
A criação e o gerenciamento 

de unidades de conservação 

como parques nacionais e reservas 

extrativistas são importantes 

estratégias para se proteger 

a biodiversidade da região 

amazônica. Na Amazônia brasileira, 

aproximadamente 120 milhões 

de hectares distribuem-se 

por 287 unidades de conservação. 

A implantação desse extenso 

e complexo sistema de áreas 

protegidas é um dos maiores 

desafios institucionais para 

a proteção e o uso sustentável 

da biodiversidade na Amazônia.

O desafio de proteger 
a Amazônia

Sérgio Henrique Borges e Simone Iwanaga*

Programa de Pesquisas Científicas, 
Fundação Vitória Amazônica (FVA, Manaus) 

A  Amazônia quase sempre se 
destaca na mídia por seus 

grandes problemas ambientais, 
como desmatamento, corte ilegal 
de madeira e secas associadas ao 
fenômeno do aquecimento global. 
Felizmente, nem todas as notícias 
têm esse tom pessimista, já que 
a Amazônia também é celebrada 
como uma das regiões de maior 
biodiversidade do planeta, onde 
vivem milhares de espécies de 
animais e plantas, muitas ainda 
desconhecidas dos cientistas.

Como o Brasil detém mais da 
metade do território da Amazônia, 
o rico patrimônio biológico da re-
gião é estratégico para o país. É de 
extrema importância, portanto, 
que o governo encontre meios efi-
cientes de proteger sua biodiver-
sidade. Entre os ambientalistas, é 
quase unanimidade que a criação 
e o manejo de espaços oficialmen-
te protegidos (unidades de conser-
vação) são formas práticas de pro-
teção e uso da biodiversidade.

No Brasil, existem 13 catego-
rias de unidades de conservação, 
divididas em unidades de uso sus-
tentável e de proteção integral. A 
diferença entre esses grupos é que 
o uso da biodiversidade é mais 
restrito nas unidades de proteção 
integral. Por outro lado, nas uni-
dades de uso sustentável, como 
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reservas extrativistas, é possível 
fazer uso direto dos recursos na-
turais (extração de óleos, resinas 
e fibras vegetais, por exemplo), 
desde que estudos demonstrem 
que a atividade é sustentável. A 
presença humana na forma de co-
munidades não é permitida nas 
unidades de proteção integral, 
como parques nacionais e reser-
vas biológicas.

A Amazônia brasileira possui 
287 unidades de conservação, 
que abrangem 116 milhões de 
hectares (ha), ou 23% da superfí-
cie da região. Esse valor se baseia 
principalmente nos decretos de 
criação das unidades de conser-
vação, não tendo sido desconta-
dos cerca de 9 milhões de ha de 
sobreposição entre essas unidades 
e outras áreas da união, sobretu-
do terras indígenas. A maior parte 
dessas unidades é de uso susten-
tável (61% da área), como as re-
servas extrativistas e as reservas 
de desenvolvimento sustentável. 
Todas as categorias de unidades 
estão representadas na Amazônia 
com destaque para os parques na-
cionais (19%), as áreas de prote-
ção ambiental (18%) e as florestas 
nacionais (14%).

O atual quadro de unidades 
de conservação na área começou 
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a se desenhar a partir da década de 
1980, quando foi criado quase o 
dobro de unidades de proteção in-
tegral comparadas com as de uso 
sustentável. Esse quadro inverteu-
se na década seguinte, tendo sido 
criadas quase três vezes mais uni-
dades de uso sustentável. No iní-
cio dos anos 90 foram criadas as 
reservas extrativistas, categoria de 

uso sustentável que surgiu a partir 
da reação do movimento dos se-
ringueiros do Acre contra o des-
matamento das florestas da região. 
O processo de criação de unidades 
de conservação se acelerou muito 
nos últimos sete anos, quando sur-
giram mais unidades do que em 
toda a década de 1990.

Os governos estaduais têm ti-
do papel importante no processo 
de criação de unidades de conser-
vação na Amazônia, sendo res-
ponsáveis por mais da metade das 
unidades da região. Os estados 
com maior número de unidades 
são Rondônia (64), Pará (62) e 
Amazonas (60). Amapá, Acre e 
Pará têm a maior parte de seus 
territórios protegidos por unida-
des de conservação: 48%, 35% e 
34% respectivamente. Em con-
traste, só 5% de Mato Grosso es-
tão inseridos em unidades de con-
servação, quase todas geridas pe-
lo governo do estado.

