
;>t\J· 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

data--·--····__/··---···----_/ _ 
cod. 1 ~, " 'íf> ,;:i (í1 'li _:~ ............ ~~-·~------~~--~~~~~J 

I
. PROJETO OE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS DA VÁRZEA 

versão 2.0 

1 

\ 

IBAMA 
julho de 1996 

SUMÁRIO 

r 

J 
1 

1. APRESENTAÇÃO 
2. PROBLEMA 
3. PRESSUPOSTOS 
4. OBJETIVO GERAL 
5 ESTRUTURA OPERACIONAL E GERENCIAL 
6. ANTECEDENTES/JUSTIFICATIVA 
7. COMPONENTES 
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS I 

j 



Projeto de Manejo dos Recursos Naturais (l]~ Várzea 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
Brasileiras, coordenado pelo Banco Mundial. em conformidade com os acordos 
celebrados entre os Participantes do Programa Piloto (os doadores e o Brasil), 
apoia um conjunto integrado de projetos que contribuirão cara a redução da taxa 
de desmatamento nessas florestas, de maneira consistente com o desenvolvimento 
sustentável dos recursos naturais e humanos da área, proporcionando, ainda, 
lições a serem utilizadas na elaboração de futuras atividades. Este Programa foi 
criado pela iniciativa dos palses do Grupo dos Sete (G-r} e recebe apoio financeiro 
de todos eles. bem como da Comissão das Comunidades Européias e da Holanda. 
O montante total dos compromissos (assistência financeira e técnica ao Programa 
Piloto, incluindo projetos bilaterais associados), equivale a aproximadamente US$ 
290 milhões. 

O Programa Piloto tem por objetivo tratar das causas fundamentais do 
desmatamento nas florestas tropicais do Brasil, através de uma abordagem tripla. 
Os projetos que o compõem ajudarão o setor público a criar e executar uma política 
ambiental sólida; melhorar o gerenciamento das áreas protegidas especiais, 
Incluindo parques, reservas extrativistas, florestas nacionais e reservas indígenas; 
ie aumentar a base de conhecimento sobre a ccnservação da floresta tropical e 
utilização sustentável de seus recursos. 

Entre os projetos a serem implementados pelo Programa Piloto, está 
o de Manejo dos Recursos Aquáticos. Assim, com o objetivo de discutir os 
princtpars problemas que afetam os. recursos aquáticos da Amazônia, realizou-se, 
nos dras 28 e 29 de novembro de 1995, em Manaus. uma 112 reunião para discutir 
este tema. Participaram dessa rauruâo representantes do Banco Mundial, Kt\lV, 
MMA. IBAMA MPEG, INPA, UFA e GOPAIGTZ .' 

Foram listados e discutidos. na ocasião. os principais problemas 
re:;, cionaccs aos recursos aquáticos que um projeto dessa natureza pudesse 



~; ...: - 

resolver e. com base nessas discussões. foram indicadas equipes para eraborar 
informações. evidências quantitativas e/ou qualitativas dos problemas e sugerir 
soluções, relacionadas aos seguintes temas: 
o Polftica pesqueira 
o Manejo dos recursos aquáticos 
o Informações/Estatística 
º Conservação do Habitai 

Um segundo encontro (Workshop), para tratar do Projeto de Manejo 
dos Recursos Aquáticos, foi realizado em Belém, no período de 26 a 28 de março 
de 1996, e contou com ai participação da 37 aspecialistas de 25 
instituições/organiiações .. Partindo da perguntá orientadora: "com base na relação 
da vegetação X recursos aquáticos, quais os problemas que deverão ser 
trabalhados na formutação do projeto?" cheçou-se, como produto final do processo 
de análise, á definição de 4 temas que devem ser tratados no projeto: 
Conservação Ambiental, Uso dos Recursos, Políticas Públieas/Legísfação, 
f'ortaleclmento Civil. 

O presente documento se propõe a ser a tradução dos trabalhos 
realizados s conclusões alcançadas, estruturado na forma de um Documento 
Básico para discussão (Pré Projeto). 

2. Probiemm 

Os recursos naturais da várzea Amazônica são manejados de forma 
não sistemática. setorial. desarticulados dos ecossistemas onde ocorrem, sem uma 
base técnico-cíentíâca consistente, sem conslcerar critérios de sustentabilidade 
ecológic~. económica e social, e com baixa participação dos usuários no processo 
de ges~ão. 

A valorização humana e sccia! da Amazônia, objetivo central da 
Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal. será alcançada mediante duas 
estratégias principais de desenvolvimento: o crescimento econômico e a integraçao 
da região. 

São condições principais para tanto: a adoção de rormas 
diversificadas de desenvolvimento, correspondentes á pluralidade natural e cultural 
da Amazônia; ~ valorização do seu património natural: a elevação da sua base 
científica e tecnológica e ~ adequação institucional aos objetivos e procedimentos 
indicados. 

Por valorização humana e social da Amazônia entende·se a melhoria 
continuada da qualidade de vida das populações. inclui também a capacitação 
progressiva dcs ,na:víduos. base para o orócr.o processo de desenvolvimento 



sustentável. Esses resultados elevem ser perseguidos em todos os componentes 
da Política Integrada. sob a risco de se frustrar o seu objetivo central (CONAMAZ, 
1995). 

