

Minquartia guianensis acariquara árvore  X   

Orchidaceae       

Brassia lawrensiana orquídea epífita X    

Cattleya eldorado orquídea epífita   X  

Cattleya violacea orelha-de-burro epífita X    

Dichaea anchoraelabia orquídea epífita X    

Epidendrum huberi orquídea epífita X    

Epidendrum nocturum orquídea epífita X    

Galeandra devoniana orquídea epífita X   X 

Maxilaria pauciflora orquídea epífita X    

Maxilaria sp. orquídea epífita    X 

Scuticaria steelii orquídea epífita    X 

Sobralia sessilis orquídea epífita X    

Sobralia sp. orquídea epífita X    

Passifloraceae       

Passiflora costata maracujá liana lenhosa X    

Passiflora haematostigma maracujá liana lenhosa X    

Passiflora sp. maracujá liana    X 

Peraceae       

Pera distichophylla ? arvoreta   X  

Pera sp. ? árvore  X   

Pentaphylacaceae       

Ternstroemia oleaefolia ? arvoreta    X 

Piperaceae       

Piper madeirunum pimenta-longa arbusto  X   

Poaceae       

Oryza rufipogon (O. glumaepatula) arroerana macrófita x    

Pariana sp. ? erva x X   

Polygalaceae       

Moutabea guianensis ? liana lenhosa X    

Moutabea sp. ? liana lenhosa  X   

Securidaca paniculata ? liana lenhosa X X   
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 

Igapó Terra Firme Campinarana/Campina Caatinga-gapó 

Polygonaceae 

Coccoloba pichuna maracarana arbusto x X   

Symmeria paniculata carauaçu arvoreta X    

Pontederiaceae       

Eichhornia crassipes mureru macrófita X    

Pontederia rotundifolia mureru macrófita X    

Primulaceae (inc. Myrsinaceae)       

Clavija sp. ? arbusto X    

Cybianthus pseudoacorens ? arvoreta    X 

Cybianthus reticulatus ? arvoreta X   X 

Cybianthus sp.  arvoreta  X   

Proteaceae       

Panopsis rubescens ? árvore X    

Quiinaceae       

Quiina brevensis ? árvore  X   

Quiina florida ? árvore  X   

Rapateaceae       

Rapatea paludosa ? erva   X  

Rapatea sp. ? erva   X  

Spathanthus bicolor ? erva    X 

Rhizophoraceae       

Sterigmapetalum obovatum  ? árvore  X   

Rubiaceae       

Alibertia edulis apuruí, puruí árvore  X   

Alibertia stemantha ? árvore  X   

Bothrispora corymbosa ? arvoreta X    

Calycophyllum sp ? arvoreta    X 

Chomelia grandifolia ? arvoreta X    

Duroia eriopila cabeça-de-urubu árvore    X 

Duroia genipifolia cabeça-de-urubu árvore  X   

Duroia sp. cabeça-de-urubu árvore  X   

Faramea corymbosa ? arvoreta X    

Faramea sessifolia ? árvore  X   

Faramea sp. ? árvore  X   

Ferdinandusa gondotiana ? árvore   X  

Ferdinandusa guainiae ? árvore   X X 

Ferdinandusa rudgeoides ? arvoreta    X 

Ferdinandusa sp. ? arvoreta X    

Ferdinandusa sp. ? arvoreta    X 

Henriquezia nitida macucu-d’água árvore   X X 

Henriquezia verticilata macucu-d’água árvore    X 

Kutchubaea sp. ? arvoreta   X  
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
Habitat 
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Rubiaceae (continuação)       

Pagamea coriacea ? arbusto   X  

Palicourea condensata ? arvoreta  X   

Palicourea corybifera ? arbusto   X  

Palicourea guianensis ? arvoreta  X   

Perama dichotoma ? erva    X 

Posoqueria longiflora ? arbusto X    

Psychotria humboldtiana cafezinho arbusto x    

Psychotria sp. ? arvoreta  X   

Remijia glomerata ? arbusto   X  

Remijia hirsuta ? arbusto   X  

Remijia tenuiflora ? arbusto    X 

Retiniphyllum sp. ? arbusto   X  

Retiniphyllum schomburgkii ? arbusto    X 

Retiniphyllum speciosum ? arvoreta   X  

Rudgea lauriflora ? árvore X    

Simira rubescens ? arvoreta X    

Warszewiczia coccínea rabo-de-arara arvoreta  X   

Rutaceae       

Zanthoxylum compactum tamanqueira árvore X    

Salviniaceae       

Salvinia cf. mínima mureru macrófita x    

Santalaceae       

Phoradendron piperoides erva-de-passarinho hemiparasita    X 

Sapindaceae       

Matayba arborescens pitombarana árvore  X   

Matayba sp. pitombarana arvoreta X    

Matayba sp. pitombarana arvoreta  X   

Paullinia sp. ? liana X    

Talisia cupularis pitomba árvore  X   

Talisia guianensis pitomba arbusto    X 

Talisia sp. pitomba-da-mata arvoreta X    

Sapotaceae       

Chrysophyllum balata balata árvore  X   

Chrysophyllum prieuri balata, abiurana árvore  X X  

Chrysophyllum sanguinolentum ? árvore  X   

Chrysophyllum sp.(1) ? árvore  X   

Chrysophyllum sp.(2) ? árvore  X   

Chrysophyllum sp.(3) ? árvore  X   

Manilkara amazônica maçaranduba árvore  X   

Manilkara cavalcantei maparajuba árvore   X  

Manilkara surinamensis maparajuba árvore  X   
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Família/Gênero e Espécie Nome Popular Hábito 
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Sapotaceae (continuação)       

Micropholis egensis abiurana árvore X    

Micropholis mensais chiclete-bravo árvore X X   

Micropholis rosadinha-brava rosadinha-brava árvore  X   

Micropholis venulosa abiurana-roxa árvore  X X  

Pouteria cladanta (Neoxythece cladantha) abiurana árvore  X   

Pouteria cúprea abiurana arvoreta X    

Pouteria elegans abiurana árvore X X X X 

Pouteria gomphiifolia ? árvore X X   

Pouteria guianensis abiurana árvore  X   

Pouteria jariensis abiurana árvore  X   

Pouteria rostrata abiurana árvore  X   

Pouteria sp.(1) abiurana árvore  X   

Pouteria sp.(2) abiurana árvore  X   

Pouteria sp.(3) abiurana árvore  X   

Pouteria sp.(4) abiurana árvore  X   

Pouteria sp.(5) abiurana árvore  X   

Pouteria sp. (Neoxythece sp1) abiurana árvore    X 

Pouteria sp. (Neoxythece sp2) abiurana árvore    X 

Radlkoferella macrocarpa ? árvore  X X  

Radlkoferella sp. ? árvore  X   

Regala sanguinolenta ucuquirana árvore  X   

Simaroubaceae       

Simaba guianensis cajurana árvore X    

Simaba obovata cajurana árvore X   X 

Simaba orinocensis cajurana árvore X   X 

Simarouba sp. ? árvore  X X  

Simarouba amara marupá árvore   X  

Solanaceae       

Solanum ipomoea ? liana X    

Solanum sp. mata-cavalo erva  X   

Salicaceae       

Casearia pitumba piabinha árvore X    

Theaceae       

Laplacea fruticosa ? arvoreta X  X  

Triuridaceae       

Triuris sp. ? erva   X  

Verbenaceae       

Lippia sp. ? erva  X   

Petrea sp. viuvinha liana lenhosa X    
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Violaceae 

Amphirrhox longifolia ? árvore X    

Leonia racemosa ? árvore X    

Leonia sp. ? árvore X    

Paypayrola guianensis ? árvore X    

Rinorea racemosa branquinha arvoreta  X   

Vitaceae       

Cissus erosa ? liana X    

Vochysiaceae       

Callisthene sp.       