A criação de uma unidade de 
conservação é o passo inicial para 
o estabelecimento de um sistema 
que reúna todas as unidades. Fa-
zer com que grandes unidades de 
conservação situadas em áreas 
remotas da Amazônia cumpram 
seu papel requer forte aparato de 
infra-estrutura e recursos huma-
nos. É importante, portanto, ava-
liar como os governos federal e 
dos estados estão enfrentando o 
desafio da gestão.

Os órgãos ambientais dos estados 
amazônicos e do governo federal 
têm sob sua responsabilidade um 
complexo sistema de unidades a 
ser implantado. Os parques pre-
cisam de infra-estrutura para re-
ceber visitantes e oferecer edu-

Evolução do sistema de unidades 
de conservação na Amazônia brasileira. 
Segundo dados atualizados em janeiro 
de 2007, tais unidades ocupam cerca 
de 23% da região. A partir dos anos 90, 
houve significativo aumento 
de unidades no Amazonas, no Pará 
e no Acre, e cresceu o número de 
unidades estaduais de uso sustentável
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cação ambiental. A fiscalização 
deve ser intensificada em reservas 
onde há atividades ilegais, como 
corte de madeira. Planos de negó-
cios para a comercialização de 
produtos naturais precisam ser 
elaborados para beneficiar mora-
dores de reservas extrativistas. 
Essas atividades requerem planos 
de manejo que auxiliem o geren-
ciamento das unidades, e é neces-
sário um corpo mínimo de técni-
cos aptos a definir e pôr em exe-
cução estratégias de gestão ade-
quadas à realidade local.

Uma análise completa da ges-
tão das unidades de conservação 
da Amazônia é dificultada pela 
falta de dados acessíveis sobre ca-
da uma delas. A partir de consul-
tas a técnicos do Ibama e das or-
ganizações estaduais do meio am-
biente, realizamos um diagnóstico 
genérico e incompleto da gestão 
de 200 unidades da região. A 
maior parte (63%) não conta com 
planos de manejo, e vários desses 
documentos estão desatualiza-
dos. A situação parece pior entre 
as unidades estaduais: só 19% de-
las têm planos de manejo, enquan-
to 39% das federais já utilizam 
esse instrumento de gestão. Por 
outro lado, vários planos de ma-
nejo de unidades estaduais estão 
sendo elaborados.

Suporte infra-estrutural, como 
base de apoio e equipamentos, 
está disponível em apenas 23% 
das unidades de conservação 
estaduais. Cerca de 80% delas 
não têm técnico especificamen-
te lotado, e todas as 37 unidades 
federais da amostra que pesqui-
samos têm ao menos um técnico. 
Em média, as unidades estaduais 
têm 0,6 funcionário por unidade 
(variando de 0 até 13); entre as 
federais, esse número sobe para 
4 (variando de 1 a 12). Mas, em 
entrevista publicada na edição de 
01/08/2007 do veículo Em questão 
(www.brasil.gov.br/emquestao), o 
secretário-executivo do Ministé-
rio do Meio Ambiente, João Pau-
lo Capobianco, disse que mais de 
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100 unidades de conservação fe-
derais não dispõem de um único 
funcionário.

É difícil estabelecer um núme-
ro mínimo de técnicos necessários 
a uma unidade de conservação da 
Amazônia devido a características 
como acesso à região e tamanho 
da unidade. Na amostra analisa-
da, em média um funcionário é 
responsável por 170 mil ha nas 
unidades federais e por 294 mil ha 
nas estaduais. Já a taxa de guarda-
parques no sistema de áreas pro-
tegidas dos Estados Unidos em 
1995, por exemplo, era de um 
funcionário para 8,2 mil ha.

Apesar dos dados incomple-
tos e pouco detalhados, as análi-
ses sugerem que as unidades de 
conservação da Amazônia brasi-
leira são mal gerenciadas, devido 
à falta de instrumentos de planeja-
mento e à carência de infra-estru-
tura e de recursos humanos. Se o 
poder público realmente conside-
ra prioritária a gestão dessas áreas 
protegidas, é necessário que os ór-
gãos ambientais dos estados e do 
governo federal invistam signifi-
cativamente em recursos huma-
nos e em infra-estrutura.

