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1. Unidades de Conservação

Por definição Unidade de Conservação é um espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais rele-
vantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação 
e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção.

1. A definição de unidades de conservação possui por objetivos: 

2. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos ge-
néticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

3. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

4. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossiste-
mas naturais;

5. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

6. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza 
no processo de desenvolvimento; 

7. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;

8. Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfoló-
gica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;

9. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

10. Recuperar ou recuperar ecossistemas degradados;

11. Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, es-
tudos e monitoramento ambiental;

12. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;

13. Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;

14. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 
tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 
promovendo-as social e economicamente.
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Figura 1: Mapa exibindo a distribuição das Unidades de Cconservação federais no Brasil.

Portanto, as Unidades de Conservação buscam a manutenção de um meio am-
biente equilibrado e a proteção de recursos naturais, de forma que se promova 
o bem estar e saúde da sociedade como um todo. As Unidades de Conservação 
do Brasil totalizam uma área de 77.000.000,00 hectares, uma área superior a da 
Coréia do Norte.

As Unidades de Conservação são divididas em dois grandes grupos: proteção 
integral e uso sustentável Dentro desses grupos dividem-se em 12 categorias 
de manejo, cada uma com características próprias de uso (manejo) e ocupação.
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Figura 2: Organização das UCs, conforme o grupo, proteção integral ou uso sustentável.

1.1 Proteção Integral

O grupo proteção integral de Unidades de Conservação constitui o grupo de maio-
res restrições para manejo, sendo possível apenas o uso indireto de seus recur-
sos naturais. O grupo é constituído pelas categorias de Unidades de Conservação:

1.1.1 Estação Ecológica

A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização 
de pesquisas científicas, estando estas sujeitas a autorização do órgão respon-
sável pela gestão da unidade. Além disso, as Estações Ecológicas são de posse 
e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

Categorias de Manejo do SNUC
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1.1.2 Reserva Biológica

A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana dire-
ta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de 
seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar 
e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológi-
cos naturais. Para isso é proibida a visitação pública e a realização de pesquisas 
depende de aprovação pelo órgão gestor da unidade.

1.1.3 Parques

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesqui-
sas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação am-
biental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Essa visita-
ção é sujeita a normas e restrições a serem definidas pelo órgão gestor da unidade.

1.1.4 Monumento Natural

O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 
singulares ou de grande beleza cênica. Os monumentos naturais podem ser 
constituídos por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os 
objetivos da unidade com a utilização da área pelo proprietário. Aos monumen-
tos naturais é possível haver visitação pública, desde que sujeita a condições e 
restrições estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.

1.1.5 Refúgio da Vida Silvestre

O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde 
se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou co-
munidades da flora local e da fauna residente ou migratória. O Refúgio de Vida 
Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 
naturais do local pelos proprietários. A visitação pública a essas áreas está su-
jeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às 
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas 
previstas em regulamento.

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade8
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1.2 Uso Sustentável

Possui como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Esse grupo é constituído 
pelas categorias de manejo:

1.2.1 Reserva Extrativista

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tra-
dicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, 
na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem 
como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas popula-
ções, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

1.2.2 Área de Proteção Ambiental

A Área de Proteção Ambiental é uma área com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especial-
mente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações hu-
manas. Tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais. A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou 
privadas. Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer 
as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências 
e restrições legais.

1.2.3 Área de Relevante Interesse Ecológico

A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena ex-
tensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais 
extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional. Tem como ob-
jetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular 
o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza.
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1.2.4 Floresta Nacional

As Florestas Nacionais, conforme definido pela Lei Federal 9.985 de 2000 que 
regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação –SNUC- são áreas 
com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como ob-
jetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa cien-
tífica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.

1.2.5 Reserva de Fauna

A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies na-
tivas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos 
técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

1.2.6 Reserva de Desenvolvimento Sustentável

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga popu-
lações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de ex-
ploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adapta-
dos às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental 
na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. A Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza 
e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos 
recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e 
aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido 
por estas populações.

1.2.7 Reserva Particular do Patrimônio Natural

A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

2. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - (ICMBio), foi criado 
pela Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. É uma autarquia vinculada ao Ministério do 
Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).
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A criação deste novo ente na Administração Indireta federal teve como escopo 
retirar do IBAMA a gestão das Unidades de Conservação instituídas pela União, 
com o objetivo de dar um foco mais especifico à conservação na gestão ambien-
tal federal. Desta forma foi definido como sua missão institucional a proteção do 
patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento socioambiental. 

 Nesse sentido, cabe ao instituto executar as ações da política nacional de uni-
dades de conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e 
monitorar as UCs instituídas pela União.

