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Apresentação

Unidades de conservação, como Parques Nacionais e Reservas Extrativistas são

áreas de extrema importância para a conservação e uso responsável da biodiversidade.

Para que as unidades sejam eficientes em alcançar os objetivos para os quais foram

criadas é necessária a elaboração de planos de manejo, onde estejam descritas as

normas de uso dessas áreas. Infelizmente, poucas unidades de conservação na Amazônia

possuem planos de manejo que regularizem seus usos.

O Parque Nacional do Jaú é uma das poucas áreas de proteção da Amazônia a

possuir um plano de manejo que foi construído a partir de um amplo debate com os

moradores do Parque, IBAMA, pesquisadores e autoridades locais. O plano de manejo,

entretanto, foi escrito numa linguagem técnica que limita seu entendimento pelas

populações moradoras do Parque.

Esta cartilha foi elaborada no sentido de tornar os principais pontos tais como:

conselhos curadores, zoneamento, programas de manejo do plano de manejo disponíveis

para os moradores do Parque numa linguagem mais simples. Além de definições técnicas,

a cartilha contém importantes conceitos relativos à conservação e aos direitos assegurados

às populações tradicionais pela legislação ambiental do Brasil.

A produção deste material é um dos produtos do projeto “Parque Nacional do Jaú

e sua área de entorno: Fortalecimento da Organização Social em busca da melhoria da

qualidade de vida que contou com o apoio financeiro do PD/A (Projetos Demonstrativos

Tipo A) do Ministério do Meio Ambiente. Acreditamos que esta cartilha será um importante

instrumento pedagógico e político no processo de integrar os moradores ao manejo do

Parque Nacional do Jaú.

Carlos César Durigan

Secretário Executivo

       Fundação Vitória Amazônica
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O que são Unidades de Conservação?

São áreas destinadas à preservação do ambiente natural,

às pesquisas biológicas e ecológicas e à educação

ambiental. São escolhidas, em geral, pela variedade e

importância das espécies de animais e de plantas, além da

beleza do cenário que nelas encontramos. Algumas

unidades também buscam associar a proteção da natureza

ao seu uso sustentável.

As Unidades de Conservação, também chamdas de UCs,

podem ser divididas em duas categorias: de uso

sustentável e de proteção integral . As Unidades de

Uso Sustentável são áreas onde as pessoas podem usar os

recursos naturais sem acabar com tudo, por exemplo:

madeira, cipós, óleos, castanha e outros produtos da

floresta. Utilizam os recursos com um planejamento, de

forma sustentável. Nas de proteção integral s ó  é

permitida a permanência de pessoas nas áreas para

pesquisas científicas. Não admitem a existência de

moradores e nem a extração dos recursos naturais.
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Algumas permitem atividades de visitação e educação.

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável:

são as Reservas Extrativistas, as Reservas de

Desenvolvimento Sustentável, as Florestas Nacionais  e as

Área de Proteção Ambiental. As Reservas Extrativistas e

as Reservas de Desenvolvimento Sustentável são

administradas em conjunto pelo governo e pelas suas

associações de moradores. Estas unidades são destinadas

à conservação ambiental e para a melhoria da qualidade

de vida das populações ali residentes.

Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma

delas:

Área de Proteção Ambiental:  também chamada de

APA, é uma área, na maioria das vezes bastante grande,

com poucas pessoas vivendo no local. Ela deve possuir

uma vasta biodiversidade, tanto de fauna como de flora.

Além disso, a área precisa ser importante para o bem

estar das pessoas que ali vivem. A criação de uma APA

Quando dizemos que uma unidade de conservação é de domínio
público estamos dizendo que esta pertence ao poder público, não
pode pertencer a uma pessoa, a uma associação, a uma empresa
ou a um grupo. A conseqüência disso é que se houverem pessoas
morando na área onde essas Unidades de Conservação forem
criadas, os donos ou posseiros devem ser idenizados por suas
benfeitorias e terras e serem reassentados em outro local pelo
governo. Isto é ao mesmo tempo uma obrigação do governo e um
direito das pessoas. Pode levar muito ou pouco tempo mas acaba
acontecendo por causa da lei.
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tem como objetivo proteger a biodiversidade, garantir o

controle da ocupação humana e assegurar que os recursos

naturais serão usados de forma sustentada. A criação de

uma APA pode ser em terras particulares ou em terras do

Estado. Sua administração deve ser exercida de forma

conjunta entre representantes do governo, da sociedade

civil e da população que mora no local.