Erisma calcaratum quarubarana árvore X    

Qualea acuminata mandioqueira árvore  X   

Qualea cassiquiarensis ? arvoreta    X 

Qualea retusa mandioqueira árvore   X  

Qualea sp. mandioqueira árvore   X  

Ruizterania sp. ? arbusto  X   

Vochysia sp. ? arvoreta   X  

Xyridaceae    X   

Xyris sp. ? macrófita   X X 
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Anexo 3. Lista da Mastofauna do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Categorias da IUCN: DD = dados deficientes; LC = pouco preocupante; NT = pouco preocupante/quase ameaçada; VU = vulnerável; EM = em perigo. Fontes 
consultadas: 1 – Tardio e Da Silveira (2014); 2 – Santos et al. (2007); 3 – Lamberts et al. (2001); 4 – Simões (2008); 5 – Werneck et al. (2004). 

Ordens/Famílias Espécie Nome comum Status de ameaça (IUCN) Fonte 

Chiroptera 

    Emballonuridae Rhynchonycteris naso Morcego LC 5 

Perissodactyla     

Tapiridae Tapirus terrestris Anta VU 1 

Artiodactyla 

    Cervidae Mazama americana  Veado-capoeira DD 1 

 

Mazama nemorivaga  Veado-roxo LC 1 

Tayassuidae Pecari tajacu Catitu LC 1 

 

Tayassu pecari Queixada VU 1 

Rodentia 

    Agoutidae Cuniculus paca Paca LC 1 

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa  Cutia  LC 4 

 

Dasyprocta leporina Cutia-vermelha LC 1 

 Myoprocta acouchy Cutiara LC 4 

Hydrochaeridae Hydrochoerus hydrochaeris Capivara LC 1 

Erethizontidae Coendou melanurus Ouriço-cacheiro LC 3 

Cricetidae Oecomys sp.  Rato-arborícola LC 4 

Echimyidae Proechimys sp. Rato-de-espinho LC 4 

Didelphimorphia 

    Didelphidae Didelphis marsupialis Mucura LC 4 
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Ordens/Famílias Espécie Nome comum Status de ameaça (IUCN) Fonte 

Xenarthra 

    Bradypodidae Bradypus variegatus Preguiça-bentinho LC 1 

Megalonychidae Choloepus didactylus Preguiça-real LC 4 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatu-galinha LC 1 

 

Priodontes maximus Tatu-canastra VU 1 

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU 4 

Primates 

    Atelidae Alouatta seniculus  Guariba LC 1 

 Ateles paniscus Macaco-aranha-preto VU 1 

Cebidae Sapajus apella  Macaco-prego-marrom LC 1 

 

Cebus albifrons  Cairara LC 1 

 

Saimiri sciureus cassiquiarensis  Macaco-de-cheiro LC 1 

Pitheciidae Chiropotes chiropotes Cuxiu LC 1 

Calhitrichidae Saguinus niger Sauim VU 1 

Carnivora 

    Canidae Atelocynus microtis Cachorro-de-orelha-curta NT 2 

 

Speothus venaticus Cachorro-vinagre NT 2 

Felidae Panthera onca Onça-pintada NT 1 

 

Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi, Gato-preto LC 1 

 

Leopardus pardalis Jaguatirica, Maracajá-açu LC 1 

 

Leopardus wiedii Maracajá-peludo NT 1 

Mustelidae Eira barbara  Irara LC 1 

 

Galictis vittata Furão LC 1 

 

Lontra longicaudis  Lontra NT 2 
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Ordens/Famílias Espécie Nome comum Status de ameaça (IUCN) Fonte 

 

Pteronura brasiliensis  Ariranha EN 1 

Procyonidae Nasua nasua Quati  LC 1 

Cetaceae 

    Platanistidae Inia geoffrensis  Boto-vermelho DD 1 

Delphinidae Sotalia fluviatilis Boto tucuxi DD 1 

Sirenia 

    Trichechidae Trichechus inunguis  Peixe-boi VU 1 
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Anexo 4. Lista da Avifauna do Parque Nacional de Anavilhanas. 

Categorias Sociais: S – Solitário; C – Casal; G – em Grupos; Habitat: F – Floresta de Terra Frme; FF – 
Floresta Inundada; SF – Floresta Secundária; I – Igapó; B – praia; AA – Área sem floresta; AR – Vista 
Aérea. Abundância em Anavilhanas: c – comum; r – rara; (s) – sasonal. Fonte consultada: Cintra et al. 
(2007). 

  

Nome científico Sociais Habitat Abundância Nome comum 

Tinamidae     

Tinamus major S F, SF c Nambu-galinha 

Crypturellus  undulatus S F, SF c Macucau 

Crypturellus variegatus S F, SF r Nambu-relogio 

Phalacrocoracidae     

Phalacrocorax olivaceus C,G FF, I c Mergulhão 

Anhingidae 
    

Anhinga anhinga S,C FF, B c Carará 

Ardeidae     

Bubulcus ibis C,G SF, FF r Garça-vaqueira 

Pilherodius pileatus  F  Garça-real 

Agamia agami   r Garça-da-mata 

Butorides striatus S FF c Socoí 

Tigrisoma fasciatum     Socó-jararaca 

Egretta thula S,G FF, B c Garça-branca-pequena 

Ardea alba S,G FF, B, I c Garça branca-grande 

Ardea cocoi S,G FF c Manguari 

Ciconiidae     

Mycteria americana G FF c (s) Cabeça-seca 

Threskiornithidae     

Mesembrinibis cayennensis S,C I r Corocoró 

Anatidae 
    

Cairina moschata S,C FF, I c Pato-do-mato 

Cathartidae     

Cathartes aura S AR c Urubu-cabeça-vermelha 

Sarcoramphus papa  AR  Urubu-rei 

Cathartes melambrotus S AR c Urubu-da-mata 

Coragyps atratus S,G AR c Urubu-preto 

Accipitridae     

Pandion haliaetus S AR r (s) Gavião-caipira 

Elanoides forficatus G AR r Gavião-tesoura 

Ictinia plumbea C,G AR r(s) Sovi 

Geranospiza caerulescens S SF, FF, I r Gavião-pernilongo 
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Nome científico Sociais Habitat Abundância Nome comum 