Os governos estadual e federal, 
em parceria com organizações 
da sociedade civil, têm proposto 
abordagens para o gerenciamento 
das unidades de conservação da 
Amazônia. Uma iniciativa que se 
destaca é o programa Áreas Prote-
gidas da Amazônia (Arpa). A meta 
é proteger cerca de 50 milhões de 
ha de unidades de conservação 
a partir da consolidação das que 
já existem e da criação de novas 
áreas. Os recursos aplicados no 
programa vêm do governo brasi-
leiro, de doadores internacionais 
e de organizações não-governa-
mentais (ONGs), e são administra-
dos pelo Fundo Nacional de Bio-
diversidade. O programa pretende 
ainda criar um fundo cujos rendi-
mentos serão aplicados na gestão 
das unidades, garantindo fluxo de 
recursos para as áreas protegidas. 

O Arpa tem o apoio da sociedade 
civil, por meio de ONGs, pesqui-
sadores e técnicos de instituições 
ambientais do governo. Juntamen-
te com o governo estadual e fede-
ral, o programa foi responsável 
pela criação recente de várias uni-
dades de conservação, e seus re-
cursos foram aplicados em pelo 
menos 50 unidades.

Organizações da sociedade 
civil também têm respondido ao 
desafio de consolidar unidades de 
conservação da Amazônia. Graças 
a parcerias do governo com essas 
organizações, foi possível elaborar 
e ativar planos de manejo de algu-
mas unidades de conservação, co-
mo o Parque Nacional do Jaú (par-
ceria entre o Ibama e a Fundação 
Vitória Amazônica), o Parque Na-
cional Serra do Divisor (Ibama e 
SOS Amazônia), a Estação Ecoló-
gica de Anavilhanas (Ibama e Ins-
tituto de Pesquisas Ecológicas) e a 
Reserva de Desenvolvimento Sus-
tentável Mamirauá (Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas 
e Sociedade Civil Mamirauá).

É preciso reconhecer que, nos 
últimos anos, houve avanços sig-
nificativos na criação e implanta-
ção de um sistema de unidades de 
conservação na região amazônica. 
Pôr em prática um sistema de tal 

magnitude e complexidade requer 
o fortalecimento das entidades 
ambientais (governamentais ou 
não) e grande investimento em 
recursos humanos e financeiros.

Vale lembrar ainda o papel das 
terras indígenas, que, ao preservar 
recursos naturais para garantir a 
reprodução física e cultural de 
seus habitantes, têm grande afi-
nidade com as unidades de con-
servação. Tal afinidade não é ape-
nas conceitual, já que essas terras 
contribuem para barrar o avanço 
do desmatamento em vários esta-
dos da região amazônica.

Segundo a ONG Instituto So-
cioambiental, existem 275 terras 
indígenas homologadas na Ama-
zônia brasileira, que ocupam mais 
de 95 milhões de ha. O tamanho 
das áreas é um dado importante. 
Alguns pesquisadores sugerem 
que, para conservar a biodiversi-
dade e processos ecológicos com-
plexos, as reservas tenham no mí-
nimo 1 milhão de ha. Na Amazô-
nia brasileira há 26 terras indí-
genas e 28 unidades de conserva-
ção com mais de 1 milhão de ha. 
Diante de sua inegável impor-
tância na proteção da biodiversi-
dade, as terras indígenas deveriam 
integrar um sistema mais abran-
gente de áreas protegidas. 

As terras 
indígenas 
têm impedido 
o avanço do 
desmatamento 
na Amazônia. 
A imagem de 
satélite mostra 
o limite de duas 
terras indígenas 
(padrão verde) e 
o desmatamento 
(padrão rosa) 
na região dos 
municípios de 
Guajará-Mirim 
e Nova Mamoré, 
no noroeste 
de Rondônia
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Comunidades tradicionais 

da Amazônia recebem benefícios 

limitados quando negociam o uso 

de suas florestas com empresas 

madeireiras ou mesmo quando 

se engajam em projetos de manejo 

florestal comunitário desenvolvidos 

por organizações de apoio. 

As relações paternalistas com estes 

agentes externos inibem 

o surgimento de sistemas 

de manejo florestal desenvolvidos 

pelas próprias comunidades. 

Sistemas próprios de manejo 

poderão surgir quando 

as comunidades estabelecerem 

relações de autonomia 

com agentes externos.