Para implementação do Projeto deve ser enfatizada a importância do 
desenvolvimento de um modelo de gestão que considere as seçulntea diretrizes 
estratégicas como pressuecsto para o manejo dos recursos aquáticos: 

º manejar os recursos naturais da várzea n~ Sacia Amazônica, visando o seu usa 
sustentável; 

o desenvolver um processa de gest~o para o manejo dos recursos neturti!ío d~ 
várzea que adeque-se à utilização da bacia hidrográfica como unidade maior cif) 
planejamento: 

o administrar o manejo dos recursos naturais da várzea no binômio embasamento 
técnico-cientínco e participação dos usuários do recurso no processo de gestão 
{ ad m in ,stra ção participativa}; 

o apoiar projetos de pesquisa aplicada de forma a garantir o aporte de 
conhecimentos necessários ao manejo: 

o viabili.tô1r ~ participação dos usuários dos recursos naturais da várzea no 
processo de gestão (emende-se por gestão o processo desde a coleta de dados 
aié as medidas que disciplinam o uso des recursos); 

o apoiar a constituição e/ou o fortalecimento das estruturas organizacionais dos 
vários usuários dos recursos naturais da várzea, de modo a possibifitar uma 
intertocução formal com legitimidade de representar os interesses comuns; 

o fortalecer a comunicação e o diálogo entre os diferentes grupos de usuários dos 
recursos naturais da várzea, entre os usuários e as instituições responsáveis, e 
entre as instituiçc3es responsáveis; 

o administrar da forma integrada o uso dos recursos naturais da várzea: 

o incentivar a ~x~cução sustentável de outras atividades usuárias dos recursos 
naturais. principalmente aquelas que impactam direta s/ou indiretamente os 
recursos aquáticos, visando desenvolver um processo de administração 
integrada dos recursos naturais da várzea: 

o desenvolver processos de parceria intrn e interinsíitucional que viabilizem a 
desconcentração/descentralização do processo de administração/manejo. 



~. Objetivo Gernf 

Promover a gestão dos recursos naturais di.i Várzea Amazônica, 
utilizando o manejo sustentável integrado dos recursos aquáticos como ponto 1oear. 
a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e gestão, ~ ~ 
administração participativa como principal método. 

A áreé] de abrangência deve cobrir toda a Bacia1 Amezõnlca 
Entretanto, tendo em vista a necessidade de que ,ejam produzidos resultados 
concretos num tempo limitado e com recursos financeiros e humanos limitados, o 
projeto deve focar suas ações prlnclpalmente na área de influência de Manaus. 
Santarém e Belém. Essas áreas foram selecionadas não apenas por serem as 
mais importantes em termos de usos de recursos naturais da várzea, conflitos 
desses usos e de experiências com formas tradicionais de manejo ("acordosn, 
"reservas de ragos··, etc.), mas ainda, por já possulrem grandes projetos instalados 
(IARA, Várzea, Mamirauá. stc.), que já trabalham nas linhas aqui desenhadas. 
cujas experiências e estruturas poderão ser utilizadas como apoio ao 
desenvolvimento do presente projeto. 

($. /E:otrutura Operacion~r e Gerencial do ~mjeio 

A estrutura operacional. tendo em vista os objetivos, a natureza do 
problema e os pressupostos estabelecidos, deve enfatizar, principalmente. o 
desenvolvimento de estraMgias de gestão participativa e o uso integrado dos 
recursos naturais da várzea, elaborando-se. d@ forma efetiva, propostas de 
cooperação interinstitucionaJ com os diversos grupos s instituições identificados 
com potencial da envolvimento na execução das atividades previstas. 

A Coordenação Técnico/Administrativa estará a cargo do ISAMA e 
será cperacicnanzada através de um Grupo Coordenador com as funções. entre 
outras, de monitoramento, avaliação e eventual redirecionamento do projeto, 
agindo. ainda, como facilitador do processe de execução. 

A execução deve se dar de forma cescennaüzada, uti/iiando, sempre 
que pcssfvel, orçanlzaçôes não governamentais na execução das tarefas. A razão 
para isso. deve-se à agilidade operacional que estas têm em relação às instituições 
governamentais, bem como il tentativa de operacionalizar uma política moderna ce 
gestão. dentro da nova postura do Estado que é a de fortalecer a posição da 
sociedade civil no processo da administração pública. incentivando o processo ce 
parceria na gestão do uso dos recursos natura s. · 

Deve. ainda. ser estimulado o processo de parcenzação entre as 
várias .nstrtuiçôes governamentJís. com vistas a garantir não só o cornorornlssc 



destas com o trabalho desenvolvido como, também, a continuidade dos processos 
de gestão implementados ao longo do projeto. 