Accipiter striatus S F, SF r Gavião-miudo 

Leucopternis schistacea S FF r Gavião-azul 

Buteogallus urubitinga S SF, FF, I c Gavião-preto 

Buteo nitidus S F, SF r Gavião-pedrês 

Buteo magnirostris S SF, FF, I c Gavião-indaiá 

Spizastur melanoleucus S F, FF r Gavião-pato 

Falconidae     

Daptrius ater C,G F r Cancão-de-anta 

Daptrius americanus C,G F r Cancão-grande 

Milvago chimachima S,C SF c Gavião-panema 

Micrastur gilvicollis S F r Falcão-mateiro 

Falco rufigularis S,C SF, FF, I c Cauré 

Falco deiroleucus S,C FF r (s) Falcão-de-peito-laranja 

Odontophoridae     

Odontophorus gujanensis  F  Uru-corcovado 

Cracidae     

Ortalis motmot S, C, G F, FF, SF r Aracuã-pequeno 

Penelope jacquacu S, C F, FF, SF r Jacú 

Mitu tomentosa S, C F, FF r Mutúm 

Psophiidae     

Psophia crepitans S, C, G F, FF SF r Jacamim 

Eurypygidae 
    

Eurypyga helias 
 

F 
 

Pavãozinho-doPará 

Charadriidae 
    

Charadrius collaris 
   

Batuíra-de-coleira 

Rallidae 
    

Aramides cajanea S, C FF, I c Saracura-três-potes 

Scolopacidae 
    

Actitis macularia S, G B c (s) Maçarico-pintado 

Laridae 
    

Phaetusa simplex S, C, G B c Gaivota 

Sterna superciliaris S, C, G B c Trinta-réis-anão 

Rynchopidae     

Rynchops niger S, C, G B r Corta-água 

Columbidae 
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Nome científico Sociais Habitat Abundância Nome comum 

Columba speciosa S, C FF r Pomba-pedrês 

Columba cayennensis S, C FF, I, SF c Pomba-galega 

Columba plumbea S, C F, FF r Pomba-amargosa 

Columba subvinacea S, C, G SF c Pomba-botafogo 

Columbina passerina S, C, G SF c Rolinha-cinzenta 

Leptotila verreauxi S, C SF, FF, I c Juriti 

Leptotila rufaxilla S, C SF, FF, I c Juriti-gemedeira 

Psittacidae     

Ara ararauna S,C,G F, FF, SF, I c Ararauna 

Ara chloroptera S,C,G FF r Arara-vermelha 

Aratinga leucophthalmus C,G FF, SF c Aratinga-de-bando 

Aratinga pertinax G FF, SF r Aratinga-de-bochecha-
parda 

Touit purpurata  F  Periquitinho 

Pionopsitta caica  F  Curica 

Pionus fuscus  F  Maitaca-roxa 

Brotogeris chrysopterus G F, FF, SF c Periquito-de-asa-dourada 

Pionites melanocephala C,G F r Marianinha-de-cabeãa-
preta 

Pionus menstruus C,G F, FF c Maitaca-de-cabeça-azul 

Amazona autumnalis S,C,G F, FF r Papagaio-diadema 

Amazona farinosa S,C,G F, FF c Papagaio-moleiro 

Amazona festiva S,C,G F, FF, I c Papagaio-da-várzea 

Amazona amazonica  
S,C,G 

 
F, FF 

 
r 

Papagaio-do-mangue 

Cuculidae     

 
Coccyzus melacoryphus  

S FF r(s) Papa-lagarta-acanelado 

Piaya cayana S FF c  Alma-de-gato 

Crotophaga major C,G FF, I, SF c Anu-coroca 

Crotophaga ani C,G SF r Anu-preto 

Strigidae     

Otus choliba S,C SF c Corujinha-de-orelha 

Otus watsonii S,C F, FF c Corujinha-amazônica 

Pulsatrix perspicillata S,C F, FF, I r Murucututu 

Ciccaba huhula S,C FF r Coruja-preta 

Nyctibiidae     
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Nome científico Sociais Habitat Abundância Nome comum 

 Nyctibius griseus  S FF, SF r Mãe-da-lua 

Caprimulgidae     

Lurocalis semitorquatus  F  Tuju 

Caprimulgus rufus  F  João-corta-pau 

Caprimulgus nigrescens  F  Bacurau-de-lajeado 

Hydropsalis climacocerca  F  Acurana 

 
Nyctiprogne leucopyga 

S ,G FF r  Bacurau-d’ água 

Nyctidromus albicollis S SF, B c Curiango-comum 

Apodidae     

Streptoprocne zonaris 
S, G AR r 

Taperuçu-de-coleira-
branca 

Chaetura spinicauda G AR c Taperá -de-sobre-branco 

Chaetura cinereiventris G AR r Taperá -de-barriga-cinza 

Chaetura brachyura G AR c Taperá-de-cauda-curta 

Trochilidae     

Phaethornis superciliosus S F c Rabo-branco-de-bigodes 

Phaethornis bourcieri S F, FF r Rabo-branco-de-bico-reto 

Phaethornis ruber  F  Rabo-branco-rubro 

Polytmus theresiae  FF  Beija-flor verde 

Phaethornis  rupurumii S F r Rabo-branco-pequeno 

Chlorestes notatus S F r Safira-de-garganta-azul 

Thalurania furcata S FF, SF, I c Beija-flor-de-barriga-
violeta 

Hylocharis cyanus S F, FF, SF r Beija-flor-roxo 

Amazilia fimbriata S FF, SF c Beija-flor-de-garganta-
verde 

Heliothryx aurita S F r Beija-flor-fada 

Trogonidae      

Trogon melanurus  F  Surucuá-de-cauda-preta 

Trogon violaceus  FF  Surucuá-pequeno 

Pharomachrus pavoninus S,C F, SF r Surucuá-pavão 

 Trogon viridis  
S,C 

 
F, FF, SF 

c Surucuá-de-barriga-
amarela 

Alcedinidae     

Ceryle torquata S FF, I c Martim-pescador-grande 

Chloroceryle amazona S FF, I c Martim-pescador-verde 

Chloroceryle americana S FF, I r Martim-pescador-
pequeno 
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Nome científico Sociais Habitat Abundância Nome comum 

Chloroceryle  inda S F, FF, I r Martim-pescador-da-mata 

Chloroceryle aenea S FF, I c Martim-pescador-anão 

Momotidae     

Momotus momota  F  Udu-de-coroa-azul 

Galbulidae     

Galbula leucogastra  F  Ariramba-bronzeada 

Galbula albirostris 
S FI, FS, I c 

Ariramba-de-bico-
amarelo 

Galbula galbula S F, FS, I c Ariramba-da-várzea 

Galbula dea S F, I r Jacamaraçu 

Bucconidae     

Notharchus tectus S,C F, FI, I r Macuru-pintado 

Bucco tamatia 
 

F 
 

Rapazinho-carijó 

Monasa atra S,C,G F c Chora-chuva-de-asa-
branca 

Monasa nigrifrons S,C,G F, FI, I c Chora-chuva-preto 

Chelidoptera tenebrosa  
S,C 

 
FI, FS, I 

 
c 

Urubuzinho 

Ramphastidae     

Pteroglossus aracari G F, FS r Araçari-minhoca 

Selenidera culik  F  Araçari-negro 

Ramphastos vitellinus S,C F r Tucano-de-bico-preto 

Ramphastos tucanus S,C,G F, FI c Tucano-assoviador 

Picidae     

Melanerpes cruentatus S,G FI, FS r Picapau-de-barriga-
vermelha 

Picumnus exilis  F  Picapau-anão-de-pintas-
amarelas 

Celeus grammicus/undatus  F  Picapau-barrado 

Celeus torquatus  FF  Picapau-de-coleira 

Piculus flavigula S F r Picapau-bufador 

Colaptes punctigula S F r Picapau-de-peito-
pontilhado 

Celeus elegans S F, FF r Picapau-chocolate 

Celeus flavus S F, FF r Picapau-amarelo 

Dryocopus lineatus S F, FF r Picapau-de-banda-branca 

Campephilus melanoleucos S F, FF r Picapau-de-garaganta-
preta 

Dendrocolaptidae     

Dendrocincla fuliginosa S F, FF c Arapaçu-pardo 
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Nome científico Sociais Habitat Abundância Nome comum 

