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RESUMO DO PROJETO

Atualmente este grupo coadministra as Reservas Mamirauá 
e Amanã, que cobrem uma área total de 3.5 milhões 
de hectares de florestas inundadas e zonas úmidas no 
coração da Floresta Amazônica. Fundada em 1992, esta 
iniciativa é um órgão de pesquisa e de política ambiental 
que aproxima institutos acadêmicos e comunidades locais 
com o objetivo de uma gestão sustentável dos recursos 
das florestas inundadas. Os resultados dos esforços da 
iniciativa levaram ao reconhecimento de Mamirauá como 
‘Reserva de Desenvolvimento Sustentável’ em 1996 – uma 
nova categoria de área protegida pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza do Brasil - SNUC. 
Desde 1999, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá monitora uma vasta gama de indicadores 
ecológicos, sociais e econômicos. Tais dados fornecem a 
informação necessária para a análise contínua da eficácia 
dos planos que utilizam recursos baseados na comunidade e 
são utilizados para demonstrar a eficácia da gestão baseada 
na comunidade perante os parceiros governamentais e os 
doadores.

DADOS IMPORTANTES
VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATOR: 2004

FUNDAÇÃO: 1992

LOCALIZAÇÃO: Complexo de Conservação, Amazônia Central

BENEFICIÁRIOS: 45 comunidades assentadas

BIODIVERSIDADE: Reservas Mamirauá e Amanã
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A Sociedade Civil Mamirauá é uma organização Brasileira de pesquisa 
e política ambiental que trabalha em prol da gestão sustentável de 
uma vasta área de floresta tropical inundada e pântanos no coração 
da floresta Amazónica. Com a criação da organização em 1992, a 
Sociedade Civil Mamirauá tornou-se  gestora da Reserva Mamirauá 
, uma reserva de 1.124.000 ha no estado do Amazonas, próxima da 
comunidade Boca do Mamirauá no município de Tefé. Em 1998 a 
área de proteção tornou-se  a primeira Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Brasil, estabelecendo assim um modelo de gestão 
comunitária de áreas protegidas  que desde então vem sendo 
aplicado  em muitas outras áreas da Amazônia Brasileira. 

Origens do modelo da reserva de desenvolvimento 
sustentável

Nos anos 80, as florestas inundadas da Amazônia central sofriam 
intensa pressão da pesca comercial, cujas atividades ameaçavam 
a sobrevivência e a resistência dos ecossistemas, como também 
dos meios de subsistência local. As populações locais começaram 
a mobilizar-se contra a degradação do meio ambiente, formando 
um movimento social chamado Movimento da Preservação de 
Lagos. Essa campanha teve o apoio da Igreja Católica da região de 
Mamirauá e foi reforçada pelo apoio legal e científico resultante 
das atividades do especialista em primatas José Márcio Ayres e da 
antropóloga Deborah Lima. Como já tinha ocorrido em outras áreas, 
a parceria entre o movimento social e o ambiental foi essencial á 
consolidação de sucesso da Reserva Mamirauá e à proteção das suas 
florestas inundadas.

A princípio não eram permitidos assentamentos humanos nem o 
uso sustentável dos recursos naturais na área de proteção criada 
pelo governo estadual. Partindo de experiências de campo na 
gestão de áreas de proteção, a Sociedade Civil Mamirauá opera sob 
o princípio de que a conservação da biodiversidade na Amazônia 
precisa estar estreitamente relacionada à diminuição da pobreza 
e ao estabelecimento de  estratégias para a criação de meios 

de subsistência para a população da Amazônia. Em 1992, esta 
abordagem contrastava fortemente com a legislação brasileira 
tradicional de conservação, que tinha reduzido substancialmente o 
uso dos recursos naturais dentro de determinadas áreas protegidas, 
implementando estratégias mutuamente exclusivas de redução 
da pobreza e conservação da biodiversidade, com base em uma 
incompatibilidade subentendida entre pessoas e natureza.  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 1996

Uma das funções iniciais da Sociedade Civil Mamirauá quando 
de sua criação foi produzir um plano de gestão sólido e com base 
científica para a Reserva Mamirauá, plano esse que combinava uma 