Floresta Nacional: também chamada de FLONA, são

áreas de floresta ricas em espécies de bom valor

econômico. Seu principal objetivo é o uso dos recursos

florestais de forma sustentável e a pesquisa científica. É

uma área de posse e de domínio público. Nela se permite

a presença humana, desde que as pessoas vivam de

acordo com os objetivos da unidade. Sua administração

se dá através de representantes de órgão público, de

organizações civis e, quando for o caso, de pessoas que

moram no local.

Quando as pessoas que se organizam em
associações ou cooperativas, geralmente
buscando o bem estar dos envolvidos,
estes agrupamentos são chamados de
organizações civis.
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Os Conselhos Gestores, são órgãos deliberativos, o
que significa dizer que o que for decidido pelos
conselheiros tem que ser realizado. As principais
atribuições destes Conselhos são: a formulação,
planejamento, fiscalização e avaliação das ações de
preservação dos recursos naturais e proteção da
cultura e modo de vida dos moradores. Eles
possuem composição paritária, isto quer dizer que
a metade dos membros é de representantes dos
grupos organizados da população e a outra metade
é de representantes do poder público.

Reservas de Desenvolvimento Sustentável: também

chamada de REDES, são áreas naturais que abrigam

populações humanas, cujo o trabalho é baseado no uso

adequado dos recursos naturais. Não há muita diferença

entre as REDES e as Reserva Extrativista, só que nas REDES

a administração está na mão do Estado, isto é do governo.

Reserva Extrativista: também chamada de RESEX, é

uma área criada e utilizada por populações extrativistas.

Elas vivem de extrativismo, agricultura de subsistência e

criação de animais de pequeno porte. Uma RESEX tem

como objetivo proteger os modos de vida e a cultura das

populações humanas que ali moram e garantir o uso

sustentável dos recursos naturais. Sua administração deve

ser realizada por um Conselho Deliberativo, presidido

pelo órgão responsável por sua administração, com

participação igual do poder público e dos moradores. As

RESEX são de domínio público, mas com uso concedido às

populações que ali moram.



13



14

As Unidades de Conservação de Proteção Integral  são de

posse e domínio público, isto é, mantidas e administradas

exclusivamente pelo poder público, pelo governo. São elas:

Estações Ecológicas, Parques Nacionais e Reservas Biológicas. A lei

não permite que pessoas morem nestas unidades, e alega que, se

elas permanecerem no local, vão destruir a natureza. Proteção

integral que dizer que nada pode ser destruído ou danificado nesta

área.

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas:

Estação Ecológica: é criada para preservação da natureza e para

realização de pesquisas científicas.

Parque Nacional: também chamado de PARNA, são criados para

preservar ecossistemas naturais de grande relevância, isto é, muito

importantes. Nele podem ser realizadas pesquisas, atividades

educacionais e recreativas e também é permitido o turismo

ecológico.

Reserva Biológica: é criada para proteger de forma total, a flora e

a fauna de uma região. Deve proteger também os atributos naturais

existentes em seus limites e não pode sofrer interferência humana

direta, nem modificações em seu ambiente.

Um ponto comum entre todas as Unidades de Conservação, sejam

elas de Desenvolvimento Sustentável ou de Proteção Integral, é que

elas devem possuir um Plano de Manejo. Vamos ver com mais

detalhe o que é isto.
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O que é um Plano de Manejo?

É um conjunto de orientações, regras e sugestões para o uso correto

dos recursos existentes em determinada área. No caso das Unidades

de Conservação, o Plano de Manejo visa orientar quanto ao uso dos

recursos naturais, para que estes possam ser estudados, visitados e

conservados de forma que o ambiente não sofra grandes alterações.

O Parque Nacional do Jaú e seu Plano de Manejo.

O Parque Nacional do Jaú, também chamado de PNJ, é uma

Unidade de Conservação de Proteção Integral, criado pelo Decreto

Lei 85.200 de 24 de setembro de 1980. Administrado diretamente

pelo Ibama, é destinado à pesquisa, educação e turismo e deve

proteger a flora, a fauna e as belezas naturais da área,

especialmente da bacia hidrográfica do rio Jaú.

A Fundação Vitória Amazônica trabalha no PNJ desde de 1991.

Desde do início buscou elaborar e depois implementar o Plano de

Manejo do Parque junto com os seus moradores. Isso é porque

consideramos que os moradores do PNJ possuem conhecimentos

As bacias hidrográficas são áreas que funcionam

como um funil, isto é, toda água que cai ali, seja

ela da chuva ou de outro lugar, escorre para um

único rio. Geralmente essas áreas são importantes

para a economia do local, para a cultura e para a

vida das pessoas que ali moram.
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valiosos para o manejo do Parque, e que os mesmos

conservam e protegem a área faz muito tempo, tendo

sobre suas terras direitos inquestionáveis.