Deconychura longicauda S F, FF c Arapaçu-rabudo 

Deconychura stictolaema S F, FF c Arapaçu-de-garganta-
pintada 

Sittasomus griseicapillus S F, FF c Arapaçu-de-cabeça-cinza 

Glyphorynchus spirurus S F, FF c Arapaçu-de-bico-de-cunha 

Nasica longirostris S F, FF r Arapaçu-bicudo 

Xiphorhynchus picus S F, FF c Arapaçu-de-bico-reto 

Xiphorhynchus kienerii ( = X. 
necopinus) 

S F, FF r Arapaçu-ferrugem 

Xiphorhynchus obsoletus S F, FF c Arapaçu-riscado 

Xiphorhynchus pardalotus  
S 

 
F, FF 

 
r 

Arapaçu-assobiador 

Furnariidae     

Synallaxis  rutilans S,C FI, SF c João-castanho 

Cranioleuca vulpina S,C FI, SF, I c João-do-rio 

Cranioleuca gutturata S,C FF r João-pintado 

Philydor erythrocercus S,C F r Limpa-folha-de-sobre 
ruivo 

Sclerurus caudacutus S F r Vira-folha-pardo 

Thamnophilidae     

Sakesphorus canadensis S,C FF, I r Choca-de-crista-preta 

Thamnophilus nigrocinereus S,C F r Choca-preta-e-cinza 

Thamnophilus murinus  F  Choca-murina 

Pygiptila stellaris S,C FF r Choca-cantadora 

Thamnomanes ardesiacus S,C F r Uirapuru-de-garganta-
preta 

Thamnomanes caesius S,C F c Uirapuru-de-bando 

Myrmotherula brachyura  F  Choquinha-miúda 

Myrmotherula cherriei  F  Choquinha-de-peito-
riscado 

Myrmotherula klagesi S,C FF r Choquinha-do-tapajós 

Myrmotherula guttata S,C F, SF c Choquinha-de-barriga-
ruiva 

Myrmotherula axillaris S,C F r Choquinha-de-flanco-
branco 

Myrmotherula longipennis S,C F r Choquinha-de-asa-
comprida 

Myrmotherula assimilis S,C FF r Choquinha-da-várzea 

Cercomacra cinerascens S,C FF r Chororó -pocuá 

Myrmoborus lugubris S,C F, FF c Formigueiro-liso 

Cercomacra tyrannina    Chororó-escuro 
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Nome científico Sociais Habitat Abundância Nome comum 

Herpsilochmus dorsimaculatus    Chorozinho-de-costas-
manchada 

Hylophylax poecilinota  
S,C 

 
F 

 
r 

- 

Hypocnemis  cantator S,C F c Cantador-comum 

Hypocnemoides  melanopogon S,C FF c Solta-asa-do-norte 

Percnostola  rufifrons  
S,C 

 
F 

 
r 

Formigueiro de cabeça 
preta 

Myrmeciza ferruginea S,C F c Formigueiro-ferrugem 

Myrmornis torquata S,C F r Formigueiro-ciscador 

Gymnopithys rufigula S, C F c Mãe-de-taoca-ferrugem 

Phlegopsis erythroptera S,C F r Mãe-de-taoca-
avermelhada 

Conopophaga aurita S,C F r Chupa-dente-de-cinta 

Formicariidae     

Grallaria varia  F  Tovacuçu 

Hylopezus macularius    toróm-carijó 

Formicarius colma S,C F r Pinto-da-mata-coroado 

Myrmothera  campanisona S,C F r Torom-patinho 

Tyrannidae     

Zimmerius gracilipes S,C F r Poaieiro-de-pata-fina 

Camptostoma obsoletum S F, I, SF c Risadinha 

Tyrannulus elatus S,C F, SF, I c Maria-te-viu 

Myiopagis gaimardii S,C F, FF r Maria-pechim 

Myiopagis flavivertex S,C FF r Maria-de-coroa-amarela 

Elaenia ruficeps    Guaracava-de-tapete-
vermelho 

Elaenia chiriquensis S,C I, AA, SF c Chibum 

Elaenia flavogaster S, C SF r Maria-é –dia 

Inezia subflava S,C FF, I r Alegrinho-amarelo 

Mionectes  macconnelli S,C F c Abre-asa-da-mata 

Mionectes oleaginea    Abre-asa-comum 

Hemitriccus rothschildi    - 

Hemitriccus inornatus    Maria da campina 

Hemitriccus minor S FF c Maria-sebinha 

Todirostrum maculatum          S FF, SF, I c Ferreirinho- estriado 

Corythopis torquata                  S FF r Estalador-do-norte 

Platyrinchus coronatus            S F c Patinho-de-coroa-dourada 

Tolmomyias sulphurescens         S FF c Bico-chato-de-orelha-
preta 
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Tolmomyias poliocephalus        S FF, F c Bico-chato-de-cabeça-
cinza 

Rhynchocyclus olivaceus           S FF, F r Bico-chato-oliváceo 

Onychorhynchus coronatus        S F r Maria-lecre 

Myiobius barbatus                     S FF r Assanhadinho-peito-
dourado 

Terenotriccus erythrurus            S F r Maria-rubiruiva 

Lathrotriccus euleri                  S FF r Enferrujado 

Attila cinnamomeus                  S FF, F, I r Tinguaçu-ferrugem 

Myiarchus ferox                      S,C SF, AA c Maria-cavaleira 

Myiarchus tyrannulus              S,C AA r Maria-de-asa-ferrugem           

Myiarchus tuberculifer    Maria-cavaleira-pequena 

Pitangus lictor  S FF, I c Bentevi-do-brejo 

Megarynchus pitangua S F,SF r Neinei 

Pitangus sulphuratus S,C FF,SF,AA c Bem-te-vi 

Myiozetetes luteiventris            S F r Bentevi-barulhento 

Myiozetetes cayenensis              S,C,G F,SF,FF c Bentevi-assoviador 

Conopias parva            S F,SF,FF r Bentevi-da-copa 

Myiodynastes maculatus  S F,SF,FF r(s) Bentevi-rajado 

Legatus leucophaius    S SF, FF, I c Bem-te-vi-pirata 

Empidonomus varius                 S F,SF c Bentevi-peitica 

Tyrannopsis sulphurea              S F r Suiri-da-garganta-rajada 

Tyrannus savana                       S,C,G SF c(s) Tesourinha-do-campo 

Tyrannulus elatus    Maria-te-viu 

Tyrannus melancholicus S,C SF,FF,AA c 
Suiriri-tropical 

Pachyramphus rufus S,C SF r Caneileiro-cinzento 

Pachyramphus marginatus        S FF r Caneleiro-bordado 

Tityra cayana                    S,C FF,SF,AA r Araponguinha-de-rabo-
preto 

Pipridae 

    Schiffornis major                     S FF r Flautim-ruivo 

Corapipo gutturalis                 S F r Dançarino-de-garganta-
branca 

Pipra erythrocephala S F, FF r Danador-de-cabeça-
dourada 

Pipra pipra S F, FF c Dançador-de-coroa-
branca 

Pipra filicauda  S F, FF, I c Dançador-de-cauda-fina 

Cotingidae     

Phoenicircus carnifex    Saurá 
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Cotinga cayana  
S 