O uso da floresta por 
comunidades amazônicas

Gabriel Medina e Benno Pokorny

Universidade de Freiburg (Alemanha)

A equação parece simples: as co-
munidades da Amazônia têm 

grandes áreas de floresta com ma-
deira de alto valor; nas áreas de 
fronteira há um mercado madei-
reiro crescente; logo, é grande o 
potencial para o desenvolvimento 
local com base no aproveitamen-
to comercial madeireiro das flo-
restas pelas comunidades. Hoje, 
para transformar esse potencial 
em realidade, existem dois cená-
rios principais: o primeiro são as 
parcerias com empresas madei-
reiras, que ofereçam uma fonte 
de renda para as comunidades, 
além de serviços como melhorias 
das estradas, saúde e educação. O 
outro é o manejo florestal comuni-
tário, com a ajuda de organizações 
de apoio como ONGs e agências 
de governo, para que as comuni-
dades locais explorem a madeira 
de forma sustentável por conta 
própria. Embora esses cenários se-
jam tacitamente assumidos como 
as principais alternativas para o 
desenvolvimento rural na Amazô-
nia nas políticas atuais, pouco se 
conhece sobre os benefícios ver-
dadeiros que oferecem às comuni-
dades e sobre as implicações das 
práticas de manejo adotadas.

Para contribuir para um me-
lhor entendimento sobre esses 
aspectos, este artigo apresenta os 

resultados de estudo realizado no 
âmbito de um projeto internacio-
nal de pesquisa, o Projeto ForLive 
(www.waldbau.uni-freiburg.de/
forlive/), sobre a viabilidade de 
diferentes opções de uso de flo-
restas por comunidades da Ama-
zônia. O estudo envolveu comuni-
dades nas fronteiras da Amazônia 
brasileira (nos estados do Pará e 
Acre), boliviana (no departamento 
de Beni) e peruana (no departa-
mento de Ucayali). Todas são co-
munidades tradicionais indígenas 
ou caboclas (descendentes de in-
dígenas e brancos) que vivem há 
décadas em áreas relativamente 
remotas e com grandes extensões 
de floresta. Em cada país foi esco-
lhida uma área de estudo onde o 
mercado para madeira é crescen-
te e foram selecionadas duas co-
munidades como estudo de caso: 
uma que negocia com madeireiros 
e outra apoiada por organizações 
de apoio para fazer manejo flores-
tal comunitário.

Cada comunidade foi visitada 
três ou quatro vezes entre 2005 e 
2007 e as famílias foram entrevis-
tadas sobre as relações com ma-
deireiros e organizações de apoio. 
As práticas de manejo florestal fo-
ram caracterizadas em visitas 
às áreas de floresta exploradas. 
Também foram ouvidos integran-
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tes das empresas e organizações 
de apoio sobre as relações com as 
comunidades.

O estudo confirmou que a prin-
cipal forma de uso da floresta por 
comunidades na fronteira amazô-
nica é a venda dos direitos de ex-
tração de madeira para empresas. 
Nas áreas de estudo, 96% das co-
munidades negociaram com em-
presas madeireiras nos últimos 
anos. Os madeireiros propõem a 
cada família ou ao representante 
da comunidade a compra da ma-
deira, antecipando parte do paga-
mento em dinheiro. A madeira foi 
explorada sem plano de manejo 
na maioria dos casos, exceto na 
Bolívia, onde o madeireiro elabo-
rou um plano de manejo florestal 
para a extração.

As iniciativas de apoio ao ma-
nejo florestal comunitário existen-
tes nas áreas estudadas foram im-
plantadas por ONGs e agências de 
governo de forma piloto. Nas áreas 
de estudo, menos de 2% das comu-
nidades receberam apoio para fa-

zer manejo florestal comunitário. 
Essas organizações receberam fi-
nanciamento internacional para 
fornecer apoio técnico às comu-
nidades e negociaram a implan-
tação dos projetos em reuniões 
abertas à participação de todas as 
famílias, mesmo que a maior parte 
não tenha participado na prática. 
As florestas, nesses casos, foram 
exploradas de acordo com normas 
técnicas legais. 

No caso das negociações com 
madeireiros, as famílias venderam 
os direitos de extração da madeira 
e as empresas assumiram a explo-
ração. As áreas negociadas foram 
totalmente exploradas em um a 
três anos, com a média de 66% das 
áreas exploradas no ano estudado. 
Em geral, foram extraídas as árvo-
res com diâmetro comercial das 
espécies de interesse, com danos 
significativos à floresta remanes-
cente. Assim, a possibilidade de 
negociações futuras depende da 
abertura do mercado para novas 
espécies ou da exploração de no-
vas áreas.