Juntos, moradores e pesquisadores da Fundação fizeram

o levantamento das espécies de plantas e animais usados

pelas famílias residentes no parque, tanto para consumo

próprio, como para venda. Foi feito também um

levantamento do que era plantado, em que época, onde

era plantado e qual a maneira usada para fazer a

plantação. Estudou-se ainda as plantas e animais

existentes nas matas, rios e lagos do Parque, na tentativa

de entender como e onde vivem, também estudou-se os

solos e as águas, para saber a importância do Parque para

a Humanidade.

Para que as pessoas pudessem entender melhor o que

estava acontecendo com eles e com o local onde moram, a

FVA realizou encontros com as lideranças, oficinas de

planejamento e reuniões técnicas, buscando capacitar os

moradores para fazer frente à nova situação. Foi desta

forma, em conversas com os moradores, pesquisadores e

o IBAMA que surgiu o Plano de Manejo do Parque Nacional

do Jaú.
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O que contém no Plano de Manejo do PNJ?

Este Plano de Manejo contém informações sobre a natureza do

local, as histórias dos moradores dos rios Jaú, Carabinani e

Unini, bem como os nomes das localidades e igarapés que fazem

parte do Parque. Ele mostra como as pessoas chegaram ali,

como elas moram e o que elas fazem. De todas as coisas que o

plano fala, tem duas partes que são muito importantes para os

moradores conhecerem melhor. São os Programas de Manejo

e o Zoneamento. O Plano de Manejo começa contando o que

sabemos sobre o Parque, sua história, quem e o que vive lá e

quais as atividades que aconteceram nesta área. Nesta cartilha

nós vamos apresentar um de cada vez.

Zoneamento

Imaginem a área de vocês. Nela existem geralmente a casa, o

quintal, a casa de farinha e o roçado. Cada área possui uma

utilidade. Não plantamos mandioca na área da casa e não

armamos a rede para passar a noite no meio da roça. Cada lugar

tem uma função. Podemos dizer que este é um zoneamento da

casa. Então, como a casa, o PNJ também possui seu zoneamento.

O zoneamento do Parque foi realizado com base nas diversas

pesquisas feitas sobre a flora e a fauna da região, e também com

base no conhecimento que os moradores têm do Parque e os

mapas feitos por eles.

Depois de muitas pesquisas, debates, reuniões entre

pesquisadores, moradores, IBAMA, FVA e outras organizações,

foram propostas três zonas para o PNJ: zona de uso especial,

zona de recuperação e zona primitiva.
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Zona de uso especial é aquela destinada à construção

dos prédios como o centro de visitantes, posto de

fiscalização e casa dos funcionários do IBAMA, que é o

órgão responsável por administrar o Parque Nacional. No

PNJ, a zona de uso especial  foi também definida como

aquela zona onde vivem os moradores, onde estes

moradores cultivam as roças, caçam, pescam e fazem o

extrativismo do cipó, da copaíba, da castanha, do breu e

de outros produtos da mata.
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Zona de recuperação é aquela que sofreu uma

devastação, uma derrubada muito grande, e precisa deixar

de ser utilizada para que ela possa se recuperar. A zona de

recuperação do PNJ está localizada no Igarapé do Preto

Grande, próxima às comunidades de Terra Nova e Lago

das Pedras, no rio Unini. Esta foi uma área que sofreu uma

grande retirada de madeira. De lá, empresas madeireiras

tiraram muitas guarubas, angelins, piquiás e outras

espécies. Os moradores decidiram que era uma área que

devia ser recuperada.



25



26

Zona primitiva  é aquela que sofreu pouca ou nenhuma

ação do homem. Esta zona está destinada para as pesquisas

científicas. No PNJ, é a maior zona que existe.

Como o  Parque do Jaú é muito grande e pouco conhecido,

ficou acordado que este zoneamento deveria ser melhorado

com o tempo, na medida em que fôssemos desenvolvendo

novos conhecimentos.

Ficou também definido que nehuma zona do Parque seria

decretada Intangível por enquanto – Intangível é uma zona

onde ninguém pode ir, é a região onde não se pode alterar a

natureza.
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Programas de Manejo

Este programa pretende descrever as atividades de

conservação da natureza e as utilizações que vão ser feitas

na Unidade. Cada grupo de atividades é chamado de

Programa de Manejo. Eles indicam as atividades a serem

desenvolvidas por técnicos e moradores para o manejo e

gestão dos recursos naturais do parque nos próximos

anos.