r. Anteceden~s/Justifleatlv~ 
A várzea do rio Arnazonas, entendida aquí como as áreas 

periodicamente inundáveis (interface dos ecosisternas terrestres e aquattcos) aio 
longo do rio Amazonas e seus tributários, é uma das maiores áreas tnundévels o 
mundo. Dos Andes até o oceano Atlântico ela se estende, em ambas margen$ do 
rio, por cerca de 14.000 km e através de três países. Muito dos tributários do rio 
Amazonas, como os rios Purus, Juruá e Japurá-Caqueté, também possuem 
extensas planícies afagadas. A influência humana tem sido major e mais desiruUvBJ 
ao longo da calha do ria principal porque suas várzeas têm sido exploradea por 
pescarias, madeireiras e desenvolvimento agrícola. vinculados à Manaus, 
Santarém e Belém, os maiores centros urbanos da região. As várzeas dos 
tributários têm sido exploradas principalmente pela pesca e retirada de madeírn, 
embora possa se· esperar . que a . criação de gado aumente de sua atual 
concentração no rio Amazonas, para os rios Madeira. Purus e Juruá . já que todos 
possuem solos refatívamente ricos, derivados do aluvíâo trazidos dos Andes. A 
rápida velocidade com que a bacia Amazônica tem se desenvolvido nas duas 
últimas décadas tornou quase impossível - dado a quantidade de recursos 
financeiros e o número de pesquisadores com experiência disponível - acompenner 
e avaliar apropriadamente a degradação ambiental. A destruição das fiorestas de 
várzea e da vegetação flutuante do rio Amazonas tem sido ignorada ou 
simplesmente escapou da atenção. Em grande parte isto foi devido à atenção 
nacional e internacional que foí dada ao desmatamento da terra firme na Amazônia. 
Mesmo assim a várzea do rio Amazonas oferece um dos mais produtivos 
ambientes na Amazônia para exploração em grande escala de um recurso 
sustentáveí. Este recurso é o peixe, 

Na Amazônia, o peixe representa ca prrncipal fonte de pretelns na 
alimentação das populações ribeirinhas locais. O consumo per capita de Manaus e 
ltacoatiara foi estimado entre 100 e 200 g/dla (Shrímpton & Giuliano. 1979; Smith. 
1979; Amoroso. 1981) e mais de 400 g/dia (de peixe inteiro) são consumidos pelos 
rtbeirínhos nos lagos de várzea do Médio Amazonas (Cerdeira. com. pess. Projeto 
IARA. Santarém/PA). Esse consumo é muito mais elevado do que ao atribuído àJ 
população do sul do Bra$il ou a dos países do chamado "primeíro mundo". 
Adicionalmente, a pesca contribuí como parte da renda familiar, através dai 
comercialização do pescado nos mercados locais ou da exportação dos produtos 
para outras regiões do Brasil ou mesmo para o exterior. 

A destruição dos habitats de várzea. assim, resulta na perde ele 
biodiversidade, embora nenhum estudo esteja disponível para se conhecer em que 
extensão as espécies têm desaparecido das varias regiões. Dia preocupação 
irnecrata é a perda das comunidades das florestas de varzea e das plantas 
herbáceas. devido ao seu importante papel na sustentação da maioria das 
es;i0c <::S comerciais de peixes. 



Nos últimos anos. é de domlnio público a notável diminuiçao na 
abunoáncia de algumas espécies de peixes, suspeitando-s@ de sobrecesca. 
particularmente daqueles estoques que têm sofrido maior esforço pesqueiro como 
a ptrarnutaba (Srnchyplatystoma vailantli), o tambaqui (Co/assoma macropomurn) e 
o pirarucu (Araoaima gigas) (Barthem & Petrere. ln press: SUDEPE. 1986; Bayley l1i 
Petrere. 1989; Isaac & Ruffino, in press). A escassez de peixes, próximo dos 
grandes centros urbanos, rez com que as viagens se tornassem mais longas G 
custosas (Petrere, 1965. 1986, 1991 ), assim como aclrrcv os conflitos sociaís, 
decorrentes da concorrência pelo uso dos recurses, principalmente entre 
pescadores profis!i1ionais e ribeirinhos (Hsirtmann, 1989). 

Par~1 agravar a situação, o desinteresse do Setor Público para com ~ 
pesca na Amazônia vinha encontrando rebatimento aind:a em outras esferas do 
Governo Federal e Estadual. A atividade recebia pouca atenção nos planos de 
Zoneamento e não constava no Programa de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Esta ausência do Poder Públlco. enquanto mediador e disciplinador da 
atividade. permitiu o surgimento e/ou agravamento 90s conflitos sociais na região. 
originados. sobretudo, pela competição entre os diferentes grup·os de usuários dos 
recursos naturais da várzea (Ruffino & Isaac. 1994). 

Logo. fatores de impacto, tais como: desmawm@fltO cili~r; paluiçái@ 
qulmicca (agrotóxicos carreados para os rios, etc.): poluição orginic~ (esgotos, 
subprodutos da indústria agropecuária); assoreamento dos rios ® iurvaçk\o dm® 
águas pela ~tividade mfnerador3J; d®atruição daui lagoas margünéli~ (locais de 
desova ou crescirnenfo das espécies), acarretada pela expansão agrfco!a e urbana; 
barragens hidrefétric~Sv obstaculizando a complementação do ciclo reprodutivo 
das espéc;es de piracema e modificando as relações tróficas no ecossistema: são 
extremamente importantes e, por serem precipuamente degradadores do meio 
ambiente e de difícil manejo, ou são controlados1 no sentido de buscar sua 
eliminaçgo. ou comprometerão o ecossistema como um todo. impacíando 61 
ictiofaunti e, por consequência, prejudicando a pesca. 

Em sintese, somente através de processos integrados de gestão dos 
recursos ambientais é possível se obter soluções de compromisso viáveis entre 6\S 
atividades causadoras de impacto e as de proteção, de forma a minimizé1r a 
degradação arnblental em níveis suportáveis, no que se refere às necessidad~s de 
proteção não só da iciiofauna como também dos demais recursos aquáticos. 

