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Ações
Cadeias – Uso Público e Recursos Pesqueiros

 Turismo: Roteiro turístico integrado do mosaico desenvolvido

Ordenamento atividade turística de interação com botos: capacitação, educação ambiental, 
elaboração de um plano de negócio e avaliação de impacto da atividade

 Elaboração de Instrumentos de gestão do uso dos recursos pesqueiros 

 Pirarucu: capacitação e manejo

Monitoramento e proteção – Riscos Socioambientais e Economia Doméstica
Monitoramento de variáveis chave (focos de calor, ramais, desmatamentos, fluxos hidrológicos, 

dinâmicas urbanas, etc.) – INVEST

 Elaboração de pelo menos 3 cenários futuros de interação entre estas variáveis.

Oficinas com gestores públicos

Governança e Integração Regional – Mosaico Baixo Rio Negro
 Jovens lideranças: capacitação em gestão de recursos naturais cidadania, políticas públicas, boas 

práticas de gestão administrativas e financeiras de organizações sociais

Reuniões do conselho do mosaico e de câmara técnica

 Plano Integrado de Comunicação e Educação Ambiental do MBRN elaborado e implementado

5.000
beneficiários diretos

6.292.685
hectares

8 municípios no AM

3 UCs federais e 
5 UCs estaduais

Projeto Rotas e Pegadas: Caminhos Integrados para o Desenvolvimento do Baixo Rio Negro



Central das Associações de Moradores e Usuários da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã 

(CAMURA)

Associação das Comunidades Sustentáveis do Rio Negro 
(ACS Rio Negro)
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Conselho Consultivo

Colegiado
Presidência

Executor Proj. FVA
Financeiro e técnico

IDSM
aglutinada

GT
Rotas e Pegadas

Secretaria Executiva Câmaras Técnicas
- Sustentabilidade Financeira
- Pesquisa e ordenamento Socioambiental
- Visitação

Supervisão 
Gestão Proj.

Apoio 
Administrativo

Apoio  técnico

CAMURA
aglutinada

AMORU
aglutinada

ACS Rio Negro
aglutinada
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O LIRA

Projeto
Rotas e Pegadas

FVA
Aglutinada Área Protegida Ações

Produto 1: 

Jovens lideranças atuando nos espaços de gestão das unidades 

de conservação do MBRN.

IDSM, 

CAMURA, 

AMORU, 

ACSRN

Todas

o Capacitação em temas como: gestão de recursos naturais cidadania, políticas 

públicas, boas práticas de gestão administrativas e financeiras de organizações 

sociais.

o Eventos integradores

Produto 2: 

Elaboração do Plano Integrado de Comunicação e Educação 

Ambiental do MBRN e publicação de informações sobre manejo e 

boas práticas de uso de recursos no MBRN.

IDSM Todas
o Plano Integrado de Comunicação e Educação Ambiental do MBRN elaborado 

e implementado

Produto 3: 

Roteiro integrado de visitação do MBRN mapeado por meio de 

oficinas participativas e divulgado nas principais agências e 

operadoras.

IDSM Todas o Roteiro turístico integrado do mosaico desenvolvido

Produto 4: 

Atividade turística de integração com botos-vermelhos 

ordenada e divulgada.

AMPA

RDS Rio Negro,

RDS Puranga-

Conquista

o Ordenamento atividade turística de interação com botos: capacitação, educação 

ambiental, elaboração de um plano de negócio e avaliação de impacto da 

atividade

Produto 5: 

Conhecimento e ordenamento da pesca comercial e de 

subsistência no MBRN ampliados.

IDSM, 

CAMURA, 

AMORU

RDS Amanã,

Resex Rio Unini,

Parna Anavilhanas

o Instrumentos de gestão do uso dos recursos pesqueiros elaborados (Termo de 

Compromisso do Parna de Anavilhanas); 

o Fortalecer as iniciativas de manejo de pirarucu no MBRN

o Capacitações para os grupos de manejo de pirarucu



O LIRA

Projeto
Rotas e Pegadas

FVA
Aglutinada Área Protegida Ações

Produto 6: 

Sistema de mapeamento do usos dos recursos naturais 

ampliados para escala regional, com plataforma digital 

operando (gestão da economia doméstica).

Todas
o Implantação da plataforma Pegadas: mapeamento do usos dos recursos 

naturais ampliados para escala regional

Produto 7: 

Monitoramento de riscos e acidentes naturais no MBRN.
IDSM Todas

o Monitoramento de variáveis chave (focos de calor, ramais, 

desmatamentos, fluxos hidrológicos, dinâmicas urbanas, etc.) -

INVEST

o Elaboração de pelo menos 3 cenários futuros de interação entre estas 

variáveis.

o Oficinas com gestores públicos

Produto 8: 

Governança do território por meio do fortalecimento dos 

espaços de tomadas de decisão fortalecidos.

Todas o Reuniões do conselho do mosaico e de câmara técnica

Produto Gestão: gestão do projeto



Contatos:

fabiano@fva.org.br
T e l .  + 5 5  9 2  3 6 4 2 4 5 5 9

w w w. f v a . o r g . b r

w w w. m o s a i c o d o b a i x o r i o n e g r o . e c o .
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Projeto Rotas e Pegadas: Caminhos Integrados para o Desenvolvimento do Baixo Rio Negro

Reserva Extrativista do Rio Unini – Barcelos/AM


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8