Antecedentes e Contexto
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estratégia conservacionista com atividades de manejo sustentável 
dos recursos naturais para a população local.  A  Sociedade Civil 
Mamirauá apresentou ao governo estadual um argumento racional 
para a mudança da legislação, deixando porém lugar, no âmbito da 
gestão das áreas protegidas, para considerações relativas à redução 
da pobreza e para a declaração de uma ‘Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável’. Isso é apresentado como o maior feito do projeto 
Mamirauá. A criação desta  categoria de área protegida dentro do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sagrou-se como 
um marco inovador de mudança na política de conservação e 
desenvolvimento do Brasil e foi baseada no trabalho inicial da 
Sociedade Civil Mamirauá no início dos anos 90. 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável  Amanã, 1998

Tal inovação conduziu à criação da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Amanã instituída por decreto estadual em Agosto de 
1998. Localizada na região do médio curso do Rio Solimões, próximo 
à confluência com o rio Japurá, Amanã é uma das maiores áreas  
de floresta tropical protegida na América do Sul, com uma área de 

2.350.000 hectares. Em conjunto com a Reserva Mamirauá (1.124.000 
ha) e o seu vizinho, o Parque Nacional do Jaú (2.272.000 ha), estas 
áreas formam uma área protegida combinada de cerca de 5.746.000 
hectares, ou cerca de 22.000 milhas quadradas. 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 1999

A Sociedade Civil Mamirauá administra atualmente tanto a Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá como a de Amanã 
e o seu objetivo principal é a promoção da biodiversidade, da 
conservação e o melhoramento do nível de vida das populações 
residentes através da utilização sustentável dos recursos naturais. Ao 
longo dos anos, através da criação do Instituto Mamirauá em 1999 
e da sua associação ao Ministério Brasileiro da Ciência Tecnologia 
e Inovação (MCTI), foi dado maior destaque ao desenvolvimento 
da gestão com base científica, centrada em estratégias de manejo 
sustentável dos recursos naturais que demonstram os benefícios da 
conservação, as melhorias nos meios de subsistência locais e a sua 
aplicabilidade a outras regiões e contextos em toda Amazônia. 
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Atividades principais

A Sociedade Civil Mamirauá atua em três áreas principais: i) pesquisa 
científica sobre a gestão dos recursos naturais, ii) programas de 
extensão e sensibilização e iii) proteção e conservação ambiental. 
As demais atividades da organização podem ser categorizadas em 
três temas transversais: pesca, administração florestal e agroflorestal 
e ecoturismo; educação ambiental e para a saúde; e proteção e 
controle das áreas naturais pelas comunidades. 

Pesquisa interativa e gestão adaptativa

Os programas de gestão de recursos naturais da Sociedade Civil 
Mamirauá têm por objetivo gerar renda para a população local, 
criar sistemas que integrem de forma eficaz o acesso local aos 
recursos através da participação das comunidades no manejo dos 
ecossistemas e do ambiente, além de promover estratégias de 
conservação ambiental, já testadas e comprovadas. Os sistemas e 
as atividades de gestão de recursos naturais foram desenvolvidos 
baseados em práticas tradicionais da população indígena local, 
desenvolvendo tecnologias e abordagens de baixo impacto, e 
combinando sabedoria local com sólidas pesquisas científicas. Em 
muitos dos casos, as alternativas econômicas representaram quer 
um afastamento, quer uma adaptação de atividades tradicionais tais 
como a pesca, a exploração madeireira e certos tipos de agricultura. 
Simultaneamente têm sido introduzidas novas atividades 
econômicas, tais como o ecoturismo e a exploração sustentável 
de produtos florestais, para além da madeira. Educação ambiental 
e para a saúde têm sido também componentes chave do trabalho 
da organização. Enquanto as atividades geradoras de renda têm se 
centrado na gestão da pesca, na gestão florestal, no ecoturismo e na 
produção de artesanato, a iniciativa também se expandiu para áreas 
como a de peixes ornamentais, a
pesca do jacaré e a conservação da flora e fauna terrestre.  