O Instituto tem também a função de executar as políticas de uso sustentável dos 
recursos naturais renováveis e de apoio ao extrativismo e às populações tradi-
cionais nas Unidades de Conservação federais de uso sustentável.

Unidade de Conservação é a forma como são conhecidas no Brasil as áreas prote-
gidas. Segundo a International Union of Nature Conservation (IUCN) área protegida 
é uma área de terra ou mar especialmente dedicada à proteção e manutenção da 
diversidade biológica e de recursos naturais e culturais associados.

3. As Florestas Nacionais do Macauã e de São Francisco 

A Floresta Nacional do Macauã e a Floresta Nacional de São Francisco são Uni-
dades de Conservação de uso sustentável, portanto são áreas onde se pode 
fazer o uso dos recursos naturais, desde que seja feito de forma a garantir que 
os recursos não se extinguam e estejam garantidos para as futuras gerações.

A Floresta Nacional do Macauã foi criada através do Decreto 69.189/88 de 21 
de junho de 1988 possui uma área de 173.475 ha, área correspondente à Gleba 
Caíco, localizada na cidade de Sena Madureira - (AC).

A Floresta Nacional de São Francisco foi criada pelo Decreto s/n° de 07 de agos-
to de 2001, com uma área de 21.600 hectares. Portanto, existiu um intervalo de 
13 anos entre a criação da FLONA do Macauã e da FLONA de São Francisco. No 
entanto, no Artigo 5º do Decreto de criação da FLONA de São Francisco está 
estipulado que a gestão das duas unidades será compartilhada, possuindo um 
conselho conjunto, um só plano de manejo e uma só administração, de forma 
que as duas UCs ficaram indissociáveis, o que é facilitado pela continuidade 
territorial existente e dos fortes laços familiares existentes entre as comunida-
des das duas FLONAs, que na verdade constituem uma só população, mesmo 
anteriormente à criação da FLONA de São Francisco.
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A Floresta Nacional do Macauã conta com 25 famílias segundo o censo realiza-
do em 2007, cujo direito de residir na área está definido na lei do SNUC. Essas 
famílias são muito importantes para a proteção e para que as FLONAs consi-
gam atingir seus objetivos. Essas 25 famílias organizam-se através de uma as-
sociação, a Associação de Extrativistas da Floresta Nacional do Macauã e Área 
de Entorno - ASSEXMA.

Figura 3: Localização das Florestas Nacionais do macauã e de São Francisco.

Instituto Chico Mendes de 
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4. Conselhos Gestores

Por definição, os conselhos gestores são organismos legalmente constituídos 
e vinculados às unidades de conservação, cujo funcionamento é determinado 
por um regimento interno. Os conselhos gestores de Unidades de Conservação 
são ferramentas para a gestão democrática das UCs estabelecidas pela lei do 
SNUC. Constituem espaços para discussão, negociação e análise das questões 
ambientais, sociais e econômicas da gestão das UCs às quais são destinados, 
possibilitando a diversos atores da comunidade contribuirem para a gestão da 
UC, através do seu acompanhamento e formulação. Dessa forma, representam 
um exercício da soberania popular e cidadania por inserir a sociedade na for-
mulação e implementação de políticas públicas.

Esse é um espaço democrático, pois cada representante pode manifestar seus 
interesses de forma igualitária, participando efetivamente da construção de um 
conjunto de decisões a ser destinado a uma coletividade, havendo assim um 
compartilhamento da responsabilidade pela gestão desses espaços públicos.

Assim, o conselho gestor é um lugar onde a sociedade pode participar infor-
mando seus interesses, anseios e necessidades, participando ainda da tomada 
de decisão quanto as atitudes a serem tomadas e no controle da gestão. 

Dentro das diversas categorias de Unidades de Conservação existentes, são 
duas as formas em que se pode enquadrar o conselho gestor: Conselho Consul-
tivo e Conselho Deliberativo. O enquadramento é feito conforme a categoria de 
manejo existente da seguinte forma:
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Tabela 1: Tipo de conselho existente conforme a categoria de manejo.

Proteção Integral / 
Uso Sustentável Categoria de Manejo Tipo de Conselho 

Gestor

Proteção Integral Estação Ecológica Consultivo

Proteção Integral Reserva Biológica Consultivo

Proteção Integral Parques Consultivo

Proteção Integral Monumento Natural Consultivo

Proteção Integral Refúgio da Vida Silvestre Consultivo

Uso Sustentável Reserva Extrativista Deliberativo

Uso Sustentável Área de Proteção Ambiental Consultivo

Uso Sustentável Área de Relevante Interesse Ecológico Consultivo

Uso Sustentável Floresta Nacional Consultivo

Uso Sustentável Reserva de Fauna Consultivo

Uso Sustentável Reserva de Desenvolvimento Sustentável Deliberativo

Uso Sustentável Reserva Particular do Patrimônio Natural Consultivo

4.1 Conselho Deliberativo

Por ser uma das categorias de Conselho Gestor possui, por objetivo ajudar o 
órgão responsável pela gestão da Unidade de Conservação. Dentro das UCs que 
possuem esse tipo de conselho as decisões tomadas para a gestão da UC devem 
ser apresentadas para o conselho, para que ele as avalie e somente após essa 
análise os técnicos da unidade podem executar as ações, assim o conselho de-
liberativo propõe e decide sobre as ações de gestão da UC.

