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Fundação Vitória Amazônica (FV A)

Prezado S enhores,

. O obJeth o desta é o de responder à sua solicitação, relacionada a maiores
informações sobre a Estação Ecológica de Anavilhanas e ainda algumas considerações
quanto à mudança de categoria. daquela Unidade de Conservação:
Enten.íen os que a decisão de mudança de categoria da :ESEC de Anavilhanas deve
ser precedida per uma discussão técnica, ampla, com especialistas locais. Uma reunião
em ,\1anaus seria um pré-requisito fundamental como forum de discussão. (Nossa
instituição poderia auxiliar na realização de um evento como este).
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A faltr, de informação básica sobre a Unidade é um fato real, o que ressalta a nossa
preocupação com a proposta de mudança de categoria. Ressaltamos o desconhecimento
científico da área, atribuído à inexistência de linhas prioritárias de pesquisa, como foi
apontado durarr e o Seminário de Planejamento do Pla.110 de Ação Emergencial (PM:)
daquela Unidade, realizado em 1993, com párticipação da IVA. Depois da criação da
_ Unidade, não íoi desenvolvido um programa .de pesquisa que proporcionasse o
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descontínuas, ex.stíndo uma gráride.'dispcrsliô"da bifiliõgrãfiá"êxísttffl"F~:-,.,,,.,JÍ;t~
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KS. (1982) pars. borboletas e um dos 9 centros de endemismos para aves identificados
por Cracraft, J. '1985). A maior importância desta Estação, em termos de conservação
dos crocodilianos amazônicos, apontada no Relatório Técnico "Levantamento das
Populações de jacarés das Anavilhanas, Amazónia Central", de Magnusson, W.E., Silveira,
R e Campos Zilca (1994), é ser área de reprodução de C. croccxlílus (iacaretinga) e M.
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··'·prazo: mínimo ·"r:c..-, u1tt"'""l.fiú.·( · Este· trabalho propiciaria um conhecimento profundo dos
distintos ecossistemas abrangidos pela Eslação, assim como as inter-relações de seus
componentes, e estabeleceria o zoneamento da área, com o devido respaldo científico.
Outra consideração importante, relacionada à mudança de categoria da ES:E:C de
par a. a· de Parque Nacional, é o fato redundante dela estar situada muito
µ1'..'.,}o!iHla a ~ult'ô I\ihlu.é. Nai!;uüi:1.l: duJa~ (PNJ), u 111tt;u, Ju ya,:-,. To1l muJ.:.i.111.,"'- i.-i;;da1w;uk
inviabilizaria adminístratívamente o P~.
Anavilhanas
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Entendemos também que a categoria "Parque Nacional" não garante que haverá
uma arrecadação maior para a ESEÇ de Anavilhanas, já que as pessoas vão visitar aquela
Unidade, da mesma forma que hoje o fazem: sem pagar.
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Entretanto, a idéia de dividir a unidade, transformando 2/3 da mesma em Parque
Nacional e 113 dela em Estação Ecológica pode ser trabalhada, lembrando que, no nosso
entender, não apenas a área de terra-firme deve permanecer na categoria de Estação
Ecológica, mas parte do arquipélago deve ser incluída também, protegendo uma área de
margem a margem do rio Negro. Para ilustrar essa. preocupação, podemos citar, mais
uma vez, o Relatório Técnico de Silveira, Magnusson e Campos (1994), onde mostram a
constatação de que na estação reprodutiva de l 992, as ninhadas de M niger ocorreram
nas ilhas ma is próximas à margem norte do Rio Negro, enquanto que a maioria das
ninhadas de C ,)rocodilus estavam mais proxim~ à margem sul, resultando cm u1,,a
separação quase total das áreas de nidificação destas espécies, mostrando que a
localização das áreas de nidificação dessas espécies, e de várias outras, devem
permanecer como área intangível. Este tipo de informação é de extrema importância na
elaboração de Plano de Mànejo que considere a possível mudança de categoria da ESEC
de Anavilha ..tas. Pois, com a degradação das áreas periféricas, a manutenção das
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Contudo, enfatizamos, mais uma vez, a importância de uma discussão local, como
forma de ob-em ão de mais subsídios técnicos Sobre o assunto, além de ser, no nosso

entender, politicamente interessante.
Sem mais. esperamos que estas informações sejam de grande utilidade, desejandolhe sucesso e colocando-nos à sua disposição para quaisquer outras informações que se
façam necessárias.
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