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RESERVA DE MAMIRAUÁ



Tefé: 1h10 de avião de Manaus

• INSTITUTO MAMIRAUÁ 

• Reunião da FEMAPAM – Federação dos manejadores e 
manejadoras de Pirarucu de Mamirauá

Fonte Boa: 6 horas de lancha de Tefé

• FAS – Fundação Amazônia Sustentável

Comunidade:  2 horas de Fonte Boa  

• São Francisco da Mangueira 

Manaus: 
• FAS – Fundação Amazônia Sustentável
• Mercado e Feira de artesanato 

Localização 

6h lancha



ENTREVISTAS
• Instituto Mamirauá – Ana Cláudia Torres – coordenadora do Programa de 

Manejo de Pesca
• Amurman - Associação dos Moradores e Usuários da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável – Raimundo Xexéo - presidente 
• Associação da Comunidade São Francisco da Mangueira – Presidente
• FAS - Fundação Amazonas Sustentável - Edson Carlos Gonçalves de Sousa -

Supervisor de Projetos de Desenvolvimento Sustentável – (Fonte Boa)
• FAS - Fundação Amazonas Sustentável - Edvaldo Correa - Coordenador 

Regional – FAS (Manaus) 



GRUPO FOCAL (várias comunidades)  – Local: Comunidade São Francisco da Mangueira



Questionários com pescadores: cerca de 30 



Primeiras Percepções:  Entrevistas
As meso-instituições – além de cumprir com o papel de suprir a falta do Estado, decidiram agir também no 
processo produtivo – comercialização e buscando novos canais. Isso tem mudando as relações entre os agentes da 
cadeia. Ações para captação de recursos pagamento ambiental.
Ação coletiva eficaz para promover preservação ambiental e aumentar a produção, mas insuficiente para melhorar 
distribuição de renda ao longo da cadeia produtiva
Desafios:  falta de recursos: fim do Fundo Amazônia e Bradesco, aumento do preço do combustível, pesca ilegal, 
pirataria, necessidade de frigorífico próximo à comunidade, necessidade de barco para transporte do peixe para os 
centros comerciais. 

Comercialização na FAS

Fas & Notre Dame University, 2018



Primeiras Percepções: Grupo Focal    
As associações têm um papel importante em incentivar e criar uma prática de 
participação da comunidade, mulheres em especial, nas decisões das regras e 
preservação do meio ambiente.  

As regras são negociadas entre todos. O fato de haver regras diferentes entre 
eles mostra como é eficaz a forma como as associações tem atuado.  
Papel da juventude: trazem novas ideias e perspectivas para a comunidade, 
engajados nas atividades, possibilidade de realizarem cursos e voltar as 
comunidades (exemplo técnico pesqueiro)



Primeiras Percepções 
• Questionário 

Importância das ações coletivas. Renda com o Pirarucu é insuficiente 
para manter a família. 
Fim da bolsa floresta (Guardiões da Floresta).  Problemas burocráticos 
para receber o defeso. 
Força das mulheres nas definições das regras. 

Engajamento da comunidade em defender os lagos (custo alto). 
Papel importante das associações e dos jovens. 

Desafios: falta de infraestrutura para pesca e beneficiamento (barco, flutuante para limpeza, 
gelo), dificuldade de comercialização/preço baixo do kg comercializado.

Em contrapartida da importância das associações, ausência completa do Estado (do 
financiamento à fiscalização).

Realização pessoal com a atividade de pesca e em ver os resultados concretos da preservação 
ambiental (aumento rápido da quantidade de peixe nos lagos).



Elis Regina Feitosa

Se eu pudesse contar o que vivi e o que passei esses últimos dias
Nem palavras eu teria
Se eu pudesse descrever o que senti
Tamanha emoção não me caberia
Se eu pudesse te mostrar o que meus olhos viram
Mesmo assim você não entenderia
Mesmo sabendo que a experiência que tive é pouca ou nada diante de tamanha imensidão
Fico grata de verdade por viver tanta emoção
Na floresta de várzeas
A imensidão de água e de biodiversidade toma conta
Mas o seio da floresta nos mostra
Que a vida é o que desponta
Não entendi onde começa ou termina essa conexão
Só vejo que a floresta nada seria sem o homem  de plantão
Amazônia tu és linda em vida
E precisa ser regada
Ser cuidada
Ser querida
Garantida e preservada
E, mesmo sabendo que o mundo não posso mudar
Volto com a sensação de que pelo menos um pouco mais de mim eu posso dar
Não me cansarei, eu vou afundo nessa minha contribuição
Sei que é só um tijolinho, mas não deixarei de praticar essa ação
Obrigada Amazônia por tocar meu coração 





Mercado de Manaus - 27/06/22



Mercado de Manaus - 27/06/22

R$ 40/kg sem pele

R$ 25/kg com pele

R$ 10 saco com “miúdos”



Mercado de Tefé - 28/06/22

Mercado de Tefé - 28/06/22

Venda de peixes Tefé - 28/06/22



Reunião FEMAPAM em Tefé - 28/06/22



Porto de Tefé - 28/06/22



Deslocamento Tefé/Fonte Boa - 28/06/22



Comunidade São Francisco da Mangueira - 29/06/22



Comunidade São Francisco da Mangueira - 29/06/22





Comunidade São Francisco da Mangueira - 29/06/22





Reunião na Comunidade São Francisco da Mangueira - 29/06/22



Grupo Focal com os pescadores do Setor Macopani - 29/06/22





Visita à Salgadeira- Fonte Boa - 30/06/22



Visita à Salgadeira - 30/06/22



Sede da FAS Manaus – 01/07/22



Local onde ocorre a Feira da FAS Manaus – 01/07/22