 
F 

 
r 

Anambé-azul 

Lipaugus vociferans S,G F c Cricrió-seringueiro 

Cephalopterus ornatus S,G F, FI r Anambé-preto 

Hirundinidae     

Phaeoprogne tapera C,G AR c Andorinha-do-campo 

Progne chalybea C,G AR c Andorinha-grande 

Progne subis G AR c(s) Andorinha-azul 

Tachycineta albiventer C,G AR c(s) Andorinha-do-rio 

Stelgidopteryx  ruficollis C,G AR c 
Andorinha-serradora-do-
sul 

Hirundo rustica S AR r Andorinha-da-chamine´ 

Troglodytidae     

Thryothorus  coraya C FI, FS c Garrincha-coraya 

Thryothorus leucotis C FI, FS,AA c Garrincha-trovão 

Troglodytes aedon  
S,C 

 
AA 

 
c 

Corruíra 

Cyphorhinus arada S,C F c Músico-da-mata 

Microcerculus bambla S,C F c Flautista-de-asa-branca 

Sylviidae     

Polioptila plumbea 
S FS, FI r 

Balança-rabo-de-chapéu-
preto 

Turdidae 
    

Turdus fumigatus S FI, F r Sabiá -vermelho 

Turdus albicollis S F r Sabiá -coleira 

Vireonidae     

Vireo chivi  FF  Juruviara 

Hylophilus thoracicus  FF  Vite-vite 

Cyclarhis gujanensis  S SF, AA c Pitiguari 

Hylophilus semicinereus S FF, SF r Verdinho da várzea 

Hylophilus muscicapinus  FF  Viite-vite-camurça 

Parulidae     

Setophaga ruticilla 
S FF r 

Mariquita-de-rabo-
vermelho 

Thraupidae 
    

Hemithraupis guira S,C,G FF r Saíra-de-papo-preto 

Eucometis penicillata S,G FF r Pipira-da-taoca 

Tachyphonus surinamus S,C F, SF r Pipira-da-guiana 

Lamprospiza melanoleuca  F  pipira-de-bico-vermelho 

Cyanicterus cyanicterus  F  pipira-azul 
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Tachyphonus luctuosus S,C SF r Pipira-de-encontro-
branco 

Ramphocelus carbo S,C,G SF, AA c Pipira-vermelha 

Thraupis episcopus S,C SF, AA c Sanhaço-azul 

Thraupis palmarum S,C SF, AA c Sanhaço-do-coqueiro 

Euphonia cayennensis  F   

Euphonia plumbea S,G F, FF r Gaturamo-anão 

Euphonia chlorotica S,C FF c Gaturamo-fifi 

Euphonia chrysopasta S FF r Gaturamo-de-barriga-
amarela 

Euphonia minuta S FF r Gaturamo-azul 

Tangara mexicana S,C FF r Saíra-de-bando 

Cyanerpes cyaneus  F  Saíra-beija-flor 

Dacnis cayana S,C FF r Saí-azul 

Dacnis flaviventer S,C FF r Saí-amarelo 

Coereba flaveola S FF, AA c Cambacica 

Icteridae     

Psarocolius decumanus S,C,G FF, I, SF c Japó-preto 

Icterus chrysocephalus 
   

Rouxinol-do-rio-negro 

Psarocolius viridis S,C,G FF, I, SF c Japó-verde 

Cacicus cela S, C,G FF, I, SF c Japiim-xexéu 

Scaphidura oryzivora S,C,G B, FF c Graúna 

Fringillidae  F   corrupião-do-rio-negro 

Ammodramus  aurifrons S,C AA c Tico-tico-do-campo 

Sporophila lineola S,C FF c(s) Bigodinho 

Sporophila castaneiventris  F  Caboclinho-de-peito-
castanho 

Sicalis columbiana  F  Canário-do-amazonas 

Oryzoborus angolensis S FF r Curió 

Paroaria gularis S,C,G FF, I, SF c Galo-de-campina 

Caryothraustes canadensis S,C,G F, FF r Furriel-canário 

Cyanocompsa cyanoides S,C FF, SF r Azulão-da-mata 
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Anexo 5. Lista da Herpetofauna do Parque Nacional de Anavilhanas.  

Legenda: (*) registro do acervo do INPA: coletas de 1988; (**) observações feitas pelo Dr. Ronis da 
Silveira e Marcelo Garcia em 2000; (***) registro de Camacho et al. (2005). 

  
Ocorrência 

Ordem Família / Espécie Terra Firme Ilhas 

Anura (sapos) Bufonidae 
  

 
Bufo gr. typhonius 

 
x 

 
Bufo marinus x x 

 
Dendrobatidae 

  

 
Colostethus marchesianus 

 
x 

 
Colostethus stepheni x x 

 
Hylidae 

  

 
Hyla gr. microcephala x x 

 
Hyla batrini (***) x 

 

 
Hyla granosa x x 

 
Hyla wavrini x x 

 
Osteocephalus oophagus 

 
x 

 
Osteocephalus sp. x 

 

 
Osteocephalus taurinus(*) x x 

 
Phrynohyas resinifictrix 

 
x 

 
Phyllomedusa tomopterna 

 
x 

 
Scinax garbei 

 
x 

 
Scinax gr. rubra x x 

 
Leptodactylidae 

  

 
Adenomera andreae x x 

 
Adenomera bistriata(***) 

 
x 

 Eleutherodactylus fenestratus  x 

 
Hydrolaetare schmidti x 

 

 
Leptodactylus knudseni 

 
x 

 
Leptodactylus pentadactylus 

 
x 

 
Leptodactylus kenudseni (***) 

 
x 

 
Leptodactylus sp. (***) 

 
x 

 
Leptodactylus pentadactylus (***) 

 
x 

 
Leptodactylus petersii x x 

 
Leptodactylus sp.1 

 
x 

 
Leptodactylus sp.2(*) x 

 

 
Leptodactylus stenodema 

 
x 

 
Microhylidae 

  

 
Chiasmocleis sp. 

 
x 
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Ocorrência 

Ordem Família / Espécie Terra Firme Ilhas 

 
Pipidae 

  

 
Pipa pipa (**) x 

 
Squamata 
(cobras) 

Aniliidae   

 Anilius scytale x  

 Boidae   

 Corallus enydris x  

 Corallus caninus  x 

 Boa constrictor(*) x  

 Eunectes murinus(**) x  

 Epicrates cenchria(*) x  

 Colubridae   

 Hidrops martii x  

 Tripanurgos compressus x  

 Apostolepis quinquelineata x  

 Liophis typhlus x  

 Siphlophis cervinus x  

 Thamnodynastes pallidus x  

 Leptophis ahaetulla x  

 Oxybelis aeneus x  

 Atractus trilineatus x  

 Imantodes cenchoa  x 

 Liophis sp x  

 Chironius sp x  

 Dendrophidion dendrophis (*) x  

 Chironius fuscus (*)  x 

 Elapidae x  

 Micrurus hemprichii (**) x  

 Viperidae   

 Bothrops atrox  x 

Testudines 
(quelônios) 

Podocnemididae   

 Peltocephalus dumerilianus  x 

 Podocnemis erythrocephala  x 

 Podocnemis unifilis  x 

 Podocnemis sextuberculata  x 

 Podocnemis expansa  x 

 Chelidae   

 Platemys platycephala  x 
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Ocorrência 

Ordem Família / Espécie Terra Firme Ilhas 

 Phrynops rufipes  x 

 Phrynops raniceps  x 

 Chelus fimbriatus  x 

 Testudinidae   

 Geochelone carbonaria (Chelonoidis 
carbonaria) 

x  

 Geochelone denticulata(Chelonoidis 
denticulatus) 

x  

Crocodylia 
(jacarés) Alligatoridae   

 Caiman crocodilos  x 

 Melanosuchus niger  x 

 Paleosuchus trigonatus x x 

 Paleosuchus palpebrosus x x 
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Anexo 6: Lista da Ictiofauna do Parque Nacional de Anavilhanas.  