Melhorando a sustentabilidade dos meios de vida

A estratégia assumida pela Sociedade Civil Mamirauá tem como 
objetivo primário a melhoria do acesso  aos recursos naturais pela 

população local, bem como a distribuição equilibrada dos benefícios 
que daí advém. A organização pretende também adicionar valor 
comercial aos recursos naturais através da redução da dependência 
local ao capital comercial e também da redução da distância entre as 
colheitas locais e os mercados regionais – em suma, desenvolvendo 
valor agregado ao processamento secundário. No caso da gestão 
das pescas, as atividades são desenvolvidas para promover a 
conservação das espécies que estão sob maior pressão comercial, 
como o pirarucu (Arapaima gigas) e o tambaqui. Os pescadores 
são auxiliados na contagem de seus estoques, na proteção e 
monitoramento das populações e no contacto com as cadeias de 
fornecimento ao mercado. Como resultado, as comunidades que 
pescam pirarucu têm conseguido ganhar mais que o dobro de seus 
rendimentos anteriores. Os mesmos benefícios de geração de renda 
podem ser vistos como resultado dos planos de gestão florestal 
da Sociedade Civil Mamirauá, onde a madeira recolhida de forma 
sustentável por agricultores agroflorestais locais, resultou em um 
retorno entre 100 e 150  porcento mais alto do que anteriormente.   

Beneficiários finais

A população alvo do trabalho da Sociedade Civil Mamirauá são os 
residentes das duas áreas protegidas que se encontram sob a esfera 
de influência da organização, totalizando mais de 14,000 pessoas. 
Indiretamente, muitos dos programas testados e implementados 
em Mamirauá estão sendo reproduzidos em outras áreas da 
Amazônia. Além disso, os serviços de ecossistema disponibilizados 
pelas reservas,  afetam a população urbana das cidades da região, 
cuja população total é de mais de 120,000 pessoas.

As populações que protegem e usufruem das reservas vivem em 
comunidades de pequenos produtores, cada uma albergando pouco 
mais de 100 pessoas em média. A maior parte dos assentamentos 
está localizada no rio, são decididamente marginalizados e contam 
em média 13 aproximadamente  45 comunidades assentadas nas 
reservas desempenhavam atividades de gestão de recursos sob a 
supervisão da Sociedade Civil Mamirauá. Desde então, esse número 
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tem aumentado em cinco comunidades por ano. A maioria das 
comunidades concentram-se em atividades relacionadas à  pesca, 
mas um certo número trabalha também na agroflorestação, em 
produtos florestais não relacionados com a madeira e no ecoturismo. 

Inovações em gestão sustentável

A mais notável inovação da Sociedade Civil Mamirauá foi a combinação 
de sistemas de gestão de recursos naturais, baseados em sabedoria 
tradicional indígena com ciência moderna e monitoramento – a 
combinação de saber cientìfico com o conhecimento tradicional. 
Nas áreas de pesca e de gestão dos recursos aquáticos, esse fato 
foi ilustrado através de técnicas de monitoramento e avaliação 
localmente testadas, onde os pescadores contabilizam os seus 
próprios estoques utilizando modernas técnicas de amostragem 
e pesquisa. A metodologia foi desenvolvida de forma colaborativa 
entre os pescadores locais e os pesquisadores.         

Uma inovação importante da Sociedade Civil Mamirauá foi fornecer 
uma sólida base científica para correlacionar objetivos de redução 
de pobreza e conservação, além de mostrar que estratégias de 
desenvolvimento voltadas para pessoas são viáveis em áreas 
protegidas. Demonstrar esta correlação através de estudo e pesquisa,  
faz parte de uma estratégia de conservação mais ampla que 
inclui sistemas locais de acesso aos recursos, controle e vigilância, 
mobilização política de esforços de reivindicação e o reforço das 
lideranças locais, educação ambiental e atividades de sensibilização, 
além da promoção da saúde e do bem estar da comunidade. 
O acesso a benefícios econômicos resultantes da gestão dos 
recursos naturais está subordinado a atividades de conservação da 

biodiversidade, de acordo com o estabelecido pela Sociedade Civil 
Mamirauá. Na gestão de pesca, por exemplo, a exploração comercial 
é hoje desempenhada através de associações cujos membros têm 
cotas anuais estabelecidas de acordo com o seu desempenho e com 
critérios pré-determinados, tais como a participação em cursos e 
encontros promovidos pela associação, a participação em sistemas 
de vigilância e proteção da comunidade e o cumprimento das regras 
de gestão. Apesar de cada membro ter acesso a uma cota mínima 
para comercialização, a possibilidade de aumentar esse contingente 
estimula os pescadores a apoiar as iniciativas de conservação. 