Pelo exposto, o presente projeto se coroca como uma excelente 
oportunidade no sentido de buscar viabilizar um processo de gestão que contemple 
de forma integrada e orgânica não só as características dos vários ecossistemas e 
recursos aa'....látlcos amazônicos mas principalmente a participação dos usuários 
destes rio processo. 

3. Componentes 



Desenvolver uma base de conhecimento que subsidie o processo d® 
gestão integrada dos recursos naturais na vtinea. 

São considerados estudos QStratégicos entre, os que se seeu~m: 
.• levantamento de experíêncías d® gestão dos recursos aquéticos na 

Amazónia e outros países. com objetivo de desenvolver técnicas de manejo 
dldequadas; 

• ª elacoração clG diagnóstico da Situação do USO dQ $010 nôl várzea, 
- estudo comparativo sobre as formêJg de apropriaçSo dos rseursee d@ 

várzea e sua respectiva jmportância econômica-ecológiCB; 

A ~síratégía é apoiar as iniciativas promissoras de conservação ou do 
uso dos recursos, em andamento ou em fase de elaboração. para que estas 
funcionem como catalisadores de mudanças na região ou em sistemas de 
produção afins. As iniciativas promissoras a serem apoiadas sâe/serão executadas 
por organizações governamentais e não governamentais. 

· · · Visa po/g: 
a) o desenvolvimento elou fortalecimento de projetos ligados aoe 

temas de conservaçãc ambienta/ (preservação, recuperação e manejo dij espécies, 
áreas. ete.) com vistas ~ garantir. na medida do possívGI: 

- integridade dos habitats; 
a áreas ecologicamente importantes; 
ª espécies de fauna brasileira ameaçadas de extinção; 
- espécies d~ fauna brasileira locall promissoras parél o manejo cio 

ponto de vista sócio-econômico. 

b) reallza~o e/ou implementaçâo dG írnbalhos e ações qu0 subsidiem 
os processos d(: gerenciamento do uso dos recursos naiurais d~ vàrzea 

• identificaç~o G desenvolvimento de formeis alt@rna;itivas de uso cisi 
váirzea1. que seij2m d@ babm impacto ® promissom~ do ponto de vi~m @óef@,, 
eeenômice. 

e) Fr1elhoramento dai capacidade gerencl!ll das instituiçõe~ 
responsáveis pela efetividade dos processo de gi:'.lrsnciamento. 

- ínccrporaçêc, pelas instituiÇões oficiais. das propostas de 
gerenciamento desenvolvidas pelo projeto. 

ª desenvoívímsntc d@ estratégias que viabíJizem a ertícutaçâe dos 
vários F1iveis de poder (feder;I, estadual e municipal). com vistas a operacionali.wr 
o gerenciamento integrado. 

d) desenvclvímentc de estratéçías p~ra incentivar o fortalecimento ciaG 
estruturas organi.?.acionais ca sociedade civil. 

• desenvolvimento de procedimentos pa•a operacionalizar ~ 
oarrrcipação da sociedade civil nos processos de gerenciame~to integrado. 



• desenvolvimento de estratégias de comunicação e educação 
ambiental para a implantação dê formas de uso sustentável dos recursos naturais 
da várzea. 

- desenvolvimento de estratégias de comunicação dos recursos 
naturais da várzea. 

A lista de critérios a seguir. servirão para auxiliar a seleção e 
avaliação das iniciativas promissoras: 

- atender aios pressupcstos estabelecidos no item 03 . 
• caráter inovador (preferencialmente); 
• potencial demonstrativo; 
- uso múltiplo dos recursos da varzee (preferencialmente); 
• indicadores de viabilidade econômica; 
• minimizar impactos sobre a qualidade de vida das populações 
afetadas. 

- grau de organizaç~o: 
- capacidade de rmplementaçâo. 

03 • Monitoramento e Controle: 

o" objetivo príncípal deste componente ê a írnplantaçâode um sistema .• •, 
operacional integrado piloto de monitoramento a controle do uso dos recursos dai 
várzea ai serem realizados em áreas selecionadas, que possibilite J1 dlsserninaçâo 
dos resultados e uma ação integrada e eflcienie dos órg~o atuantes na região 
amazônica, priorizando ações de caráter preventivo. 

As ações especificas deste componente são: 

Sistema de informatização integrando os dados referentes aos 
processos de cadastro, controle e documentos e gerenciamento de atividades. Tal 
sistema deve ser integrado à um Sistema de Informação Geográfica associado a 
um Sistema de sansortamento Remoto. 

1) Estatística Pesqueira: 
- estaUsiica de desembarque. 
-. cadastramento da frota; 
• licenciamento de pescadores profissionais. 

2) Implantação de um sistema de controle e monitoramento 
cartícipatrvo. 

9. ~efarênci~s aibliográílcas 

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO. 
Wgr~l1Qttpro~tc de rnaoeJQ d..QS recursos aquat1~, relatório Belém· BlRD. 



