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Nome Sítio: 

 
Sigla Sítio: 

 
Núcleo: 

 
Descrição Sítio: 

 
Observações: 

 
Detalhamento da Grade - Módulo: 

 

Tipo de grade ou módulo: 

Número de trilhas:    

 Comprimento das trilhas:   

Localização: 
Municípios: 

 
Descrever Acessos: 

 
Limites do sítio: 

Datun:    

Ponto inicial:     

Ponto final:      

Sítio de amostragem é uma trilha de 5 km. 

5 km 

Trilha A – Resex Canutama 

1 

A 

 

Trilha localizada na Reserva Extrativista Canutama, no município de Canutama, na margem 
esquerda do Rio Purus.   

Dois moradores da Comunidade Bacadaru ajudaram a abrir a trilha (Elivan e Zé Pereira, vulgo 
Zé Macaco) e sabem onde é a entrada dela.  Coordenada geográfica da comunidade está na 
planilha de pontos.  

Canutama 

Acesso por barco a partir de Canutama – subindo o Rio Purus, aproximadamente 50 km. 
Trilha localizada a 5 km, subindo o rio, da comunidade Bacadaru, que fica na margem 
esquerda do rio Purus. A margem esquerda no ponto da trilha é um barranco e a trilha 
começa do topo.  

Graus decimais 

S 6.69132384 

 

W 64.60589287 

 S 6.64910764 

 

W 64.62573585 
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Caracterização: 

 Área do sítio em hectares:  

 
Clima: 

 
 Relevo: 

 
 Solo: 

 
 Hidrologia: 

 
 Vegetação: 

 
 Infraestrutura /Logística de apoio:  

 
 

Categoria SEUC :  

Nome da Unidade: 

 

Categoria SEUC:  
 

Uso sustentável ou Proteção Integral:  
 

Federal, Estadual, Municipal, Privada: 
 

 
Se fora do SNUC : 

Nome propriedade: 

 
Nome proprietário: 

 

O clima é equatorial (quente e úmido), apresentando seca entre os meses de julho e 
outubro. 

Trilha essencialmente plana.  A trilha começa em área de várzea. No ponto 1400 há um 
desnível de 10 m, onde a trilha sobe em uma ponta de terra firme. 150 metros depois 
desce para a várzea.  Sobe para a terra firme novamente no ponto 3200, com desnível 
de aproximadamente 15 metros.  

gleissolo 

Cruza quatro igarapés que ainda estão com água no verão, além da vazante de um lago 
no início da trilha. Cruza outros igarapés sem água no verão. 

Três mil metros em várzea com sub-bosque bastante aberto e muitas árvores com 
potencial madeireiro. Terra firme com sub-bosque denso com palmeiras. 

Não há infraestrutura no local da trilha. Há a comunidade Bacadaru, que fica a 5 km da 
entrada da trilha, descendo o rio Purus. 

Reserva Extrativista Canutama 

Uso sustentável 

Uso sustentável 

Estadual 
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Nome Contato: 

 
Telefone Contato: 

 
Email contato: 

 
 
Financiamentos: (caso haja mais de um favor duplicar os campos) 

 
Nome financiador: 

 
Sigla financiador: 

 
Origem financiamento (Federal, Estadual, Municipal, ONG, Privado, outro): 

 
Pessoa contato: 

 
Telefone  Fax : 

 
Email: 

 
URL : 

 
CNPJ / CGC : 

 
 
Responsáveis : (caso haja mais de um favor duplicar os campos) 

Nome:  

 
Função:  

 
Instituição : 

 
Telefone: 

 
Email : 

 

DNIT 
SDS 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

Bolsista 

 

patriciactorres@gmail.com 

92 8238 3968 

FDB 

Patrícia Carignano Torres  

 

 

 

 

 

 

Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera 

FDB 

 

Federal, Estadual. Contrato entre DNIT e SDS. Contrato entre SDS e FDB para gestão 
do recurso. 
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Contato para logística em campo: 

Nome:  

 
Função:  

 
Instituição: 

 
Endereço : 

 
Telefone: 

 
Email : 

 
 

Histórico do contexto de pesquisas: 

 

Mapas úteis: 

(* enviar em anexo os arquivos que compõem os shape file e uma imagem 
do mapa no em jpg) 

 Contorno da unidade 
 Localização de Infraestrutura  

 Acessos 
 Trilhas 
 Parcelas 
  
Imagens úteis: 

(* enviar em anexo o arquivo jpg da imagem com boa resolução) 

 Fotos da Infraestrutura do sítio 

 

 

A trilha foi aberta em agosto de 2010 para levantamento de dados de fauna e flora para 
elaboração do Plano de Gestão da Unidade de Conservação. Este trabalho foi realizado dentro 
do projeto Iniciativa Purus-Madeira, contratado pela SDS. 
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 Pontos de Acesso 
 Fotos de paisagens, plantas, animais do sítio 
 Trilhas 
 Parcelas 
 
Referências: 

 

 