Outro exemplo desses incentivos pode ser observado no 
envolvimento da comunidade e nos projetos de ecoturismo de 
benefícios partilhados dentro de Mamirauá. O lucros derivados 
dessa atividade são divididos entre as comunidades participantes 
na iniciativa. O acesso das comunidades a esses recursos financeiros 
também é regulado. Os benefícios econômicos diretos, como o 
fornecimento de serviços e a venda de produtos á pousada, vão 
para aqueles que respeitam as regras de gestão.  As comunidades 
recebem uma parte dos lucros de acordo com o seu desempenho 
na gestão sustentável da área, assim como com o seu nível de 
participação nas atividades de conservação. Dependendo do ano, 
as comunidades decidem repartir os lucros por igual, como também 
distribuir os lucros de acordo com os níveis de adesão às regras de 
gestão. Os recursos são dessa forma utilizados politicamente, com 
as próprias comunidades decidindo quando é estratégico repartir 
os lucros equitativamente e quando não o é. É importante ressaltar 
que as próprias comunidades elaboraram e regularam o sistema de 
acesso aos recursos naturais e seus benefícios.
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Impactos

IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE
A Sociedade Civil Mamirauá surgiu como resposta a um problema 
coletivo – o uso insustentável dos recursos naturais na área. Esse 
fato continua a ser um desafio constante, não obstante os esforços 
que têm sido desenvolvidos para fazer frente à situação. Em primeiro 
lugar, desde que a área protegida foi oficialmente reconhecida pelo 
governo, a pressão por parte das empresas de pesca comercial e de 
extração de madeira diminuiu de forma significativa. Além disso, a 
iniciativa permitiu um avanço nas  atividades viáveis e sustentáveis 
de geração de renda às populações locais, que ao mesmo tempo 
não comprometem (e em muitos casos mantêm) a integridade 
do ecossistema, oferecendo assim um argumento convincente 
para possíveis  benefícios mútuos, resultantes das atividades de 
conservação que colocam as populações no seu cerne. 

De forma semelhante, a proteção da área será sustentável a longo 
prazo, na medida em que investimentos tem sido feitos nos recursos 
humanos locais, mais concretamente em seu monitoramento e 
avaliação. A participação em projetos de monitoramento baseados 
na comunidade é alta. Agentes ambientais voluntários (AAVs) são 
responsáveis por identificar e denunciar caçadores e todos aqueles 
que transgridem ou agridem os planos de gestão de recursos. 
Este sistema foi criado para legitimizar a proteção de recursos e a 
conservação dos ecossistemas, baseados num principio de vigilância 
de responsabilidade compartilhada. 

Os sistemas participativos de gestão tem sido utilizados pela 
Sociedade Civil Mamirauá para aumentar a biodiversidade, melhorar 
a saúde do ecossistema, e para proteger e reforçar as populações 
da fauna e da flora dentro das reservas. A organização adotou 
princípios de gestão e sistemas de zoneamento para o uso do solo 
que permitem o turismo de baixo impacto e a conservação das áreas 
protegidas.  

Aumentos nas espécies de vida selvagem

O monitoramento e a avaliação ao longo da ultima década, 
mostraram a recuperação das populações de vida selvagem que se 
encontravam em franco declínio anteriormente á criação das áreas 
protegidas, inclusive jacarés, tartarugas e o pirarucu; a estabilização 
nos números de outras espécies caçadas, como o bugio; e a 
recuperação de espécies ameaçadas como o jaguar, o uacari-branco, 
e o macaco-esquilo de cabeça preta. Espécies vertebradas raras 
como a onça pintada e o mutum, cujas taxas de reprodução são 
bastante baixas e por isso especialmente vulneráveis ás pressões do 
desenvolvimento humano. 