1996. 31p. (Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brastl) 

BARTHEM. Ronaldo B f;stãtísf(ca ge,nes_ca na Am<Yôaia Bra,.~leínLrull ... S~ 
ª1~0 rnantlgªLQQI uro longQ te.ropg? s.c., 28p 

BRASJL. Ministério do Meio Ambiente. Manej_o dgs2cw:so.s naturgiis ran.Qvfu!eiã. 
Brasília: IBAMA. '1995. 16p. (Programa Piloto para Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil) 

CANTARELU, Vrtor Hugo. Çoru;e,y~o do habitru º caminbo _para n U$Q 
fil!§teotâxel. s.d., 6p. (Programa Piloto para Proteção das Florestas Troptcels 
do Brasil. Projeto de Maneio dos Recursos Aquáticos). 

CONAMAZ-Conselho Nacional da Amazônia Legal. 1995. Políiíca naci.Q.MJ 
lntegrsdª Pêra a Arna6Qoia .1,,egaj. Ministério do Meio Ambiente. dos 
Recursos Hídricos e da Amazónia Lega!. Brasília. 34p. 

FISCHER. e. F. A.; CHAGAS, A L. A; OORNELLES, L D. e. Pesca ge é,.gya~ 
tntS,'ÍQre;;; - Programa de Pesca Continental/Gerenciamento em Sacias 
H1clrogrâficas • Brasllia: Instituto Brasileiro dei Meio Ambiente-e dos Recursos 
Naturais Renováveis. 1992. 32p. 

GOULDING, Michael; Ferreira, E.J.G. A§ \l~rzgas ga P.mezfuli&HaMrusbpei;C?t.. 
ü~emtas e De~mªtamento .•. 1926. 1 O§R 

GUIMARÃES, Sergio Fonseca. frgpo\,ta de_orojetq pjjotQ dgrru,ug,eraçãq ç{.§ 
M_tggyes pªsg,yeírns de J.arobflgui. s.d .. 9p. (Manejo de Recursos Aquáticos 
da Amazônia 4 Conservação de Habitat) 

IBAMA. i 995. Proje~o IARA ~ Administração dos Recursos Pesqueiros do Médio 
Amazonas: Estados do Pars ~ Amazonas. USA.MA. CoiGÇ~© r..nel© 
fü1nbJ@rni~. Série /Estudo$ ~esc::ai, {i5): 100 p. 

ISAAC. Victoria J. BefleXQ.es sopre uma ru,li!i,ca de desenvol'JL.i,:oontQ ch~,.Jle.sCã....OO 
AJlial;õnra. Belém, s.d.. 21p. (IBAMA º f'PG7, Projeto de Man~jo dos 
Recursos Aquáticos na Amazônia) 

RUFFINO. Mauro. Projeto d~ man.ejQ dQs recurs_os aquáttco.s. s.e., 15p. 
(Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil) 



\ ~ r • '\ ,~, .r" 

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS 
FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

PROJETO DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS DA VÁRZEA 

Minuta do Termo de Referência 

Elaboração das atividades do projeto: 
(1) Identificação e pré seleção de estudos estratégicos 
(2) Identificação e pré seleção de iniciativas promissoras de manejo dos recursos 

de várzea 
(3) Elaboração detalhada das atividades de monitoramento e controle das 

atividades que afetam os recursos naturais de várzea. 

1. ANTECEDENTES 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil foi 
concebido com os objetivos de conservar a biodiversidade, reduzir a contribuição 
das florestas tropicais na emissão de carbono para a atmosfera e promover um 
maior conhecimento das atividades economicamente e ambientalmente 
sustentáveis do uso da terra, e proporcionar um exemplo de cooperação entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O objetivo geral do Projeto de Manejo dos Recursos Naturais e da Várzea é de 
promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais da várzea 
através da gestão participativa e integrada desses recursos e da promoção de 
estudos estratégicos e de iniciativas práticas de conservação e uso sustentável. 

Este projeto terá três componentes, (1) Estudos Estratégicos, (2) Promoção de 
Iniciativas Promissoras, Ações de Conservação e/ou de Uso Sustentável dos 
Recursos Aquáticos e de Várzea; e (3) Mori-L"'r-::mento e Controle 

2. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho desse termo de referência é de elaborar concretamente as 
atividades a serem realizadas pelo projeto, baseado na versão preliminar 2,0 do 
projeto, inclusive os mecanismos de coordenação e administração do projeto. 
Segue-se abaixo os termos de referência gerais para cada um dos componentes: 

2.1. Identificação e Pré Seleção de Estudos Estratégicos 
O objetivo deste componente é de desenvolver uma base de conhecimentos que 
subsidie atividades para a conservação e uso sustentável dos recursos aquáticos 
e de várzea e processo de gestão integrada desses recursos naturais. 

Trabalho a desenvolver pelos consultores· identificar os temas dos estudos a 
serem elaborados, avaliar a relevância dos estudos e sua interligação com os 
demais componentes do projeto, priorizar e detalhar os estudos identificados. 
Para cada estudo sugerido os consultores deverão ressaltar a aplicação desses 
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estudos, elaborar a metodologia, abrangência, uma estimativa do custo e o tempo 
necessário. 

Na identificação dos estudos, os consultores deverão considerar os temas 
sugeridos na versão 2.0 do projeto, na ajuda memória do Workshop realizada em 
Belém, e consultar os responsáveis do IBAMAIMMA, entidades de base e 
cientistas relacionados com o tema. (Vide no anexo I uma lista preliminar de 
temas de estudo). 