Legenda: (*) Noveras e Freitas (2012); (**) Saint-Paul et al. (2000). 

Nome científico Nome comum Comercial Ornamental 

ACHIRIDAE    

Hypoclinemus mentalis Soia   

AGENEIOSIDAE    

Ageneiosus brevifilis Mandubé X  

Ageneiosus polystictus Mandubé X  

Ageneiosus vittatus(*)    

Ageneiosus cf. guianensis(**)    

Ageneiosus dentatus(**)    

Ageneiosus sp.1 Mandubé X  

Ageneiosus sp.2 Mandubé X  

Ageneiosus ucayalensis Mandubé X  

Tympanopleura sp.(**)    

ANOSTOMIDAE    

Anostomoides laticeps aracu-cabeça-
gorda 

X  

Anostomus sp. (cf. trimaculatus)(**)    

Anostomus gracilis(**)    

Laemolyta sp. Aracu X  

Laemolyta taeniata Aracu X  

Leporinus affinis(*)    

Leporinus agassizi Aracu X  

Leporinus fasciatus Aracu X  

Leporinus falcipinnis(**)    

Leporinus friderici Aracu X  

Leporinus sp. Aracu X  

Leporinus sp.n Aracu X  

Pseudanos gracilis Aracu  X 

Pseudanos trimaculatus Aracu  X 

Rhytiodus microlepis(*)    

Rhytiodus argenteofuscus Aracu X  

Schizodon fasciatus Aracu X  

APTERONOTIDAE    

Adontosternarchus clarkae Sarapó   

Adontosternarchus sachsi Sarapó   

Apteronotus bonapartii Sarapó   

Magosternarchus duccis Sarapó   

Magosternarchus raptor Sarapó   
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Orthosternarchus tamandua Sarapó   

Porotergus sp. Sarapó   

Sternarchella sp. Sarapó   

Sternarchella terminalis Sarapó   

Sternarchogiton nattereri Sarapó   

Sternarchogiton porcinum Sarapó   

Sternarchorhamphus muelleri Sarapó   

Sternarchorhynchus curvirostris Sarapó   

Sternarchorhynchus oxyrhynchus Sarapó   

ARAPAIMIDAE    

Arapaima gigas Pirarucu X  

ASPREDINIDAE    

Aspredinidae sp. Rebeca  X 

Bunocephalus verrucosus Rebeca  X 

AUCHENIPTERIDAE    

Asterophysus batrachus Mamaiacu  X 

Auchenipterichthys sp.1 Cangati X  

Auchenipterichthys longimanus(*)    

Auchenipterichthys thoracathus Cangati X  

Auchenipterus nuchalis mandi-peruano X  

Centromochlus macracanthus(*)    

Centromochlus heckelii Carataí   

Parauchenipterus sp.1 Cangati X  

Parauchenipterus sp.2 Cangati X  

Pseudepapterus hasemani Cangati   

Tatia intermedia(*)    

Tatia reticulata Cangati  X 

Trachelyichthys decaradiatus Cangati  X 

Trachycorystes trachycorystes Cangati  X 

BELONIDAE    

Belonion apodion Agulha   

Potamorrhaphis guianensis Agulha   

CETOPSIDAE    

Cetopsis coecutiens candiru-açu   

Hemicetopsis candiru candiru-açu   

CHARACIDAE    

Acestrorhynchus falcirostris peixe-cachorro X  

Acestrorhynchus grandoculis peixe-cachorro   

Acestrorhynchus guianensis peixe-cachorro X  

Acestrorhynchus microlepis peixe-cachorro X  

Acestrorhynchus minimus peixe-cachorro   
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Agoniates halecinus (*)    

Agoniates anchovia Cruzador   

Aphyodite sp. Piaba  X 

Astyanax guianensis Piaba  X 

Astyanax scologaster Piaba  X 

Atopomesus pachyodus Piaba   

Brycon amazonicus Matrinchã X  

Brycon cf. falcatus Jatuarana X  

Brycon erythropterum Matrinchã X  

Brycon pesu Jatuarana    

Brycon sp. Jatuarana X  

Bryconops alburnoides Piaba  X 

Bryconops gracilis Piaba  X 

Chalceus macrolepidotus Arari X X 

Characidium sp.2 Piaba   

Charax condei Piaba  X 

Charax gibbosus Mafurá   

Galeocharax sp. Piaba   

Hemigrammus analis Piaba  X 

Hemigrammus analis A Piaba  X 

Hemigrammus analis B Piaba  X 

Hemigrammus arbovittatus Piaba  X 

Hemigrammus cf. gracilis Piaba  X 

Hemigrammus cf. guyanensis Piaba  X 

Hemigrammus levis Piaba  X 

Hemigrammus mimus Piaba  X 

Hemigrammus sp.A Piaba  X 

Heterocharax macrolepis Piaba  X 

Hyphessobrycon cf. serpae Piaba  X 

Hyphessobrycon diancistrus Piaba  X 

Hyphessobrycon sp.2 Piaba  X 

Iguanodectes geisleri Piaba  X 

Iguanodectes spilurus Piaba  X 

Klausewitzia sp. Piaba   

Lonchogenys ilisha Piaba  X 

Microschemobrycon casiquiare Piaba  X 

Moenkhausia ceros Piaba  X 

Moenkhausia collettii Piaba  X 

Moenkhausia cotinho Piaba  X 

Moenkhausia intermedia Piaba  X 

Moenkhausia lepidura Piaba  X 
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Moenkhausia lepidura B Piaba  X 

Moenkhausia lepidura C Piaba  X 

Moenkhausia lepidura D Piaba  X 

Phenacogaster sp.1 Piaba   

Phenacogaster sp.2 Piaba   

Poptella orbicularis Matupiri  X 

Tetragonopterus chalceus Matupiri  X 

Triportheus angulatus Sardinha X  

Triportheus elongatus Sardinha X  

Triportheus sp. Sardinha X  

Triportheus sp.1 Sardinha X  

Triportheus sp.2 Sardinha X  

CHILODIDAE    

Caenothopus labyrinthicus branquinha-
cascuda 

X X 

Chilodus punctatus Piaba  X 

CICHLIDAE    

Acarichthys heckelii Cará X X 

Acaronia nassa Cará X X 

Aequidens pallidus Cará X X 

Aequidens tetramerus Cará  X 

Apistogramma diplotaenia Cará  X 

Apistogramma gephyra Cará  X 

Apistogramma pertensis Cará  X 

Apistogramma regani Cará  X 

Apistogramma sp. Cará  X 

Astronotus ocellatus cará-açu X X 

Batrachops reticulatus Jacundá X  

Biotodoma sp. Cará  X 

Biotoecus opercularis Cará  X 

Cichla cf. monoculus Tucunaré X  

Cichla monoculus Tucunaré X  

Cichla orinocensis Tucunaré X  

Cichla temensis Tucunaré X  

Crenicichla johanna Jacundá X X 

Crenicichla lenticulata Jacundá X X 

Crenicichla lugubris Jacundá X X 

Crenicichla microcephala Jacundá  X 

Crenicichla notophthalmus Jacundá  X 

Crenicichla ornata Jacundá X X 

Crenicichla reticulata(**)    
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Crenicichla cincta(**)    