A onça pintada

A densidade da população da onça pintada, por exemplo, estava 
estimada em cerca de 10 indivíduos por 100 km². Apesar de não haver 
estimativas anteriores para a área, esse número pode ser considerado 
alto comparado com outros ambientes, e é provavelmente um 
reflexo da alta produtividade da planície e do alto número de jacarés, 
que constituem a presa principal para a onça pintada nessa área. A 
pesquisa mostra também que a planície de inundação Mamirauá 
serve como área de reprodução e desmame para as crias da onça 
pintada. A presumida recuperação da população da onça pintada 
mostra que a estratégia de utilização do solo foi bem sucedida.

Primatas

A abundância de primatas nas reservas é relativamente alta. A 
densidade do bugio registrada nas reservas está entre 38 e 40 
indivíduos por km². A Sociedade Civil Mamirauá tem tido sucesso na 
gestão de programas turísticos de baixo impacto. Monitoramento 
conduzido pelo programa turístico da organização demonstra 
que a abundância de primatas (Cacajao calvus calvus, Alouatta 
seniculus, Saimiri sciureus e Cebus macrocephalus) não tem variações 
significativas entre áreas com atividade turística e áreas sem ela, 



apesar da pressão constante por parte de caçadores. Isso  indica 
que o turismo planejado de forma sensata pode trazer à área e 
à sua população benefícios econômico-sociais, sem contribuir 
necessariamente para a degradação da vida selvagem e dos 
ecossistemas. 

Tartarugas de água doce

Os sistemas de gestão desenvolvidos pela Sociedade Civil Mamirauá 
resultaram em melhorias na saúde da população de outras espécies 
importantes. Em um desses exemplos, na Praia Horizonte o número 
de ninhos de Tracajá (P. unifilis) aumentou em mais de 1000% entre 
1998 e 2006. O aumento é consistente para todas as três espécies de 
tartarugas de água doce em Mamirauá (Podocnemis sextuberculata, P. 
unifilis e P. expansa). O número de ninhos da Jurará-açu (Tartaruga-da-
Amazônia: P. expansa) quase duplicou desde o início das atividades 
de proteção á praia pela Sociedade Civil Mamirauá. Em 1999, haviam 
42 ninhos na área de amostragem e em 2010 aproximadamente 75 
ninhos dessa espécie foram registrados nessa mesma região.
 
Entre 2000 e 2010, a Sociedade Civil Mamirauá soltou 
aproximadamente 57,000 crias de tartaruga na  reserva. A desova 
é supervisionada pela organização  em uma série de ‘praias 
protegidas’. O que começou como uma atividade envolvendo onze 
comunidades, contou com a participação de 25 comunidades até 
2010. Devido ao aumento do interesse das comunidades locais 
na conservação das tartarugas, uma nova estratégia está sendo 
estimulada e consiste na conservação in situ dos ninhos nas áreas 
de desova, evitando transferir os ovos para praias artificiais.

Botos e peixes

A conservação nas reservas resultou também em proteção contra 
a pesca comercial, o que permitiu às populações de predadores, 
cuja alimentação é baseada em peixe, rejuvenescer. Por exemplo, é 
estimado que 13,000 botos (Inia geofrensis) sobrevivam na reserva e 

nos arredores, constituindo uma densidade de cetáceos bem maior 
do que previamente registrado. Os botos enfrentam, no entanto, 
a ameaça de chacina devido à pesca comercial da piracatinga 
(Callophysus macropterus). Estudos detectaram uma redução no 
número de botos entre 2001 e 2005, o que coincide com um aumento 
desse tipo de pesca nas reservas circundantes. Mamirauá também 
possui uma relativa abundância de outros peixes predadores, tais 
como o jacaré-açu negro (Melanosuchus niger) e o peixe pirarucu 
(Arapaima gigas). 

Jacarés

Relatos da comunidade mostram também um aumento nas 
populações de jacarés e jacaré-açu negro (M. niger). Estudos 
mostram que o jacaré-açu negro era sobretudo raro durante os anos 
60 e 70, quando era caçado pela sua pele. Estudos levados a cabo 
em Mamirauá demonstraram uma recuperação da população na 
sequência de proibições de caça e de proteção à espécie, apesar da 
caça para subsistência e consumo locais ainda ocorrerem. Observou-
se uma população crescente de jacaré-açu em áreas de proteção 
permanente. Durante a estação seca, os jacarés convergem para os 
lagos de Mamirauá e atingem densidades de quase 2000 indivíduos 
por quilómetro quadrado.