1. Programa de Conhecimento

O programa de conhecimento tem por objetivo aumentar

as informações sobre o PNJ. Para isso serão realizadas

mais pesquisas para identificar os animais e as plantas,

onde estão localizadas, como vivem ou interagem e como

as atividades dos moradores e outras pessoas que entram

no Parque podem prejudicar ou ajudar na manutenção da

natureza local.

Ficou acertado que os moradores do Parque serão parte

deste programa como ajudantes nas pesquisas.
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2. Programa de Uso Público.

O Programa de Uso Público determina as atividades para

o turismo e visitação do Parque. Ele tem como objetivo

orientar as pessoas que vêm de fora sobre como elas

devem e podem conhecer o PNJ. Ele procura dar as

primeiras indicações para regulamentar o uso do PNJ pelo

visitante.

Algumas coisas que são necessárias para a implementação

desse programa. É preciso que:

•  muitas pessoas querendo fazer turismo no PNJ;

•  os moradores do Parque queiram participar do

programa de visitação;

•  outros órgãos e não só o IBAMA queiram desenvolver

o trabalho.

•  construam caminhos para receber estes visitantes e

que se criem regras claras de onde se pode ir e o que

eles podem fazer.
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3. Programa de integração com área de influência.

Com esse programa pretende-se: proteger o Parque dos

impactos causados pelos moradores da área de influência;

fazer uma divulgação do Parque na televisão, no rádio, em

jornais, revistas, entre outros locais, mostrar a

importância do Parque para os moradores, visitantes e

para o mundo e promover alternativas econômicas para os

moradores, sem que isso prejudique o meio ambiente.

Para que esse programa dê certo é preciso que moradores

e organizações que cuidam do PNJ trabalhem juntos,

busquem fazer atividades de melhoria da qualidade de

vida dos moradores, do parque e dos que vivem próximos

e para a preservação dos recursos naturais.
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4. Programa de Manejo do Meio Ambiente.

Esse programa visa a manutenção da diversidade

biológica, das paisagens, dos ecossistemas e o manejo dos

recursos naturais de acordo com recomendações das

pesquisas que estão sendo feitas. Ainda não existem

dados suficientes para que se inicie a implementação

destas atividades. As pesquisas ainda são poucas.

5. Programa de Operacionalização.

Esse programa busca fornecer as condições necessárias

para que os demais programas funcionem. Uma das coisas

que esse programa busca fazer é resolver a situação dos

moradores do PNJ, a questão fundiária, além da

organização, administração e fiscalização do Parque.
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O Plano de Manejo do PNJ e o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza

O Plano de Manejo do PNJ representa uma conquista das

comunidades locais uma vez que a história de outros planos

de manejo é bem diferente, com pouca ou nenhuma

participação. Por isso, é importante que todos aqueles que

moram na área do PNJ tenham conhecimento sobre o

conteúdo desse documento e possam transformá-lo numa

ferramenta que garanta o direito de continuarem e

melhorarem suas vidas.

Aliando o Plano de Manejo às mudanças que as leis ambientais

brasileiras sofreram nos últimos anos, as comunidades locais

têm mais possibilidade de alternativas mesmo vivendo numa

unidade de conservação de proteção integral. Em de 18 de

julho de 2000, a Lei n.º 9985 que cria o Sistema Nacional

de Unidades de Conservação da Natureza, também

conhecido como SNUC, começou a ser aplicada. Esta Lei não

foi simples de se criar. Ela é fruto da luta de muitos grupos

com pensamentos diferentes. Alguns defendiam que nem se

falasse sobre as comunidades, outros defendiam que era

importante que se falasse, que ficasse dito na Lei qual o

destino delas, caso se encontrassem dentro de parques

nacionais, estações ecológicas, etc. O resultado desses

debates é que a Lei 9985 traz algumas “brechas” para que a

criação de unidades de conservação ocorra com mais diálogo

com a sociedade civil (organizações e comunidades locais),

dando um tom menos autoritário e repressivo para as políticas

nesta área. A Lei que cria o SNUC se refere em várias partes a

pontos importantes que interessam muito às comunidades
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locais. Vejamos estes pontos:

1. O SNUC, prevê que deve ser assegurada a

“participação efetiva das populações locais na criação,

implantação e gestão das unidades de conservação ”.

2. Sobre os grupos sociais classificados como

“populações tradicionais” prevê que se deve garantir

“às populações tradicionais cuja subsistência dependa

da utilização de recursos naturais existentes no

interior das unidades de conservação meios de

subsistência alternativos ou a justa indenização pelos

recursos perdidos”.