Crenicichla strigata Jacundá  X 

Geophagus altifrons cará-papa-terra X X 

Geophagus sp. cará-papa-terra X x 

Geophagus surinamensis cará-papa-terra X X 

Heros sp. cará-roxo X X 

Hoplarchus psittacus cará-papagaio X X 

Hypselecara coryphaenoides cará-preto X X 

Mesonauta insignis cará-boari  X 

Pterophyllum scalare cará-bandeira  X 

Satanoperca acuticeps cará-bicudo X X 

Satanoperca jurupari cará-bicudo X X 

Satanoperca lilith cará-tucunaré X X 

Taeniacara candidi Cará  X 

Uaru amphiacanthoides cará-bararuá X X 

CLUPEIDAE    

Ilisha amazonica Apapá X  

Pellona castelnaeana Apapá X  

Pellona flavipinnis Apapá X  

Pristigaster cayenna(**)    

CTENOLUCIIDAE    

Boulengerella lateristriga bicuda, pirapucu   

Boulengerella lucia bicuda, pirapucu X  

Boulengerella ocellata (**)    

Boulengerella maculata bicuda, pirapucu X  

CURIMATIDAE    

Curimata cf. kneri Branquinha X  

Curimata inornata Branquinha X  

Curimata kneri Branquinha X  

Curimata ocellata Branquinha X  

Curimata plumbea Branquinha X  

Curimata spilura Branquinha  X 

Curimata planirostris(**)    

Curimata vittata Branquinha X  

Curimatella alburna Branquinha   

Curimatella meyeri Branquinha   

Curimatopsis cf. evelynae Piaba  X 

Curimatopsis crypticus Piaba  X 

Curimatopsis evelynae Branquinha  X 

Cyphocharax abramoides Branquinha X  

Cyphocharax microcephalus Branquinha X  
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Potamorhina altamazonica Branquinha X  

Potamorhina latior Branquinha X  

Potamorhina pristigaster Branquinha X  

Psectrogaster rutiloides Branquinha X  

CYNODONTIDAE    

Cynodon gibbus peixe-cachorro X  

Hydrolycus pectoralis Pirandirá X  

Hydrolycus scomberoides Pirandirá X  

Rhaphiodon vulpinus peixe cachorro X  

DORADIDAE     

Acanthodoras spinosissimus Rebeca  X 

Astrodoras asterifrons Rebeca  X 

Centrodoras brachyatus Rebeca  X 

Centrodoras hasemani(*)    

Centrodoras sp.1 Rebeca  X 

Doradidae sp.3 Cuiú   

Doradidae sp.3 Rebeca  X 

Leptodoras sp. Rebeca  X 

Megalodoras uranoscopus Rebecão X  

Nemadoras sp. (*)    

Nemadoras elongatus(*)    

Opsodoras boulengeri Rebeca  X 

Opsodoras morei Rebeca  X 

Opsodoras sp.1 Rebeca  X 

Opsodoras sp.2 Rebeca  X 

Opsodoras sp.3 Rebeca  X 

Opsodoras ternetzi Rebeca  X 

Opsodoras trimaculatus Rebeca  X 

Oxydoras niger cuiú-cuiú X  

Physopyxis lira Rebeca  X 

Platydoras costatus(**)    

Platydoras cf. helicophilus Cuiú  X 

Pseudodoras niger(**)    

Pterodoras granulosus(**)    

Pterodoras lentiginosus Rebeca X  

Scorpiodoras cf. scorpioides Rebeca  X 

Trachydoras atripes Rebeca  X 

ELEOTRIDIDAE    

Microphylipnus sp.1 Piaba   

ENGRAULIDIDAE    

Anchovia surinamensis Piaba   
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Anchoviella sp.B sardinha-de-gato   

Anchoviella sp.G sardinha-de-gato   

Lycengraulis batesi Piaba   

ERYTHRINIDAE    

Hoplias sp. Traíra X  

Hoplias sp.1 Traíra X  

Hoplias sp.2 Traíra X  

Hoplias sp.3 Traíra X  

Hoplias sp.4 Traíra X  

HELOGENEIDAE    

Helogenes marmoratus Mandi   

HEMIODONTIDAE    

Anodus elongatus Cubiu X  

Anodus melanopogon(**)    

Anodus orinocensis Cubiu X  

Argonectes scapularis(**)    

Argonectes longiceps Orana X  

Hemiodus atranalis Orana X X 

Hemiodus goeldii Orana X X 

Hemiodus microlepis(**)    

Hemiodus immaculatus Orana X X 

Hemiodus semitaeniatus Orana X X 

Hemiodus unimaculatus Orana X  

Micromischodus sugillatus Orana X X 

Pterohemiodus sp. (**)    

HYPOPOMIDAE    

Steatogenys elegans Sarapó  X 

HYPOPHTHALMIDAE    

Hypophthalmus edentatus Mapará X  

Hypophthalmus fimbriatus Mapará X  

Hypophthalmus marginatus Mapará X  

LEBIASINIDAE    

Copella nattereri Piaba  X 

Nannostomus eques Lápis  X 

Nannostomus marilynae Lápis  X 

Nannostomus trifasciatus Lápis  X 

Nannostomus unifasciatus Lápis  X 

Pyrrhulina semifasciata Piaba  X 

LORICARIIDAE    

Acestridium discus Bodó  X 

Ancistrus sp.1 bodó-seda  X 
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Ancistrus sp.2 bodó-seda  X 

Cochliodon sp. Bodó  X 

Loricariichthys nudirostris(*)    

Dekeyseria scaphirhyncha Bodó   

Furcodontichthys novaesi Bodó   

Gliptoperichthys gibbiceps acari-bodó X  

Hemiodontichthys acipenserinus Bodó   

Hypostomus carinatus Bodó X  

Hypostomus sp. Bodó   

Loricariichthys acutus acarí-cachimbo   

Pseudoloricaria cf. laeviuscula Bodó   

Pseudoloricaria laeviuscula Bodó   

Pseudoloricaria punctata Bodó   

Pseudoloricaria sp. Bodó   

Reganella depressa Bodó   

Rineloricaria sp. Bodó   

OSTEOGLOSSIDAE    

Osteoglossum bicirrhosum Aruanã X X 

Osteoglossum ferreirai Aruanã X X 

PIMELODIDAE     

Brachyplatystoma capapretum(*)     

Brachyplatystoma filamentosum Piraíba X  

Brachyplatystoma flavicans Dourada X  

Calophysus macropterus Piracatinga X  

Goeldiella eques Mandi X  

Goslinia platynema Babão X  

Nannorhamdia sp. Mandi X  

Phractocephalus hemioliopterus Pirarara X  

Pimelodella sp. Mandi X  

Pimelodella sp.1 Mandi X  

Pimelodella sp.2 Mandi X  

Pimelodella sp.3 Mandi X  

Pimelodella sp.4 Mandi X  

Pimelodina flavipinnis mandi-moela X  

Pimelodus blochii Mandi X  

Pimelodus sp. Mandi X  

Pinirampus pirinampu Piranambu X  

Platynematichthys notatus Mandi X  

Platystomatichthys sturio bico-de-pato X  

Pseudopimelodus sp.1 Mandi  X 

Pseudopimelodus sp.2 Mandi  X 
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Pseudoplatystoma fasciatum Surubim X  