Conservação florestal

Por fim, anteriormente à criação das reservas, a exploração 
madeireira era a principal atividade econômica das comunidades 
costeiras durante o período das cheias, quando a renda familiar sofria 
uma redução significativa. Apesar de toda a exploração madeireira 
no período pré 2000 ser ilegal, o desflorestamento continuava a 
ser um problema substancial. Desde a criação da reserva, houve 
uma diminuição substancial no número registrado de situações de 
comércio ilegal de produtos de madeira, com uma melhoria paralela 
de exploração sustentável. 

Educação ambiental
 
A organização também coloca enfâse na educação ambiental, 
treinando professores e alunos em áreas rurais e produzindo materiais 
educativos sobre a conservação da biodiversidade, inclusive vídeos, 
histórias em quadrinhos, livros e panfletos, workshops e encontros, 
palestras e teatro. Esforços tem sido envidados, em parceria com as 
instituições governamentais, para integrar a educação ambiental 
no currículo das escolas locais. Foi dada formação a mais de 800 
professores e uma rede foi criada para mantê-los em contato e em 
diálogo com os parceiros relevantes.     
  

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
Indicadores de vigilância e avaliação mostram que as ações da 
Sociedade Civil Mamirauá e dos seus parceiros ao longo da última 
década resultaram em mudanças significativas no nível de vida 
das populações residentes nas reservas de Mamirauá e Amanã. 
Para além de atividades de gestão dos recursos naturais, foram 
feitos investimentos na educação, na saúde, em tecnologias sociais 
(sobretudo em saneamento e energia) e educação ambiental. 
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Melhorias na saúde pública e opções de saneamento

De fato, uma das áreas onde a organização tem tido o maior impacto 
é na saúde pública, em especial na redução da mortalidade infantil. 
Em geral as altas taxas de mortalidade infantil estão relacionadas 
com as baixas condições de vida e com a falta de acesso a serviços 
de saúde. A Sociedade Civil Mamirauá supervisionou uma redução 
de 64 porcento na taxa de mortalidade infantil da região – de 90 
mortes por 1,000 partos em 1995 a 32 mortes por 1,000 em 2005. A 
organização tem servido como mediadora entre os departamentos 
de saúde da zona, governos locais e governo federal. A iniciativa 
apoiou a formação de  450 profissionais de saúde ao longo de 
oito municípios. Adicionalmente, foi disponibilizada formação e 
orientação a uma organização regional de parteiras tradicionais 
que opera entre as comunidades rurais das reservas, com o objetivo 
de melhorar os cuidados pré-natais e a saúde infantil. Este projeto 
também ajudou as parteiras tradicionais a ganhar credibilidade, 
reconhecimento e relacionamento com o sistema nacional de saúde.

O grupo tem estado também ativo na educação à saúde, 
trabalhando através de parcerias no sentido de guiar, orientar e 
estimular o trabalho dos agentes de saúde na comunidade, que em 
seu turno oferecem aconselhamento às famílias sobre assuntos de 
saúde tais como amamentação, o uso de sais de hidratação oral, 
higiene pessoal, cuidados dentais, apoio nutricional, gestão de 
dejetos humanos e tratamento de lixos. A organização tem também 
trabalhado em campanhas de vacinação nas comunidades rurais. 

Em termos de saúde publica geral a Sociedade Civil Mamirauá tem 
feito investimentos em tecnologias sociais para o abastecimento 
de água potável, o tratamento de águas e na resposta às doenças 
transmissíveis através da água. Um programa de água limpa, 
focado em educação familiar e em beber água limpa, encorajou 
as famílias a instalar tanques para a colheita da água da chuva e 
utilizar a tecnologia da energia para a desinfeção da água. Esse 
programa foi reproduzido nas povoações de  Mapiranga, Morada 
Nova e Pau Pixuna. Estes esforços foram também complementados 
com programas piloto paralelos que instalaram uma variedade de 
sistemas de bombeamento de água em diferentes comunidades, 
sistemas estes que receberam um bom nível de instalação e aceitação. 
A gestão de dejetos humanos tem sido outra área de intervenção 
por parte do projeto, uma vez que gestão inapropriada em áreas 
sujeitas a inundação resulta na proliferação de doenças transmitidas 
pela água e em problemas de saúde tais como diarreia, parasitas 
intestinais, anemia, desidratação e subnutrição. A Sociedade Civil 
Mamirauá tem trabalhado com as comunidades locais para instalar 
fossas sépticas adaptadas às variações sazonais dos níveis da água, 
utilizando a experiência acumulada ao longo de 15 anos de sucessos 
e derrotas para ajustar a sua intervenção em ambientes úmidos de 
altas variações.  