Nas comunidades que partici-
param de projetos de manejo co-
munitário, os planos de manejo 
foram preparados por engenhei-
ros florestais e, nos casos do Peru 
e do Acre, incluíram certificação 
externa. As iniciativas de mane-
jo comunitário planejaram ciclos 
de corte e exploraram áreas me-
nores, mas com regularidade ao 
longo dos anos. Em média, 6% 
das áreas foram exploradas no 
ano estudado. Onde os projetos 
de apoio já terminaram, porém, 
as comunidades abandonaram os 
sistemas de manejo implantados 
e as famílias voltaram a negociar 
com madeireiros locais.

Nas negociações com madei-
reiros as famílias receberam em 
média US$ 1,15 por metro cúbico 
de madeira em tora extraída e uma 
remuneração média de US$ 28 
por dia de trabalho (relativamen-
te alta, em função do pouco tem-
po dedicado à negociação). Já no 
caso dos projetos comunitários as 
famílias receberam em média US$ 
12,25 por metro cúbico de madei-

PAÍS PERU BRASIL BOLÍVIA BRASIL

LOCALIDADE Distrito de Masisea 
(Ucayali)

Município de Xapuri 
(Acre)

Município de Riberalta Município de Porto 
de Moz (Pará)

COMUNIDADE Indígenas 
Shipibo-Conibo

Ex-seringueiros Ex-seringueiros Ribeirinhos

RELAÇÃO COM 

MADEIREIROS
 A comunidade vende 
os direitos de extração 
e recebe 20% do valor 
da madeira como 
pagamento

A comunidade 
vende a madeira 
para madeireiros e 
fazendeiros vizinhos

Na comunidade, 
cada família vende 
os direitos de extração 
da madeira em toras

 Cada família vende 
os direitos de extração 
da madeira de sua área 
em toras

RELAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÃO 

DE APOIO

A comunidade maneja 
a área de floresta 
e vende a madeira 
pré-processada 
(caibros e tábuas)

Cada família da 
comunidade, com apoio 
do governo estadual, 
maneja sua área e vende 
a madeira em toras

 A comunidade maneja 
a área de floresta, 
com apoio de ONGs, 
e vende a madeira 
em toras

A comunidade maneja 
sua área de floresta, 
com apoio de ONGs, 
e vende a madeira 
processada em móveis

Áreas de 
estudo, tipos 
de comunidades 
e relações das 
comunidades 
estudadas 
com madeireiros 
e organizações 
de apoio 
– a identificação 
dos envolvidos 
foi omitida 
para preservar 
os informantes
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ra e US$ 8,50 por dia de trabalho 
(valor relativamente baixo, devido 
ao maior tempo investido). Além 
disso, os madeireiros anteciparam 
parte do pagamento, enquanto nos 
projetos comunitários as famílias 
tiveram que esperar de um a dois 
anos para a venda da madeira. 
Nesses projetos as ONGs e agên-
cias governamentais tiveram cus-
tos significativos com os salários 
para o acompanhamento técnico, 
treinamentos dos comunitários e 
compra de equipamentos, esti-
mados em US$ 25 mil na Bolívia, 
US$ 377 mil no Acre, US$ 218 mil 
no Pará e US$ 60 mil no Peru. 

Para as famílias envolvidas 
nas negociações, no entanto, mais 
importante que o pagamento pela 
madeira foram os benefícios in-
diretos recebidos com a presença 
de madeireiros, ONGs e agências 
de governo em suas áreas. Os be-
nefícios indiretos e favores ofere-
cidos por madeireiros e organi-
zações de apoio incentivaram as 
comunidades a iniciar e manter 
as negociações. As comunidades 
receberam acesso a transporte 
com a manutenção de estradas e 
compra de barcos, oportunidades 
de trabalhos esporádicos nas ati-
vidades de campo, oportunidades 

de acesso a créditos informais e 
outros benefícios, como apoio à 
titulação das terras.

Um terceiro cenário de uso da flo-
resta, apesar de sua importância 
potencial, tem recebido pouca 
atenção: são os sistemas de ma-
nejo elaborados pelas próprias 
comunidades. Esta seção traz os 
resultados da pesquisa de campo 
sobre as possibilidades de emer-
gência de sistemas de manejo ma-
deireiro desenvolvidos a partir 
dos interesses e capacidades das 
comunidades no atual contexto 
da fronteira amazônica, marcado 
pela influência do setor madeirei-
ro e de organizações de apoio ao 
manejo florestal comunitário.