3. No caso da presença de comunidades em unidades de

conservação de proteção integral a Lei diz que “as

populações tradicionais residentes em unidades de

conservação nas quais sua permanência não seja

permitida serão indenizadas ou compensadas pelas

benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo

Poder Público, em local e condições acordados entre

as partes”. Isso quer dizer que as pessoas que moram

em Unidades de Conservação de Proteção Integral,

como Parques Nacionais, se não quiserem continuar

morando no local devem receber uma justa

indenização e também devem ser colocadas em outro

local fora da Unidades, isto se chama reassentamento.

4. O Poder Público, por meio de órgão competente,

priorizará o ressentamento das populações

tradicionais a serem colocadas em outro lugar fora da

Unidade.
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5. Até que seja possível efetuar o reassentamento de que

trata este artigo, serão estabelecidas normas e

ações específicas destinadas a compatibilizar a

presença das populações tradicionais

residentes com os objetivos da unidade , sem

prejuízo dos modos de vida, das fontes de

subsistência e dos locais de moradia destas

populações, assegurando-se a sua participação na

elaboração das referidas normas e ações.

6. as normas regulando o prazo de permanência e suas

condições serão estabelecidas em regulamento ”.

Para as famílias que vivem no PNJ, o Plano de Manejo do

parque e mais a Lei do SNUC devem ser ferramentas que é

preciso conhecer e dominar. Ninguém pode ficar de fora.

Estes dois documentos, de linguagem difícil e cansativa,

falam de elementos decisivos na vida das comunidades. Já

pararam para pensar por quê as leis brasileiras têm

sempre uma linguagem difícil? Talvez seja porque desse

modo os pobres, os pequenos e explorados (o lado mais

fraco da corda) tenham dificuldades de conhecê-las e

entendê-las e, assim, continuam sem saber de seus

direitos e não poder exigir que eles sejam cumpridos.

Será que não está na hora de mudar esta situação?
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Glossário:

Atributo
Aquilo que é próprio de um ser. O jeito de cada um.
Hidrografia
Rios, lagos e igarapés de uma região.
Biodiversidade
É as diferentes formas de vida que existem na natureza.
Sustentável
É o uso dos recurso naturais de forma que não
prejudique a natureza.
Inquestionável
É algo que não muda, que uma vez criado não
vai mudar.
Intangível
É um lugar onde ninguém pode ir, ele está se
recuperando de algum dano. Tipo área que foi
desmatada e agora  precisa ser recuperada.
Interagem
Se comunicar, se relacionar, está em contato com outro.
Regulamentar
Por em ordem algo que não está organizado.
Exemplo alguém que não tem documento da terra
onde mora, e passa ter, ele está regulamentado.
Diversidade.
Muitas coisas diferentes no mesmo local.
Biológica
É referente aos seres vivos.

Agricultura de subsistência.
Prática agrícola que visa o alimento de um grupo. As
pessoas que praticam a agricultura de subsistência
elas produzem para família e venda o restante.
Implementar
Por alguma coisa em prática. Implementar um
roçado, iniciar o plantio e cultivar até dá frutos.
Área de influência.
São áreas que ficam próximas das unidades de
conservação.
Ecossistemas
É a ligação existente entre os seres vivos de um
determinado lugar.
Populações tradicionais
Pessoas que moram em um lugar há muito tempo e
conhecem tudo daquele lugar. Tipo os moradores do
interior do Amazonas.
Realocadas.
Tiradas de um lugar e colocadas em outro.
Reassentamento
Quando se tira o morador de um local e o leva para
um outro local.
Flora
O conjunto de plantas de uma área.
Fauna
O conjunto de animais de uma área.



O que são Unidades de Conservação de uso sustentável e de proteção integral? O

que é um Plano de Manejo, e o que o Parque Nacional do Jaú tem a ver com tudo

isso? É para responder a estas e outras perguntas que esta cartilha foi produzida.

Numa linguagem didática e de fácil compreensão, este trabalho relata a experiên-

cia da Fundação Vitória Amazônica na implementação do Plano de Manejo do PNJ,

fruto do esforço comum de seus técnicos e pesquisadores, com os moradores da

região e com o IBAMA. O Parque Nacional do Jaú foi a primeira Unidade de Con-

servação de toda a bacia do rio Negro a ter seu Plano de Manejo concluído. Al-

guns pontos destacam o Plano de Manejo do PNJ como inovador

e de grande qualidade técnica, como por exemplo, o

fato de envolver a população residente no

planejamento de uma Unidade de Conservação

de Proteção Integral. A presente cartilha traz ainda

um glossário para termos técnicos, além de ilustra-

ções que facilitam sua leitura, tornando a compreen-

são das leis que regulamentam as Unidades de Con-

servação mais acessíveis.