Melhoria em opções de subsistência

Para além da saúde pública, a Sociedade Civil Mamirauá tem 
melhorado com sucesso a renda local e tem expandido as opções 
de subsistência. Os meios de subsistência rurais na região estão 
fortemente dependentes dos recursos naturais, com 58 porcento 

da renda dentro das reservas resultante da produção familiar 
na pesca, agricultura e extração de madeira. Um estudo que 
examinou a situação econômica das comunidades antes e depois 
da implementação de sistemas de gestão participativa dos recursos 
naturais mostrou que, dez anos depois, os habitantes das reservas 
ganham mais. Em Mamirauá, por exemplo, houve um aumento 
médio no rendimento familiar de 130 porcento de 1995 a 2005. 
Membros das comunidades locais tem conseguido obter melhores 
preços de mercado para os seus  produtos, devido ao processamento 
secundário de valor acrescentado, o valor de mercado colocado 
em produtos de produção sustentável, e o estatuto legal da 
organização como intermediária na cadeia de fornecimento. Das 
220 comunidades em ambas as reservas, cerca de 30 porcento eram 
participantes ativas em atividades de gestão dos recursos naturais no 
período de 2001 a 2010. A produção do pirarucu nas duas reservas 
aumentou de três toneladas no primeiro ano de gestão em 1999, 
para mais de  200 toneladas em 2010.  A Sociedade Civil Mamirauá 
está também ativa na implementação de oito acordos de pesca na 
região. 

Aumentos no rendimento familiar foram acompanhados por 
aumentos no consumo familiar, um indicador chave dos níveis de 
vida. Estudos indicam um aumento de 53% nos gastos médios 
mensais das famílias entre 1995 e 2005. Um maior poder de 
compra traduziu-se na possibilidade de acesso a barcos a motor, o 
que dá confiança aos residentes para desempenharem atividades 
produtivas, reduz o isolamento, promove a integração com outras 
comunidades e o acesso mais rápido a serviços de emergência e 
saúde.  

IMPACTO POLÍTICOS
O resultado primário do trabalho da Sociedade Civil Mamirauá 
tem sido a criação de politicas públicas de apoio e legislação 
ambiental inclusiva. As experiências de gestão participativa nas 
reservas tem demonstrado resultados econômicos e ambientais 
positivos que atribuem credibilidade à defesa e contribuições nas 
políticas. Pesquisa sólida, juntamente com o apoio de parceiros 
e a participação plena das comunidades, possibilitou ao grupo 
influenciar a legislação que trata da gestão florestal, da gestão da 
pesca de pirarucu e da criação de legitimidade legal para as Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável. A acumulação de dados científicos 
e o monitoramento e avaliação devidos, fez do grupo uma mais 
valia para os responsáveis políticos, que podem tirar partido da sua 
experiência na formação de politicas que tratam da gestão de áreas 
protegidas.  

A Sociedade Civil Mamirauá tem sido ativa no desenvolvimento do 
modelo de ‘reserva de desenvolvimento sustentável’, que foi também 
aplicado em outras áreas da Amazônia. A organização também 
serve como laboratório nacional para a pesquisa científica socio-
ambiental, através do Instituto  Mamirauá para o Desenvolvimento 
Sustentável, estabelecido em 1999. Foram desenvolvidas parcerias 
com várias instituições de pesquisa para estudar os ecossistemas 
da planície,  bem como sistemas de gestão local e a aplicação de 
sistemas de gestão em outras localizações. 
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Sustentabilidade e Replicação

