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O programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA foi iniciado em 2003, com doações do 
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) tendo como agência implementadora o Banco 
Mundial, do KFW e do WWF-Brasil, com duração prevista de 10 anos. O objetivo do 
programa ARPA é apoiar a conservação de amostras ecologicamente representativas da 
diversidade biológica da Amazônia, de acordo com as áreas prioritárias de Conservação. A 
meta é conservar pelo menos 50 milhões de hectares da Amazônia, através de Unidades de 
conservação (UC) de Proteção Integral (PI) e de Uso Sustentável (US). No Estado do 
Amazonas as seguintes UCs foram selecionadas (Reserva Extrativista Catuá-Ipixuna - 
RESEX Catuá–Ipixuna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável rio Amapá - RDS rio 
Amapá, RESEX rio Gregório, RDS Piagaçu Purus, RDS de Uacari, Mosaico do Apuí e 
Parque Rio Negro Setor norte totalizando assim uma área total de 5,39 milhões de ha. A 
gestão e implementação do programa nestas unidades é realizada pelo Centro Estadual de 
Unidades de Conservação – CEUC/SDS, centro criado em 2007, que possui coordenação 
específica para este fim Diferentes ferramentas foram associadas ao processo de gestão destas 
UCs e, incorporados pelas equipes técnicas gestoras da UCs, visando demonstrar avanços na 
implementação destas áreas, bem como da conservação da biodiversidade. Para tanto foram 
utilizadas novas ferramentas (Tracking Tool - TT, Planejamento Estratégico Plurianual – PEP 
e Sistema Arpa - SisARPA), ou seja, pontos positivos e negativos. É fato que o programa vem 
contribuindo de forma crescente na implementação dos conselhos gestores, elaboração de 
planos de gestão, infra-estrutura básica e proteção da UC das UCs. Assim já foram criados 
dentro do programa 05 conselhos gestores, 02 planos de gestão já se encontram em fase final 
de conclusão, construção de infra-estrutura nas UCs e elaboração de planos de proteção de 
todas as UCs.  
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