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• Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

• Unidade de Conservação 

RDS do Rio Negro 

 Populações tradicionais 

 Uso sustentável de recursos 

naturais 

 Conservação da natureza e 

manutenção da diversidade 

biológica 

• Criada em 26/12/2008 

(Lei Estadual nº 3.355) 

• Área total ≅ 103.086 ha 

• Desmembramento da 

APA da Margem Direita 

do Rio Negro 

• Corredor Ecológico da 

Amazônia Central 

• Mosaico de Áreas 

Protegidas do Baixo Rio 

Negro 
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Iranduba 



• 19 comunidades tradicionais 

• Agricultura, pesca, manejo 

madeireiro sustentável 

• Potencial para turismo 

RDS do Rio Negro 
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• 19 comunidades tradicionais 

• Agricultura, pesca, manejo 

madeireiro sustentável 

• Potencial para turismo 

• Heterogeneidade ambiental 

• Biota endêmica do interflúvio 

Negro/Solimões 

RDS do Rio Negro 
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Conhecimento científico concentrado no setor leste, 
“lado do rio” 

RDS do Rio Negro 
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Pouco esforço amostral no setor sul/sudoeste,  

“lado da estrada” 

Ramal do 

Uga Uga 
Iranduba 



• Acesso pelo km 26 da AM-352 

• Mosaico de ecossistemas 

Ramal do Uga Uga 
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• 2017  “Usando o Método RAPELD/ 

PPBio para o conhecimento da 

biodiversidade e a inclusão científica 

e renda através de ecoturismo em  

comunidades da RDS Rio Negro” 
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• Conhecer a 
biodiversidade do 
setor sul/sudoeste da 
RDS Rio Negro 

• Promover a inclusão 
de comunidades no 
conhecimento da 
biodiversidade 

• Desenvolver o 
ecoturismo 
comunitário. 

Mapa: Emílio Manabu Higashikawa 

Ramal do Uga Uga 



• Instalação do módulo e das parcelas permanentes 
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Ramal do Uga Uga 



• PPG-Ecologia INPA 

• ECO-79 Ecologia de Campo 

• 2015 – 2018 

Atividades acadêmicas 
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Atividades acadêmicas 
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• Flora vascular das campinaranas da RDS do Rio Negro, 

Amazônia Central  

(Francisco Farroñay – mestrado PPG-Botânica INPA) 

Atividades científicas 
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• Aves especialistas de ecossistemas de areia branca 

(Gisiane Lima – doutorado PPG-Zoologia UFAM) 

Atividades científicas 
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• Relação entre avifauna de sub-bosque e estrutura 

florestal em ecossistemas de areia branca da RDS do 

Rio Negro (Ramiro Dário Melinski – CENBAM/PPBio) 

Atividades científicas 

12 



Atividades científicas 
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14 parcelas 

 

3 campanhas 

 

517 capturas 

 

74 spp 

• Relação entre avifauna de sub-bosque e estrutura 

florestal em ecossistemas de areia branca da RDS do 

Rio Negro (Ramiro Dário Melinski – CENBAM/PPBio) 



Atividades científicas 
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Atividades científicas 
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1) Quais variáveis são determinantes na composição local 

 da avifauna de sub-bosque em ecossistemas de 

 areia branca? 

Variáveis ambientais contínuas  LiDAR (altura do dossel, 

abertura do dossel, fração de clareiras, densidade de 

vegetação...) 

 

 



Atividades científicas 
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2) Qual a influência das campinas na composição da 

 avifauna florestal? 

 

 

Composição qualitativa e 

quantitativa 

 

Distância da campina mais 

próxima 

 

X 



Atividades de extensão 
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• Turismo ecológico e científico 

• Hospedagem 

• Treinamento dos comunitários 



Atividades de extensão 
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• Observação de aves (birdwatching) 

• Atividade popular 

• Ciência-cidadã 

• 176 espécies 

(17 ordens, 32 famílias) 



Atividades de extensão 
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• Observação de aves (birdwatching) 

• Espécies raras, endêmicas, especialistas e migratórias 



Atividades de extensão 
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• Observação de aves (birdwatching) 

• Incentivo ao conhecimento e à conservação da 

biodiversidade 



Agradecimentos 

ramiromelinski@gmail.com 