O produto a ser entregue será um relatório com uma lista dos principais esludos 
selecionados, justificados e classificados segundo os critérios acima. Cada 
estudo recomendado deverá incluir (a) um resumo executivo dos objetivos dos 
estudos; (b) a metodologia a ser empregada; (e) tempo e custos estimado para a 
elaboração dos estudos. No relatório deverá ser listadas também os nomes das 
pessoas e entidades entrevistadas, os temas que não foram considerados 
prioritários. 

Entre os critérios de seleção dos estudos seriam: 

1. relevância para a conservação, gestão, uso sustentável; 
2. relevância aos macro objetivos do PPG?; 
3. esses estudos devem esta interligados com os demais aspectos do 
projeto; 
4. concentrado na várzea e recursos aquáticos da Amazônica Brasileira. 

2.2. Identificação e Pré seleção de Iniciativas Promissoras de Manejo dos 
Recursos Naturais da Várzea 

O objetivo deste componente é apoiar as iniciativas promissoras de conservação, 
gestão ou uso sustentável dos recursos em andamento ou em fase de 
elaboração, para que estas funcionem como catalisadores de mudanças na 
região. As iniciativas a serem apoiadas serão executadas por organizações 
governamentais e/ou não governamentais. 

Este Componente visa a: 

a) promoção de projetos ligados aos temas de conservação ambiental 
(preservação, recuperação e manejo de espécies, áreas, etc) que visem a 
garantir, na medida do possível, integridade dos habitats, áreas 
ecologicamente importantes, espécies da fauna brasileira ameaçadas de 
extinção, espécies da fauna brasileira local promissoras para o manejo do 
pondo de vista sócio-econômico: 

b) identificação e desenvolvimento de formas alternativas de uso da várzea, 
que sejam de baixo impacto e promissores do ponto de vista sócio 
econômico. 

e) promoção de ações de trabalhos que totalizem a participação dos 
usuários dos recursos no processo de gestão dos recursos do uso dos 
recursos naturais da várzea (fortalecimento civil); 
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d) melhoramento da capacidade gerencial de instituições gestoras dos 
recursos aquáticos e da várzea, especificamente estratégias que viabilizem 
a articulação de vários níveis de poder (federal, estadual e municipal para 
operacionalizar o gerenciamento integrado. 

Trabalho a desenvolver pelos consultores: identificar as iniciativas a serem 
promovidas, através de ampla consulta. Os consultores deverão elaborar uma 
lista inicial das iniciativas a serem consideradas contactando associações 
regionais de pescadores, usuários dos recursos aquáticos, instituições de 
pesquisa, gestores de recurso (IBAMA), Ongs e representantes de projetos que 
trabalham com recursos aquáticos (Ex, Iara, Várzea, Mamirauá, Shift, etc). Serão 
também consideradas as sugestões enviadas pelos participantes do Workshop 
de Belém. Os consultores deverão apresentar ao grupo institucional do projeto a 
lista preliminar das iniciativas a serem visitadas Entretanto outras iniciativas que 
surjam durante visitas de campo também poderão ser consideradas. 

Para selecionar as iniciativas deverão ser feitas visitas in loco nas áreas pré 
selecionadas. 

Os temas dos projetos são: 

1. conservação dos recursos aquáticos e da várzea; 
2. uso sustentável dos recursos e da várzea; e, 
3. modelos de gestão ambiental que incorporem o estado e a sociedade 
civil. 

Os critérios de seleção das iniciativas são: 

'1. uso múltiplo dos recurses da várzea (preterenciatmente ambiental): 
2. minimizar impactos ambientais adversos, (sustentabilidade ambiental); 
3. impactos positivos sobre a qualidade de vida das populações afetadas; 
4. capacidade técnica do executor; 
5. potencial demonstrativo e de replicabilidade; 
6. caráter inovador (prefencialmente); 
7. liderança e compromisso dos proponentes; 
8. Disseminação dos resultados; 
9. viabilidade econômica potencial dos projetos de uso sustentável dos 

recursos 
10. capaerração ·a~s tideranças locais; e, 
11. contrapartida do executor (pode ser em espécie, ex. trabalho, uso de 

veículos, etc) 

Itens financiáveis: 

1 Elaboração do projeto: aplicável apenas em casos de iniciativas 
comunitárias. Incluem gastos para Workshop, levantamentos para 
subsidiar a elaboração do projeto. Este item não deve ultrapassar 10% do 
valor financiado; 

2. Custeio da implementação das atividades de manejo; 



3. Assistência técnica, treinamentos e capacitação. Incluem os salários dos 
coordenadores dos projetos, treinamento par atividades do projeto e 
capacitação institucional (formação de lideranças) que são importantes 
para o andamento do projeto; 

4. Divulgação e disseminação: incluem dias de campo, folders, vídeos, 
workshops; 

5. Equipamentos e veículos; 

6. Extensão e visitas técnicas. Incluem viagens; 

7. íntra-estrutura. 

O produto a ser entregue será um relatório com as principais íniciativas 
consideradas, e as selecionadas, justificadas e classificadas segundo os critérios 
acima. No relatório deverão ser listados também os nomes das iniciativas, 
pessoas e entidades entrevistadas, e os temas que não foram considerados 
prioritários. As iniciativas devem ser classificadas em (a) selecionadas, (b) 
selecionadas com restrições, e (e) não selecionadas. Ym- modelo- :is. ~oposta 
.dPJLe!á -ssr elaborsdo -pelos eo1 ,sultores e- entregue -aG& propenentes 
se11=1,..ínr,ados. Os consultores deverão fazer uma exposição das iniciativas 
selecionadas. A seleção final será feita conjuntamente entre as várias 
instituições. 

