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Associação
comunitária 
da RDS do 
Uatumã elege 
nova diretoria

A Associação de Moradores da RDS do
Uatumã (AARDSU) realizou no dia 19 de
outubro, na Base de Apoio CEUC/SDS, a
eleição para a constituição de nova direto-
ria, com mandato até 2011. O novo presi-
dente, Sr. Salomão Barbosa, da comuni-
dade São Francisco do Caribi, recebeu o
cargo do antigo presidente, Sr. Raimundo
Coutinho, morador da comu-
nidade Cesaréia.

Após a assembléia, a nova di-
retoria realizou uma reunião
com técnicos do Idesam e do
CEUC/SDS, para formulação
da agenda da associação. O ob-
jetivo era planejar as primeiras
atividades em conjunto entre as
organizações.

Eleição a nova diretoria da AARDSU, realizada
na Base de Apoio CEUC/SDS no dia 19/10.

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável do
Uatumã
LOCALIZAÇÃO: Municípios 
de Itapiranga e São 
Sebastião do Uatumã;
TAMANHO: 424.430ha 
Comunidades: 20 
ÓRGÃO GESTOR: Centro 
Estadual da Unidade de
Conservação - CEUC  
CO-GESTOR: Instituto de
Conservação e Desenvolvimento
Sustentável do 
Amazonas 
(Idesam)

Moradores da RDS do Uatumã realizam
curso de artesanato em madeira

O Centro de Preservação e Pesquisa de Quelônios e Mamífe-
ros Aquáticos (CPPQA/CPPMA) realizou, com o apoio do
Idesam, dois cursos de artesanato no mês de outubro. Vinte
e cinco moradores das comunidades Maracarana e Nossa
Senhora do Livramento, foram capacitados em técnicas de
entalhe em madeira. O Idesam apoiou a iniciativa do
CPPMA/CPPQA através do projeto com a Bovespa para a
capacitação comunitária em ações ligadas ao turismo.

O trabalho foi desenvolvido com materiais disponíveis nas
comunidades, buscando desta forma, a sustentabilidade da ativi-
dade e proporcionando aos moradores a oportunidade de oferecer seus produtos aos
turistas que visitam o Rio Uatumã e centros urbanos do entorno.

Oficina de artesanato realizada na
Comunidade Nossa Senhora do Livramento.

Diretoria da AARDSU 2008-2011

Cargo Nome Comunidade

PRESIDENTE Salomão Barbosa São Francisco do Caribi

VICE-PRESIDENTE Jaime Dinélis São Francisco do Caribi

1° SECRETÁRIO Gilberto São Francisco do Caribi

2° SECRETÁRIO Noraci Santa Luzia do Jacarequara

1° TESOUREIRO Denise São Francisco do Caribi

2° TESOUREIRO Emiliana Nova Jerusalém do Amaro
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Deste outubro as atividades para a implementação de Planos de

Manejo Florestal com inventário para uso múltiplo da floresta na RDS

do Uatumã estão em andamento. Serão inventariadas todas as árvores

com mais de 30 centímetros de diâmetro e as espécies florestais com

potencial de produção extrativista não-madeireira, como cipós, palhas

e palmeiras, numa área de 5 hectares, por comunidade.

As áreas de manejo previstas no Plano de Gestão da Unidade de Con-

servação (UC) foram definidas em reuniões comunitária com a partici-

pação dos moradores nas decisões. Até o final de 2008 serão inventaria-

das as áreas de dez comunidades, localizadas nos rios Jatapú, Caribi e

no baixo Uatumã. Em janeiro de 2009, as ações serão expandidas para

outras dez comunidades da Unidade de Conservação, implementado,

dessa forma, o Extrativismo Florestal Sustentável em toda a RDS.

Demarcação das parcelas de manejo
definidas junto aos comunitários da UC.

Oficina
participativa e

diagnóstico
biológico realizado

para embasar a
elaboração do PG

da RDS do Uatumã.

O Plano de Gestão da RDS do Uatumã,
elaborado pelo Idesam em parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Amazonas (SDS),
será aberto para Consulta Pública em
dezembro. O Plano de Gestão é um docu-
mento técnico e gerencial, fundamentado
nos objetivos da Unidade de Conservação,
que estabelece seu zoneamento, as normas
que devem regular o uso da área e o mane-

jo dos recursos naturais. As cinco audiên-
cias para apresentação serão realizadas esse
ano, nas seguintes datas e locais:
• 1/12 - Itapiranga 
• 2/12 - São Sebastião do Uatumã 
• 3/12 - Comunidade Santa Luzia do Jaca-

requara (RDS do Uatumã parte baixa)
• 4/12 - Comunidade Maracarana 

(RDS do Uatumã, parte alta)
Após as audiências e incorporação das

contribuições, o PG será apresentado ao
Conselho Deliberativo da RDS do Uatu-
mã para validação na reunião ordinária
do Conselho, no dia 11 e 12 de dezem-
bro. O Conselho Deliberativo é presidido
pelo órgão gestor da unidade e constituí-
do paritariamente por representantes de
órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil, de comunidades tradicio-
nais e população usuária da área.