SUSTENTABILIDADE
Fundamental à sustentabilidade da Reserva Mamirauá tem sido 
o seu monitoramento impressionante das condições  biológicas e 
socioeconômicas dentro da área da reserva. Pesquisas contínuas 
tem sido coordenadas pelo Instituto Mamirauá e desenvolvida por 
equipes de pesquisadores desde 1999, fornecendo dados de base 
e cronológicos, que demonstram conclusivamente os impactos 
positivos da gestão do ecossistema local para a herança natural da 
reserva e das suas comunidades. Estes resultados são catalogados 
online através da página de internet do Instituto Mamirauá e foram 
extensivamente  documentados e disseminados. A pesquisa rigorosa 
foi crítica ao estabelecimento inicial da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá e foi fundamental para o seu sucesso 
continuado, demonstrando às comunidades locais e aos institutos 
governamentais os benefícios do investimento na gestão baseada 
na comunidade.  

O Instituto Mamirauá desenvolveu um Sistema de Monitoramento 
Integrado para o processamento contínuo e sistemático de 
informação recolhida nas reservas. Isso cobre variáveis ambientais, 
sociais, econômicas e institucionais e procura identificar e avaliar 
qualitativa e quantitativamente tendências ao longo do tempo. O 
objetivo central é demonstrar se a função primária das Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã – proteger 
a biodiversidade das planícies do médio Solimões – está sendo  
alcançada. O sistema avalia também a que ponto os princípios de 
gestão para o uso sustentável e para o zoneamento estão sendo 
cumpridos pelos vários atores sociais envolvidos, e se os mesmos 
são eficazes na proteção dos recursos naturais. Essa informação 
mostrou ser de extrema importância para os interessados e para os 
doadores do projeto.

Atualmente, o sistema abrange doze conjuntos de dados, todos os 
quais se encontram disponíveis online: 

Monitoramento do Ambiente Físico:
1. Monitorar níveis de água e aspetos do clima nas Reservas 

Mamirauá e Amanã
2. Pesquisa limnológica, ou ciência de água doce

Monitoramento da Biodiversidade:
1. Monitorar a biodiversidade aquática
2. Monitorar a biodiversidade terrestre

Monitoramento Social:
1. Monitorar saúde e nutrição
2. Monitorar a população
3. Monitoramento socioeconômico
4. Monitoramento do mercado local

Monitoramento do Uso de Recursos Naturais:
1. Monitorar a floresta
2. Monitorar o uso da vida selvagem
3. Monitorar o peixe
4. Monitorar para vigilância, controle e invasões

Desde 2004, o monitoramento e análise nesses campos tem sido 
desenvolvido por grupos de investigação que reúnem académicos 
universitários, estudantes e pessoal de apoio técnico, de acordo com 
as suas áreas de especialização. Existem atualmente oito grupos, 
focados em: Populações Ribeirinhas, Meios de Subsistência e Política 
Pública na Amazônia Oeste; Inovação, Desenvolvimento e Adaptação 
de Tecnologias Sustentáveis; Ecologia Florestal; Organização Social e 
Gestão Participativa; Territórios, Gestão Ambiental e de Identidade 
em Zonas Protegidas; Agroecologia; Mamíferos Aquáticos da 
Amazônia; e Ecologia dos Vertebrados Terrestres. 
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PARCEIROS
• Academia Brasileira de Ciências  (ABC) 
• Centro Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas 

(CEUC/SDS)
• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) 
• Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

(FAPEAM) 
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) 
• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

(ICMBio) 
• Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas 

(IPAAM)
• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
• Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
• Ministério da Saúde (MS) 

• Ministério de Minas e Energia (MME) 
• Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
• Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 
• Observatório Nacional (ON) 
• Prefeitura Municipal de Alvarães
• Prefeitura Municipal de Maraã
• Prefeitura Municipal de Uarini
• Prefeitura Municipal de Fonte Boa 
• Prefeitura Municipal de Tefé
• Prelazia de Tefé 
• Rede Nacional de Ensino e Pesquisa -(RNP) 
• Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas (SDS) 
• Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
• União das Nações Indígenas (UNI) – Tefé 
• Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
• Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
• Universidade Federal do Pará (UFPA) 
• Wildlife Conservation Society – WCS 
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