{Í~ Elaboração Detalhada das Atividades de Monitoramento e Controle de 
~:.., Atividades que Afetam os Recursos Naturais da Várzea 

O objetivo principal deste componente é a implantação de um sistema 
operacional integrado piloto de monitoramento e controle do uso dos recursos da 
várzea a serem realizado em áreas selecionadas, que possibilite a disseminação 
dos resultados e uma ação integrada e eficiente dos órgãos atuantes na região 
amazônica, priorizando ações de caráter preventivo. 

Trabalho a desenvolver pelos consultores· elaborar um sistema de 
informatização, integrando os dados referentes aos processos de cadastro, 
controle de documentos e gerenciamento de atividades. Tal sistema deve ser 
integrado a um Sistema de Informação Geográfica, associado a um sistema de 
sensoriamento remoto. Os consultores devem elaborar um projeto de Estatística 
Pesqueira (estatística de desembarque, cadastramento da frota, licenciamento de 
pescadores profissionais e de implantação de um sistema de controle e 
monitoramento participativo. · 

3. REQUISITOS E QUALIFICAÇÃO 

As atividades serão executadas por uma equipe composta de 2-6 especialistas 
em recursos aquáticos e/ou ecossistemas de várzea, com reconhecida 
experiência de campo na Amazônia. A equipe dos consultores deverá refletir em 
caráter multídisciplinar incluindo conhecimento sobre gestão de recursos 



1 ' ,t. 

' . . 
~· 

naturais, ecossistemas aquáticos e de várzea, desenvolvimento rural, economia 
de recursos naturais e manejo comunitário. 

A equipe de consultores terá um coordenador que será responsável pela 
uniformização do relatório final, apresentação do trabalho, consolidação de 
metodologias e pela organicidade dos vários componentes do projeto. 

4. CUSTOS E PERÍODO 

Os resultados deste trabalho deverão ser apresentados até 1996. 

Anexo 1 

- levantamento de experiências de gestão dos recursos aquáticos na Amazônia e 
outros países, com objetivo de desenvolver técnicas de manejo adequadas; 

- elaboração de diagnóstico da situação do uso do solo na várzea; 

- estudos comparativos sobre as formas de apropriação dos recursos da várzea e 
sua respectiva importância econômica-ecológica; 

- base analítica para a elaboração de uma política de uso da terra na Várzea 

- análise dos diferentes tipos de posse da terra como base ase para a promoção 
de novos modo de gestão. 

G Co.1qu1IRelntoriNariea 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO 
DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea 

1. Introdução 
O projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea está em fase de elaboração. A 

concepção básica do projeto é produto de dois seminários com participação de 
representantes de instituições governamentais, organizações não governamentais e 
empresas privadas. Um grupo de consultores foi contratado em fevereiro/março de 1997 
para elaborar uma proposta detalhada. 

2. Objetivos do Projeto 
O objetivo geral deste projeto é promover a gestão dos recursos naturais da 

Várzea Amazônica, utilizando o manejo sustentável integrado dos recursos aquáticos 
como ponto focal, a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e gestão e a 
administração participativa como principal método. 
Os objetivos específicos são (i) Desenvolver uma base de conhecimento que subsidie o 
processo de gestão integrada dos recursos naturais na várzea; (ii) Identificar e 
implementar iniciativas que possam servir como catalisadores de mudanças na região; e 
(iii) a implantação de um sistema operacional integrado de monitoramento e controle do 
uso dos recursos da várzea que promova a ação integrada dos órgãos atuantes na região 
amazônica. 

3. Justificativa 
Na Amazônia, o peixe representa a principal fonte de proteína na alimentação das 

populações ribeirinhas locais. A pesca, também contribui como parte da renda familiar, 
através da comercialização do pescado nos mercados locais ou da exportação dos 
produtos para outras regiões do Brasil ou mesmo para o exterior. 

A várzea tem uma função fundamental, porém ainda pouco entendida, na 
reprodução e sustentação dos recursos aquáticos. A destruição dos habitats de várzea 
resulta não só na perda de biodiversidade da várzea, mas também na notável diminuição 
da abundância de algumas espécies de peixes. 

A escassez de peixes, proXlillo dos grandes centros urbanos, fez com que as 
viagens dos pescadores se tomassem mais longas e custosas, assim como acirrou os 
conflitos sociais decorrentes da concorrência pelo uso dos recursos, principalmente entre 
pescadores profissionais e ribeirinhos. 

Para agravar a situação, o desinteresse do setor Público para com a pesca na 
Amazônia vinha encontrando rebatimento ainda em outras esferas do Governo Federal e 
Estadual. A atividade recebia pouca atenção nos planos de Zoneamento e não constava no 
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Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa ausência do Poder Público, 
enquanto mediador e disciplinador da atividade, permitiu o surgimento e/ou agravamento 
dos conflitos sociais na região, originados, sobretudo, pela competição entre os diferentes 
grupos de usuários dos recursos naturais da várzea. 