Nos casos estudados, as co-
munidades que negociaram com 
madeireiros cederam os direitos 
de exploração da madeira de suas 
florestas, e as empresas definiram 
as áreas, as espécies a serem ex-
ploradas e a forma de extração. A 
participação das famílias ficou 
restrita aos momentos da nego-
ciação, ao apoio na identificação 
das espécies e à cobrança do pa-
gamento. Em nenhum caso elas 
determinaram qualquer regulação 
para a atividade madeireira.

No caso dos pro-
jetos de manejo flo-
restal comunitário, o 
uso da floresta ocor-
reu de acordo com 
práticas de manejo 
definidas pela equi-
pe técnica das orga-
nizações de apoio. 
Os sistemas de ma-
nejo adotados foram 
inspirados no paco-
te tecnológico da 
exploração de im-
pacto reduzido de-
senvolvido para sis-
temas empresariais, 
incluindo práticas 
de inventário de 
100% da área, mape-
amento com imagem 
de satélite, definição 

de ciclos de corte e elaboração de 
planos de manejo com anuência 
de um engenheiro florestal. Nos 
projetos estudados, as famílias 
participaram de atividades de 
campo, como inventário e derru-
bada de árvores, mas sempre guia-
das pela equipe técnica, que se 
encarregou da concepção de todo 
o plano de manejo.

Nos dois cenários, as comu-
nidades tiveram poucas oportu-
nidades para usar suas florestas 
de acordo com seus interesses e 
perspectivas. Em conseqüência, 
não tiveram chance de contribuir 
na definição das práticas de ma-
nejo adotadas ou autonomia para 
desenvolver sistemas próprios de 
manejo florestal.

Em todos os casos, uma par-
cela significativa das famílias 
obteve benefícios diretos e indi-
retos das relações com os agen-
tes externos: nas comunidades 
que negociaram com madeireiros 
participaram 74% das famílias e 
nas comunidades que receberam 
apoio para fazer manejo comuni-
tário participaram 29% das famí-
lias. Essas famílias demonstraram 
maior identificação com as pers-
pectivas desses agentes do que 
com as suas e as das comunida-
des vizinhas. As famílias se referi-
ram aos madeireiros como amigos 
que ajudam a consertar a estrada 
e às organizações como apoiado-
res das comunidades quando os 
governos só apóiam os ricos. As-
sim, as famílias não identificaram 
interesses comuns nem se organi-
zaram para expressá-los. O uso da 
floresta também não foi discutido 
nas organizações representativas 
locais, como sindicatos e federa-
ções. Estas, portanto, ficaram sem 
uma posição própria sobre a ques-
tão florestal e acabaram legitiman-
do perspectivas externas.

O observado nas comunida-
des estudadas reflete os debates 
atuais sobre o desenvolvimento 
da Amazônia, que têm sido con-
duzidos a partir das perspectivas 
de empresas madeireiras e orga-

As empresas 
madeireiras, 
ao comprar 
os direitos de 
extração de uma 
área, passam 
a explorá-la sem 
nenhum controle 
das comunidades 
– na imagem, 
integrantes 
de comunidade 
na Bolívia 
observam 
a saída de um 
carregamento 
de toras
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nizações de apoio. Nas áreas visi-
tadas, o setor madeireiro argumen-
ta que a parceria com empresas é 
uma das poucas oportunidades 
para as comunidades da Amazô-
nia garantirem uma fonte de ren-
da e serviços como transporte, cré-
dito, educação e saúde. Já as ONGs 
e agências de governo defendem 
que as comunidades precisam de 
apoio para manejar as florestas e 
evitar serem enganadas por ma-
deireiros que operam ilegalmente 
e, ao mesmo tempo, aproveitar o 
potencial de suas florestas a longo 
prazo fazendo manejo sustentável. 
Esses discursos definem como as 
comunidades devem usar suas flo-
restas e limitam a possibilidade de 
que sistemas locais de gestão flo-
restal sejam levados em conta.