4.2 Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo é uma instância de gestão de todas as UCs de proteção 
integral e diversas das de uso sustentável, conforme a Instrução Normativa 11 
de 2010 do ICMBio. Possui as competências de:
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I – Conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da unidade de conservação, 
promovendo ampla discussão sobre o seu papel e a sua gestão;

II – Criar câmaras ou grupos temáticos para análise e encaminhamento de es-
pecificidades da unidade, facultada a participação de representantes externos, 
quando pertinente;

III – Demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e 
de desenvolvimento socioambiental, ações que promovam a conservação dos 
recursos naturais da unidade de conservação, sua zona de amortecimento ou 
área circundante e que visem a sustentabilidade socioambiental, integrando os 
conhecimentos técnico-científicos e saberes tradicionais;

IV – Acompanhar pesquisas na unidade de conservação, propondo medidas para 
que os conhecimento gerados contribuam para a integridade da unidade e para 
a sua sustentabilidade socioambiental;

V – Demandar e propor ações ou políticas públicas de conservação, proteção 
controle, educação ambiental, monitoramento e manejo da unidade de conser-
vação e da zona de amortecimento ou área circundante;

VI – Elaborar Plano de Ação que contenha o cronograma de atividades e meca-
nismos de avaliação continuada das atividades do Conselho;

VII – Formalizar suas orientações por meio de recomendações e moções, as 
quais também deverão constar nas atas das correspondentes reuniões a serem 
encaminhadas formalmente pelo presidente do Conselho ou conforme estabe-
lecido em seu Regimento Interno; 

VIII – Identificar os problemas e conflitos, propor soluções, bem como identificar 
as potencialidades de manejo da unidade de conservação, em articulação com 
os atores sociais envolvidos;

Através dos objetivos elencados, o conselho constitui um fórum de expressão, re-
presentação e participação dos diversos interesses socioambientais, garantindo 
assim a transparência e controle social no processo de gestão das Unidades de 
Conservação. Assim, desde que atuando amparado pela legislação e que suas de-
cisões não contrariem ou prejudiquem os objetivos de criação, o conselho gestor 
constitui uma instância para a gestão da UC. No entanto, o cumprimento das de-
liberações tomadas em assembleia, somente podem ser levadas a cabo quando 
existirem condições legais, financeiras, técnicas e operacionais para isso.
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4.3 O Conselho Consultivo da Floresta Nacional do Macauã e da Flores-
ta Nacional de São Francisco.

 Criado através da portaria n°2 de 17 de janeiro de 2002, foi um dos pri-
meiros Conselhos Consultivos de Floresta Nacional criados. Desde esse período 
, sua formação foi bastante alterada, estando atualmente composta por:

a) ICMBio/Floresta Nacional do Macauã e Floresta Nacional de São Francisco;

b) Prefeitura Municipal de Sena Madureira;

c) Câmara Municipal de Sena Madureira;

d) Universidade Federal do Acre – UFAC;

e) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;

f) Governo do Estado do Acre;

g) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;

h) ICMBio/Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema;

i) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

j) Secretaria do Patrimônio da União – SPU;

h) Serviço Florestal Brasileiro – SFB;

l) Forças armadas do Brasil;

m)Associação dos Manejadores de Floresta do Acre - ASIMMANEJO;

n) Sindicato da Indústria Madeireira do Estado do Acre – SINDUSMAD;

o) Associação dos Extrativistas da Floresta Nacional do Macauã e Área de En-
torno – ASSEXMA 

p) Associação do Riozinho Cachoeira (RESEX Cazumbá-Iracema);

q) Sindicato dos Produtores Rurais de Sena Madureira;

r) Fundação Amigos da Amazônia – FUNAAM;
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s) Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Rio Iaco – COOPERIACO.

Assim, encontram-se representadas no conselho, instituições governamentais 
e não governamentais, com os mais distintos objetivos, desde associações de 
extrativistas a instituições de pesquisa, reunidos com a finalidade de angariar 
apoio institucional para a execução das atividades de gestão das FLONAs e pos-
sibilitar uma análise da gestão que parta do ponto de vista dos diversos atores 
sociais afetados pela unidade.