Fatores tais como: desmatamento ciliar, poluição qutrnrca, poluição orgaruca, 
assoreamento dos rios e turvação das águas pela atividade mineradora; destruição das 
lagoas marginais acarretada pela expansão agricola e urbana; barragens hidrelétricas, são 
responsáveis pelas modificações nas relações tróficas no ecossistema e prejudicam 
portanto a pesca. 

Para diminuir os impactos negativos acima citados e para proteger os recursos 
naturais da várzea é de fundamental importância o desenvolvimento de um modelo de 
gestão que considere as seguintes diretrizes estratégicas como pressuposto para o manejo 
dos recursos aquáticos: 

• manejar os recursos naturais da várzea na Bacia Amazônica, visando seu uso 
sustentável; 

• desenvolver um processo de gestão para o manejo dos recursos naturais da 
várzea que adegue-se à utilização da bacia hidrográfica como unidade maior de 
planejamento; 

• adnúnistrar o manejo dos recursos naturais da várzea no binômio embasamento 
técnico-científico e participação dos usuários do recurso no processo de gestão; 

• apoiar projetos de pesquisa aplicada de forma a garantir o aporte de 
conhecimentos necessários ao manejo; 

• viabilizar a participação dos usuários dos recursos naturais da várzea no 
processo de gestão; 

• apoiar a constituição e/ou o fortalecimento das estruturas organizacionais dos 
vários usuários dos recursos naturais da várzea, de modo a possibilitar uma interlocução 
formal com legitimidade de representar os interesses comuns; 

• fortalecer a comunicação e o diálogo entre os diferentes grupos de usuários dos 
recursos naturais da várzea, entre os usuários e as instituições responsáveis, e entre as 
instituições responsáveis; 

• administrar de forma integrada o uso dos recursos naturais da várzea; 
• incentivar a execução sustentável de outras atividades usuárias dos recursos 

naturais, principalmente aquelas que impactam direta e/ou indiretamente os recursos 
aquáticos, visando desenvolver um processo de administração integrada dos recursos 
naturais da várzea; 

• desenvolver processos de parceria intra e interinstitucional que viabilizem a 
desconcentração/descentralização do processo de administração/manejo. 

Em síntese, somente através de processos integrados de gestão dos recursos 
ambientais é possível se obter soluções de compromisso viáveis entre as atividades 
causadores de impacto e as de proteção, de forma a minimizar a degradação ambiental em 
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níveis suportáveis, no que se refere ás necessidades de proteção não só da ictiofauna como 
também dos demais recursos aquáticos. Para obter a base para essa gestão integrada, 
identificou-se três necessidades básicas: (i) o desenvolvimento de uma base de 
conhecimento; (ii) a identificação e teste de atividades concretas como catalisadores de 
mudanças; e (üi) desenvolvimento e teste de um sistema operacional de monitoramento e 
controle. 

O desenvolvimento de uma base de conhecimento 
O desenvolvimento de uma base de conhecimento se fará através de apoio a 

estudos estratégicos como por exemplo: um estudo comparativo sobre as formas de 
apropriação dos recursos da várzea e sua respectiva importância econômica-ecológica; 
relação entre atividades agrícolas/pecuárias e a pesca, etc. 

Identificação e teste de atividades concretas 
A estratégia deste componente é apoiar iniciativas promissoras de conservação ou 

do uso dos recursos. O componente visa apoiar: 

A) o desenvolvimento e/ou fortalecimento dos projetos ligados aos temas de conservação 
ambiental com vistas a garantir: 
• integridade dos habitats; 
• áreas ecologicamente importantes; 
• espécies de fauna brasileira ameaçadas de extinção 
• espécies de fauna brasileira local promissoras para o manejo do ponto de vista sócio 

econômico 

B) a realização e /ou implementação de trabalhos e ações que subsidiem os processos de 
gerenciamento do uso dos recursos naturais da várzea; 

C) o melhoramento da capacidade gerencial das instituições responsáveis pela efetividade 
dos processos de gerenciamento; 

D) o desenvolvimento de estratégias para incentivar o fortalecimento das estruturas 
organizacionais da sociedade civil. 

Desenvolvimento e teste de um sistema operacional de monitoramento e controle. 
O objetivo deste componente e o desenvolvimento e teste de um sistema de 

monitoramento e controle do uso dos recursos naturais da várzea e dos recursos 
aquáticos. Ações deste componente incluirão: estatística pesqueira; estatística de 
desembarque; cadastramento da frota; licenciamento de pescadores profissionais, etc. 

Estimativa de Recursos necessários 
Com base em iniciativas existentes, principalmente, o projeto IARAIIBAMA com 

apoio técnico do Governo Alemão, se concluiu que os recursos inicialmente alocados à 
este projeto não serão suficientes para cobrir as atividades julgadas necessárias para obter 
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resultados significativos. O projeto IARA foi concebido inicialmente como um projeto na 
área de recursos aquáticos com atividades de levantamentos estatísticos da pesca, 
levantamento de recursos pesqueiros, etc. No decorrer da execução do projeto, percebeu 
se porém que para promover o manejo sustentável se precisa apoiar e conscientizar as 
comunidades ribeirinhas e outros usuários dos recursos da várzea. Em outras palavras: 
para proteger e conservar os recursos aquáticos, se precisa promover o uso sustentável da 
várzea. Em conseqüência a abrangência do projeto será muito maior do que originalmente 
previsto. 