Em nenhuma das áreas de estudo 
foi identificado qualquer sistema 
de manejo florestal para a explo-
ração de madeira desenvolvido 
pela própria comunidade, segun-
do seus interesses e capacidades. 
Por outro lado, nas áreas de estu-
do foram encontradas diferentes 
iniciativas de gestão de outros re-
cursos desenvolvidas pelas pró-
prias comunidades. Este é o caso 
da criação de áreas para coleta de 
castanha-do-pará na Bolívia, de 
territórios indígenas no Peru, de 
reservas para extração do látex da 
seringueira no Acre, e de acordos 
de pesca no Pará. Em comum, es-
ses sistemas locais têm o fato de 
terem surgido como tentativas das 
comunidades de regular o acesso 
de agentes externos a recursos de 
seu interesse.

Em circunstâncias particula-
res, ou seja, quando ocorreram 
conflitos com agentes externos, 
as comunidades identificaram 
interesses comuns e se articula-
ram, por meio de organizações 
representativas, para sua expres-
são política. Os conflitos surgiram 
devido a apropriações, por agentes 
externos e sem negociação prévia, 
de recursos de importância para 
as comunidades, e isso levou as 

comunidades a se mobi-
lizarem e a responderem 
de forma organizada à in-
vasão de suas áreas. 

Algumas comunida-
des também tiveram seus 
sistemas próprios reco-
nhecidos, em particular 
nos casos de alianças 
com agentes externos po-
derosos, como organiza-
ções conservacionistas. 
Tais alianças facilitaram, 
para as comunidades e 
suas organizações repre-
sentativas, a obtenção do 
apoio necessário para sensibili-
zar governos nacionais e a opinião 
pública internacional quanto às 
suas demandas, antes praticamen-
te ignoradas. Tais alianças, porém, 
em muitos casos, implicaram al-
terações substanciais nas deman-
das iniciais das comunidades. O 
caso mais conhecido é o dos serin-
gueiros do Acre, que, a partir de 
alianças com diversas organiza-
ções conservacionistas, obtiveram 
do governo brasileiro o reconhe-
cimento de suas demandas para 
permanecer em suas terras, por 
meio da criação de reservas extra-
tivistas e de assentamentos agro-
extrativistas.

O estudo mostrou que a negocia-
ção informal com empresas ma-
deireiras é o cenário mais comum 
de uso de florestas por comuni-
dades na fronteira amazônica. 
Existem projetos-piloto de ma-
nejo comunitário apoiados por 
organizações externas, mas não 
são adotados por comunidades 
vizinhas. Nos dois cenários, as 
famílias receberam remunerações 
limitadas pela venda da madeira 
e os principais benefícios foram 
indiretos. As práticas adotadas 
por madeireiros esgotaram os es-
toques de madeira, enquanto as 
práticas de manejo comunitário 
foram abandonadas pelas comu-
nidades. Essas evidências contras-
tam com a idéia difundida de que 
os atuais cenários institucionais 

da fronteira amazônica oferecem 
as condições apropriadas para o 
desenvolvimento das comunida-
des locais com base no manejo de 
suas florestas. 

Também foi constatado que 
são restritas as possibilidades de 
as comunidades desenvolverem 
sistemas próprios de manejo flo-
restal. Madeireiros e organizações 
de apoio impõem as práticas de 
manejo usadas e desmobilizam ar-
ticulações locais. Esses diferentes 
mecanismos de poder submetem 
as comunidades aos interesses 
das sociedades nacional e inter-
nacional, silenciam suas vozes 
e deixam pouco espaço para sua 
participação real no desenvolvi-
mento regional.

Entretanto, em todas as áreas 
estudadas há exemplos em que 
as comunidades conseguiram es-
tabelecer iniciativas próprias de 
gestão de recursos de interesse. 
Em circunstâncias específicas, as 
comunidades conseguiram iden-
tificar interesses comuns e ter 
seus sistemas legitimados pela 
sociedade nacional. Esses resulta-
dos sugerem que o desenvolvi-
mento das sociedades rurais da 
Amazônia segundo seus interes-
ses e capacidades depende de 
oportunidades para que as co-
munidades estabeleçam relações 
não paternalistas com agentes 
externos e possam criar relações 
internas de desenvolvimento au-
tônomo. 

Iniciativas de 
manejo florestal 
capacitam 
comunidades 
tradicionais 
a explorarem 
suas florestas 
de acordo com 
pacotes técnicos 
e normas legais 
– na imagem, 
comunidade 
no Peru faz o 
pré-processamento 
da madeira extraída 
em suas terras 
em serraria portátil 
comprada pela 
organização 
de apoio