A definição do conselho como um espaço de representação, participação, deci-
são e consequente partilha de poder ou um canal de comunicação e informação 
é definido pela participação dos conselheiros.

4.4 Funcionamento do Conselho Consultivo

 A reunião de conselheiros para consulta e deliberações ocorre na for-
ma da Assembleia Geral que é a instância soberana do Conselho Consultivo das 
FLONAs do Macauã e de São Francisco. Além dessa, o Conselho Consultivo das 
FLONAs do Macauã e de São Francisco é formado pelas instâncias:

a) Presidência e Vice-Presidência;

b) Secretaria Executiva;

c) Câmaras Técnicas;

Cada uma com suas atribuições próprias, da seguinte forma:

a)O Presidente do Conselho Consultivo é o Chefe das FLONAs do Macauã e de São 
Francisco, que presidirá também a Assembleia Geral. Compete ao presidente:

I - convocar e presidir as Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias;

II - presidir o processo eleitoral da renovação da Secretaria Executiva do Conse-
lho Consultivo das FLONAs do Macauã e de São Francisco;

III - convidar técnicos especializados nas áreas de meio ambiente, manejo flo-
restal, educação, saúde, pesquisa, extensão, fomento, segurança, jurídica e ou-
tros para assessorá-lo, sempre que necessário, com vistas a compor as Câma-
ras Técnicas;
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IV - cumprir e zelar pela observância das normas deste regimento;

V - presidir o processo de habilitação e credenciamento das entidades que quei-
ram compor o Conselho Consultivo das FLONAs do Macauã e de São Francisco;

VI - convocar reuniões e enviar suas respectivas pautas, com antecedência mí-
nima de 15 (quinze) dias, aos membros do Conselho Consultivo das FLONAs do 
Macauã e de São Francisco;

VII - assinar documentos e representar o Conselho Consultivo perante a socie-
dade civil e órgãos do poder público;

IX - propor questões de ordem e pauta das reuniões;

O vice- presidente possui o papel de assessorar o presidente e substituí-lo em 
sua ausência, sendo escolhido em assembleia geral.

b)Secretaria Executiva

A secretaria executiva é formada por um secretário executivo e um vice-se-
cretário executivo, cujas escolhas ocorrem em assembleia entre representan-
tes das instituições que compõem o conselho consultivo, com mandato de dois 
anos. São atribuições do secretário executivo:

I - redigir e assinar as atas das reuniões da Assembleia Geral e distribuí-las 
após cada reunião;

II - redigir correspondências, relatórios, comunicados e demais documentos 
necessários, mediante aprovação do Presidente e da Assembleia Geral;

III - manter atualizado e organizado o arquivo de documentos e correspondên-
cias do Conselho Consultivo;

IV - divulgar na sociedade as informações, decisões e ações do Conselho Consul-
tivo após apreciação do Presidente, caso a Assembleia Geral julgue necessário;

O vice-secretário executivo possui o papel de substituir o secretário executivo 
em sua ausência e assessorá-lo no desempenho da função.

c)Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas serão compostas por técnicos especializados nas áreas 
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de meio ambiente, manejo florestal, direito, educação, saúde, pesquisa, exten-
são, fomento, segurança e etc, convidados pelo Conselho Consultivo a prestar 
apoio técnico científico em caráter eventual, ao Conselho Consultivo e a Equipe 
Gestora das FLONAs do Macauã e de São Francisco, sobre assuntos de rele-
vante interesse das Unidades de Conservação. Serão acionadas pelo Conselho 
Consultivo das FLONAs do Macauã e de São Francisco, sempre que considerar 
necessário, sendo dissolvida quando esgotados os assuntos relativos às maté-
rias submetidas a sua apreciação ou por decisão do Presidente do Conselho.

São atribuições das câmaras técnicas:

I - estudar, analisar, emitir parecer e planejar projetos e matérias submetidas à 
sua apreciação, expressos em documentos ou relatórios;

II - proporcionar o suporte técnico e científico necessários às decisões do Conselho 
Consultivo das FLONAs do Macauã e de São Francisco em matérias específicas;

III - expor no conselho os resultados dos trabalhos executados quando solicitados;
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5. Conclusão

 A formulação dos conselhos para a gestão de Unidades de Conservação 
representa uma conquista da sociedade brasileira, pois assim é aberto um es-
paço para a participação de atores locais na gestão de um bem público de gran-
de valor e de interesse comum, constituindo um canal para o diálogo entre o 
Estado e a sociedade. No entanto, para desempenhar seu papel com eficiência, 
faz-se necessária a efetiva participação dos conselheiros, pois somente através 
da efetivação dos diálogos e da participação cidadã pode vir a acontecer uma 
gestão democrática de fato.
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES


