
TBC e povos tradicionais 

A experiência da Pousada Uacari 



Processo participativo 

Começar pelo básico 



Pousada Uacari – ideia dos pesquisadores 

 

Fonte de renda alternativa 



FLONA/Bacuri – ideia partiu da 

comunidade 

 

Já conheciam minimamente a atividade – 

sabiam da Pousada 

 

Oportunidade de geração de renda 



Contribuir para a conservação dos recursos naturais; 

 

Promover a geração de renda para as comunidades locais; 

 

Promover a organização e capacitação dos comunitários; 

 

Contribuir com geração de conhecimento sobre a criação, desenvolvimento, 

operação e monitoramento de empreendimentos de turismo de base comunitária; 

 

Divulgar os objetivos e resultados do Instituto 

Mamirauá. 





Como a comunidade participa? 



Associação de Auxiliares e Guias de Ecoturismo do Mamirauá 



Prestação de serviços 



Venda de produtos 



Divisão dos benefícios coletivos 

2000 – 2002: Excedentes 

 

A partir de 2013 – Taxa 

Socioambiental  



Normas da taxa socioambiental 

Definidas após reunião de 24 de maio de 2016 

 

1. Participação nas assembleias e reuniões do setor Mamirauá e assembleias da 

RDSM. 

- A ausência deverá ser justificada por escrito. 

2. A comunidade deve levar rancho em, pelo menos, metade das reuniões e 

assembleias do setor, exceto na reunião dos presidentes. 

3. Participar da vigilância da área focal do setor. 

4. As comunidades devem seguir as normas de Política de Ocupação do Setor e do 

Plano de gestão.  

- As denúncias só serão válidas mediante relatório. O relatório deverá conter: 

data, hora, local, nome de quem observou, nome da pessoa envolvida e 

atividade realizada.   

5. Respeito ao defeso, ao peixe proibido e ao tamanho mínimo dos peixes. 

6. Bom atendimento aos visitantes e autoridades nas comunidades. 

7. As comunidades não podem receber turistas clandestinos (turista clandestino: 

aquele que gera renda, mas não tem autorização do órgão gestor). 

8. Participação de todas as comunidades na prestação de serviços na Pousada 

Uacari. 
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Vigilância 

Vigilância 



Tomadas de decisões 

Tomada de decisões 



Transferência de gestão 

Atual desafio: TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 



 

Preservar as atividades econômicas tradicionais; 

Fortalecer a organização comunitária; 

Manter/melhorar a qualidade do produto; 

Inglês do moradores locais; 

Participação e envolvimento; 

Avançar na transferência da gestão comunitária; 

Desafios importantes 



Obrigado! 

Contatos:  
Gestão da Pousada: luciana@mamiraua.org.br 
Coordenação do PTBC: pedro.nassar@mamiraua.org.br 
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