PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
Objetivo Geral do PAN
Promover a conservação do sauim-de-coleira e de seu habitat, implementando ações para reverter a atual tendência de declínio populacional da espécie.
MATRIZ DE INDICADORES E METAS
ID

1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

16 e 17 de outubro de 2018
INDICADOR

LINHA DE BASE - LB
Abril de 2018

META DE MEIO TERMO

Área de habitat viável disponível para o
sauim em hectares

Relatório Luiz Coelho + perda
calculada pelo Maurício

Verificar com FVA a taxa de
desmatamento anual da área do sauim
pra tentar calcular a área a ser mantida a
partir dos dados do Luiz (434.223 ha - área
sem floresta)

Taxa anual de perda de cobertura florestal
na área de ocorrência do sauim

Área atual em hectares

Verificar com FVA a taxa de
desmatamento anual da área do sauim

Número de propostas oficiais de criação de
áreas protegidas entregues ao poder
público

1 (APA Sauim de Manaus)

3

4

calcular área total das áreas
protegidas do livro + 5 novas
áreas

275 mil

275 mil + área SESI (mais ou
menos 51 hectares)

Consultar SEMA, SEMMAS para
ver número em abril

LB + 3

1

Reduzir a perda de habitat do sauimde-coleira.

Articular a criação de áreas
protegidas, assim como a
manutenção e a gestão adequada,
daquelas já existentes, para a
conservação do sauim.

Área em hectares protegidos
2

Áreas Protegidas com plano de
manejo/gestão

3

Manter e ampliar a conectividade de
habitat do Sauim-de-coleira,
conforme as especificidades das
áreas urbana e rural.

4

Reduzir a perda de indivíduos do
Sauim-de-coleira por
atropelamentos, choques elétricos e
ataques de animais domésticos.

5

Recuperar e enriquecer áreas para
melhorar a qualidade do habitat do
sauim-de-coleira.

6

Compreender a distribuição de
Saguinus bicolor e sua potencial
relação com Saguinus midas .

7

8

Fortalecer e ampliar atividades de
Educação Ambiental para a
conservação do Sauim-de-coleira.

Promover o manejo populacional
adequado para a conservação do
Saguinus bicolor .

Número de corredores urbanos criados

Número de notificações de ocorrências de
atropelamentos, choques elétricos e
ataques de animais domésticos sobre o
Média anual de registros dos
Sauim-de-coleira (incluindo animais que últimos 5 anos (levantar dados
chegam no CETAS e no Projeto Sauimdo CETAS + Gordo)
UFAM)
Número de áreas prioritárias para a
conservação do sauim-de-coleira com
intervenções para sua
recuperação/enriquecimento

FREQUÊNCIA/ DATA DE
MONITORAMENTO

RESPONSÁVEL

Semestral (junho e dezembro de cada
ano)

Maurício com apoio de Natália,
Carol

Anual

Maurício com apoio de Natália,
Carol

Anual

Diogo Lagroteria

Decretos de criação e afins

anual

Diogo Lagroteria

LB + 5

Publicação dos PM

anual

Diogo Lagroteria

2

4

publicações

Anual

Diogo Lagroteria

Diminuir o número de ocorrências em
25%

Diminuir o número de
ocorrências em 50%

Registros do CETAS e do
Projeto Sauim

Anual

Natália Lima

META FINAL

MEIO DE VERIFICAÇÃO
Monitoramento FVA para a
região metropolitana de
Manaus

Monitoramento FVA para a
região metropolitana de
Manaus

Solicitar informações ao Gordo Pedir para Gordo sugerir a meta de meio
e à SEMMAS (6 áreas)
termo

Número de pesquisas sendo realizadas
sobre mecanismos relacionados à expansão 1 com Wilson e Gordo (Tainara)
de Saguinus midas sobre áreas de
ocorrência de Saguinus bicolor

Marcelo Gordo

Pelo menos 1

Pelo menos mais 2

Pesquisas em andamento

anual

Wilson Spironello

Número de atividades de educação
ambiental realizadas anualmente
planejadas pelo PAN

Média anual do primeiro ciclo
do PAN

Pelo menos 12 por ano

Pelo menos 12 por ano

Planilha com registro das
atividades

Anual

Dayse Campista

Número de atividades de educação
ambiental realizadas anualmente sob
demanda ou executadas independentes
dos colaboradores do PAN

Média anual do primeiro ciclo
do PAN

Manter a média atual

Aumento de 10%

Planilha com registro das
atividades

Anual

Dayse Campista

% das ações de manejo populacional
utilizando protocolos

identificar a média de ações
realizadas anualmente nos
últimos 5 anos

70%

100%

Planilha com registro das
ações

Anual

Diogo Lagroteria

OBSERVAÇÕES

Renata e Diogo vão levantar dados e
coordeanr análises para calcular as metas

Renata e Diogo vão levantar dados e
coordeanr análises para calcular as metas
Proposta de Rebio federal protocolada
(meio termo);
Proposta de APA estadual em elaboração
final (meio termo);
Tentar a proposta para a área do
APA Sauim de Manaus (1010 hectares)
criada em junho

3 de meio termo - APA Sauim de Manaus,
APA Tarumã Ponta Negra, RDS Puranga
Conquista
A proposta do corredor Central já foi
protocolada e o corredor criado em junho.
Os outros dois são o Tarumã-Ponta Negra e
o do Distrito.
Ao monitorar este indicador, para a área