Plano de Gestão da RDS do Uatumã
é aberto à consulta pública

Plano de Manejo Florestal para 
uso múltiplo da floresta 
está em implantação
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Plano de Uso
Público da Reserva
em desenvolvimento

Em setembro de 2008 iniciaram-se as expedições
científicas coordenadas pelo Idesam para a elaboração
do Plano de Uso Público (PUP) da RDS do Uatumã.
O PUP é um documento que serve para planejar a
visitação pública em Unidades de Conservação,
garantindo a sustentabilidade ambiental e promoven-
do o desenvolvimento social e a educação ambiental.

Foram visitados os principais pontos turísticos da
RDS e os moradores contribuíram com a pesquisa
que identificou os pontos de interesses e potencial
de cada comunidade para o desenvolvimento de

atividades de visitação. A validação do Plano
junto aos moradores está prevista para o
início de 2009. A Bovespa, através de sua vi-
trine Bolsa de Valores Sociais e Ambientais
(BVSA) apóia a elaboração do PUP.

Potencialidades turísticas da RDS do Uatumã:
ao lado vista panorâmica da Serra do
Jacamim; abaixo, cachoeira Bela Encantada,
localizada na Comunidade Maracarana e
fabricação artesanal de farinha de mandioca
na comunidade Santa Luzia do Caranatuba. 

Parceria
possibilita

programa de
monitoramento

e fiscalização

Atividade de
sensibilização
da pesca
esportiva é
realizada na
RDS do
Uatumã
Atividade coordenada
pelo CEUC/SDS está
cadastrando todos os
barcos de pesca
esportiva que atuam
na RDS e informando
as regras para os seus
freqüentadores. 
Uma Unidade de
Conservação como a
RDS do Uatumã
permite que esta
atividade seja
executada, mas certos
princípios e regras são
essenciais e devem ser
seguidos para garantir
a abundância e
diversidade pesqueira
nos próximos anos.
A temporada de pesca
esportiva na Reserva
inicia-se no mês de
setembro e dura até
novembro, quando
começa a chuva na
região. Foi realizado
também, na Base de
Apoio CEUC/SDS, no
dia 14 de outubro, um
Curso de Capacitação
para os Piloteiros da
Reserva que contou
com participantes de
dezoito comunidades
da RDS.

Nos meses de outubro e novembro uma embarcação, que
contou com a presença constante de fiscais e técnicos,
percorreu os tabuleiros de reprodução de quelônios com o
objetivo garantir o monitoramento e fiscalização das praias
utilizadas pelas diversas espécies de bichos de casco (tartarugas
da amazônia, tracajás, iaças, e outras)  para a desova, na parte
superior da RDS do Uatumã. Essa ação é resultado da parceria
entre o Instituto Chico Mendes através da Reserva Biológica
(Rebio) Uatumã, a Manaus Energia e o Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas (IPAAM). 
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Idesam oferece curso de Princípios de Manejo
Florestal Madeireiro para moradores da RDS

O Idesam, em parceria com o CEUC/SDS e a Associação Comunitária Agrí-
cola de Extração e Produtos da Floresta (ACAF, de Boa Vista do Ramos/AM),
realizou o curso de Princípios de  Manejo Florestal Madeireiro, na RDS.

A capacitação, realizada na Comunidade Nossa Senhora do Livramento
nos dias 28 a 30 de outubro, contou com vinte e seis moradores da Reserva e
foi ministrada por profissionais qualificados e estudiosos de Amazônia. O
curso de três dias foi composto por dois módulos, sendo um prático e outro
teórico, em que os participantes tiveram orientações sobre legislação florestal,
técnicas de corte e derruba direcionada.

O objetivo foi capacitar os comunitários para o trabalho de extração seleti-
va de madeira para a construção de suas casas na RDS. O financiamento
para a construção é realizado através do convênio entre a SDS e o Incra, re-
conhecendo os moradores de Unidades de Conservação de Uso Sustentável
do Amazonas como beneficiários do crédito da reforma agrária. Nessa pri-
meira etapa, até o final desse ano, 155 famílias da RDS do Uatumã serão
beneficiadas.

RDS do Uatumã ganha 
novos colaboradores

Quatro alunos do Curso Técnico em Manejo Florestal na Amazônia da Escola

Agrotécnica Federal de Manaus realizam estágio profissionalizante na RDS

para conclusão do curso. Entre os alunos está Danielly da Mata, que é morado-

ra da reserva. Ela tem a oportunidade de retornar para aplicar os conhecimen-

tos em manejo florestal adquiridos em Manaus,  beneficiando as famílias da

Unidade de Conservação. Os demais estudantes são: Ketlen Mendonça (Mana-

quiri), Frank Oliveira (Urucará), e Marcilene Santos (Apuí).
Estagiários da RDS do Uatumã recebendo
orientação sobre as atividades na reserva.

Começam os
investimentos

de Geração 
de Renda e

Melhoria Social
do Programa

Bolsa Floresta

Após um ano do Programa Bolsa Floresta às
famílias moradoras da RDS do Uatumã, a
Associação das Comunidades da Reserva, o
Idesam, o CEUC e a Fundação Amazonas
Sustentável (FAS) iniciam o planejamento dos
investimentos do Bolsa Floresta Renda, Bolsa
Floresta Associação e Bolsa Floresta Social.
Os recursos são para melhorar a qualidade
de vida dos comunitários e garantir a
conservação do meio ambiente. 

Teoria e prática do curso de Princípios de
manejo florestal, realizado na comunidade

do Livramento, na RDS do Uatumã.

APOIO