Pseudoplatystoma tigrinum Caparari X  

Rhamdia sp. Mandi X  

Sorubim lima Mandi X  

POECILIIDAE    

Fluviphylax pygmaeus Piaba   

POTAMOTRYGONIDAE    

Potamotrygon henlei Arraia X  

Potamotrygon hystrix Arraia X  

Potamotrygon motoro Arraia X X 

Potamotrygon schroederi Arraia X   

PRISTIGASTERIDAE     

Pristigaster cayanus Borboleta  X 

PROCHILODONTIDAE    

Semaprochilodus insignis Jaraqui X  

Semaprochilodus taeniurus Jaraqui X  

RHAMPHICHTHYIDAE    

Gymnorhamphichthys rondonii Sarapó  X 

Gymnorhamphichthys rosamariae Sarapó  X 

Gymnorhamphichthys sp. Sarapó  X 

Rhamphichthys marmoratus ituí-terçado  X 

Rhamphichthys rostratus ituí-terçado  X 

Rhamphichthys sp.1 ituí-terçado  X 

Rhamphichthys sp.2 ituí-terçado  X 

RIVULIDAE    

Rivulidae sp.1 Piaba   

Rivulidae sp.2 Piaba   

Rivulidae sp.3 Piaba   

SCIAENIDAE    

Pachryurus schomburgki Corvina X  

Pachryurus sp. Corvina X  

Pachypops grunniens Corvina X  

Pachypops trifilis Corvina X  

Plagioscion cf. montei Pescada X  

Plagioscion sp. Pescada X  

Plagioscion squamosissimus Pescada X  

SCOLOPLACIDAE    

Scoloplax dicra Rebeca  X 

SERRASALMIDAE    

Metynnis hypsauchen Pacu  X 

Metynnis sp.B Pacu  X 
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Metynnis sp.BS Pacu  X 

Metynnis sp.CO Pacu  X 

Metynnis sp.GR Pacu  X 

Metynnis sp.PS Pacu  X 

Myleus rubripinnis Pacu X  

Myleus schomburgkii Pacu X  

Myleus sp.BR Pacu X  

Myleus sp.IR Pacu X  

Myleus torquatus Pacu X  

Mylossoma duriventre Pacu X  

Serrasalminae sp.CH Piranha X  

Serrasalminae sp.FU Piranha X  

Serrasalminae sp.FU Piranha X  

Serrasalminae sp.GI Piranha X  

Serrasalminae sp.PA Piranha X  

Serrasalminae sp.RH Piranha X  

Serrasalmus altispinis(*)    

Serrasalmus altuvei(**)    

Serrasalmus elongatus(*)    

Serrasalmus cf. manueli Piranha X  

Serrasalmus gouldingi Piranha X  

Serrasalmus rhombeus Jaraqui X  

Serrasalmus striolatus(**)    

Serrasalmus serrulatus Piranha X  

STERNOPYGIDAE    

Distocyclus conirostris Sarapó  X 

Eigenmannia cf. humboldtii Sarapó  X 

Eigenmannia macrops Sarapó  X 

Eigenmannia sp. Sarapó  X 

Eigenmannia sp.A Sarapó  X 

Eigenmannia sp.B Sarapó  X 

Eigenmannia sp.D Sarapó  X 

Eigenmannia sp.E Sarapó  X 

Eigenmannia sp.F Sarapó  X 

Eigenmannia sp.X Sarapó  X 

Rhabdolichops caviceps Sarapó  X 

Rhabdolichops eastwardi Sarapó  X 

Rhabdolichops troscheli Sarapó  X 

Sternopygus macrurus Sarapó  X 

SYMBRANCHIDAE    

Synbranchus marmoratus Muçum   
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TETRAODONTIDAE    

Colomesus asellus Baiacu  X 

TRICHOMYCTERIDAE    

Ochmacanthus cf. orinoco Candiru   

Ochmacanthus sp.MG Candiru   
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Anexo 7. Relatório Parcial do Miradi. 

Planejamento para Revisão do Plano de Manejodo PNA (Versão: 2016-01-05) 

Classificação da Ameaça 

 

Detalhes da Avaliação das Ameaças 

Floresta de Igapó 

 

Botos 

 
Ameaça \ 

Alvo 

Floresta 
de 

Igapó 
Botos Praias 

Espécies 
Caçadas 

Campinas e 
Campinaranas 

Peixes 
Peixe-

boi 

Rusumo da 
Classificação 

da ameaça 

 
Presença de 

Embarcações 
Baixa Baixa Baixa    Baixa Baixa 

 
Atividade 
Pesqueira 

 Baixa    Média  Baixa 

 Caça    Alta   Média Média 

 

Presença 
humana 

desordenada 
Baixa  Baixa  Baixa   Baixa 

 
Retirada de 

madeira 
Alta       Média 

Resumo da 
Classificação 

do alvo 
 Média Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Média 

Ameaça Escopo Severidade Irreversibilidade 
Resumo da 

Classificação da 
Ameaça 

Comentários 

Retirada de 
madeira 

Alta Alta Alta Alta 

Foi considerado 
o impacto 

seletivo sobre 
algumas 
espécies. 

Presença 
humana 

desordenada 
Baixa Baixa Baixa Baixa  

Presença de 
Embarcações 

Média Baixa Média Baixa  

Ameaça Escopo Severidade Irreversibilidade 
Resumo da Classificação da 

ameaça 
Comentários 

Atividade Pesqueira 
Muito 
Alta 

Baixa Média Baixa  

Presença de 
Embarcações 

Muito 
Alta 

Baixa Baixa Baixa  
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Praias 

 

Espécies Caçadas 

 

Campinas e Campinaranas 

 

Peixes 

 

Peixe-boi 

 

 

 

 

Ameaça Escopo Severidade Irreversilidade 
Resumo da Classificação da 

Ameaça 
Comentários 

Presença humana 
desordenada 

Baixa Baixa Baixa Baixa  

Presença de Embarcações Média Baixa Baixa Baixa  

Ameaça Escopo Severidade Irreversilidade 
Resumo da 

Classificação da 
Ameaça 

Comentários 

Caça 
Muito 
Alta 

Alta Alta Alta 
Foi considerada a captura de 

indivíduos (quelônios) como caça, 
nesta análise 

Ameaça Escopo Severidade Irreversilidade 
Resuno da Classificação da 

Ameaças 
Comentários 

Presença humana 
desordenada 

Baixa Baixa Baixa Baixa  

Ameaça Escopo Severidade Irreversibilidade 
Resumo da 

Classificação da 
Ameaça 

Comentários 

Atividade 
Pesqueira 

Muito 
Alta 

Alta Baixa Média 
Considerando as espécies 

mais pescadas 

Ameaça Escopo Severidade Irreversibilidade 
Resumo da 

Classificação da 
Ameaças 

Comentários 

Presença de 
Embarcações 

Média Média Baixa Baixa 
Foi considerada como a área de 

abrangência do peixe-boi os 
locais onde existem macrófitas. 
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Anexo 8. Placas de Uso Público do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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