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Resumo
Um mosaico de unidades de conservação de uso sustentável e proteção integral cobre uma
extensa área de mais de 7 milhões de hectares no baixo rio Negro, Amazônia brasileira. A maioria
delas foi criada quando processos participativos (p. ex. consultas públicas) não faziam parte dos
procedimentos legais de criação, gerando conflitos com comunidades locais, que têm sua base de
vida associada à exploração agroextrativista. Como implementar estas unidades buscando
construir um modelo de desenvolvimento onde a presença humana passa a ser ilegal? Frente a
este desafio, órgãos gestores, organizações não-governamentais, entidades de base e
comunidades locais vêm atuando em parceria há mais de uma década na região do baixo rio
Negro, buscando encontrar formas de conciliar ações de conservação e uso de recursos naturais.
Processos

participativos

incluindo

as

comunidades

locais

têm

permitido

avanços

na

implementação de unidades na região, com o estabelecimento de estratégias de gestão (p. ex.
plano de manejo do Parque Nacional do Jaú), o aperfeiçoamento do planejamento da gestão (p.
ex. planos de manejo em fase de construção dos Parques Estaduais) e um maior equilíbrio entre
áreas estritamente protegidas e áreas destinadas ao uso manejado dos recursos (p. ex. criação
da Reserva Extrativista Rio Unini). Entretanto, a consolidação de modelos eficazes de gestão
regional que respeitem os modos de vida das comunidades locais depende ainda do
aperfeiçoamento e da aplicação de instrumentos legais que solucionem entraves como a falta de
regularização fundiária e a inadequação de limites e categorias de algumas das unidades que
compõem o mosaico.

Antecedentes
O conceito legal de unidades de conservação no Brasil implica na definição de espaços territoriais
de grande importância ambiental que estejam sob “regime especial de administração”. O Sistema
de Unidades de Conservação no Brasil (SNUC) acomoda as possibilidades de preservação sensu
stricto da natureza e da compatibilização da conservação com o uso sustentável dos recursos
naturais (MMA 2006). A identificação e implementação em campo destes espaços públicos
protegidos, entretanto, quase sempre acarretam conflitos com as comunidades locais que

percebem a restrição do acesso aos recursos naturais como algo negativo. Por outro lado, a falta
de suporte local destas comunidades coloca em risco o sucesso das unidades em alcançar os
objetivos para as quais foram criadas. Como, então, construir um cenário positivo onde as
comunidades locais ajudem na consolidação das unidades e estas tenham uma clara contribuição
no desenvolvimento local?
A região do baixo Rio Negro na Amazônia Brasileira apresenta condições ideais para se
analizar a relação das áreas protegidas com as comunidades locais. Nesta região encontra-se um
complexo sistema de unidades de conservação cobrindo uma extensa área de mais de 7 milhões
de hectares classificadas em quatro diferentes categorias de unidades gerenciadas pelos poderes
públicos federal e estadual (Tabela 1, Figura 1). Acompanhando uma tendência regional ocorrida
em toda a Amazônia brasileira (Borges et al. 2007) a região do baixo rio Negro fez parte de um
“boom” de criação de unidades na década de 90, especialmente pelos governos estaduais
(Tabela 1).
Tabela 1. Unidades de conservação estaduais e federias do baixo Rio Negro, Amazonas,
Brasil.
Categoria

Unidade de conservação

Esfera de

Área

de

(ano de criação)

Gestão

(hectares)

Parque Nacional Jaú (1980)

Federal

2.272.000

Estação Ecológica Anavilhanas (1981)

Federal

350.018

Parque Estadual Rio Negro Setor Norte (1995)

Estadual

146.028

Parque Estadual Rio Negro Setor Sul (1995)

Estadual

157.807

Área de Proteção Ambiental Rio Negro Margem Direita do

Estadual

566.365

Estadual

586.422

Estadual

56.793

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (1998)

Estadual

2.313.000

Reserva Extrativista Rio Unini (2006)

Federal

833.352

integral

Proteção

Restrição

Uso sustentável

Rio Negro Setor Paduari-Solimões (1995)
Área de Proteção Ambiental Rio Negro Margem Esquerda
do Rio Negro Setor Aturiá/Apuauzinho (1995)
Área de Proteção Ambiental Rio Negro Margem Esquerda
do Rio Negro Setor Tarumã Açu/Tarumã Mirim (1995)

A maior parte destas unidades foi criada antes do ano 2000 quando o processo de criação
de unidades de conservação não incluía mecanismos democráticos e participativos na
constituição destas áreas. Esta situação acabou gerando uma série de conflitos, uma vez que
estas unidades foram estabelecidas em áreas de vida de comunidades indígenas e nãoindígenas. Criou-se, pois, um impasse: como implementar as unidades de conservação e ao
mesmo tempo buscar construir o desenvolvimento numa região onde a presença humana passa a
ser ilegal? De que forma garantir que os processos nascidos desta nova realidade respeitem as
formas de vida tradicionalmente construídas, incluindo-se atores locais nos processos de
discussão e gestão destes novos espaços protegidos? Como transformar este cenário de
exclusão social numa oportunidade de se constituir um novo modelo de desenvolvimento
regional?

Figura 1. Unidades de conservação do baixo Rio Negro, Amazonas, Brasil.
Frente a estes desafios, órgãos gestores, organizações não-governamentais, entidades de
base e comunidades locais vêm atuando em parceria há mais de uma década na região do baixo
rio Negro, buscando encontrar formas de conciliar ações de conservação e uso de recursos
naturais. Neste artigo apresentamos alguns avanços e limitações no processo de consolidação
das unidades de conservação do baixo Rio Negro com ênfase na contribuição da sociedade civil
organizada.

Resultados
- A consolidação das parcerias técnicas entre ONGs e os órgãos gestores
Na região do baixo Rio Negro, dentre as organizações não governamentais que aí atuam, duas
entidades conservacionistas se destacam no contexto das unidades de conservação: A Fundação
Vitória Amazônica (FVA – www.fva.org.br) e o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ –
www.ipe.org.br). A FVA, desde 1992 desenvolve ações voltadas ao planejamento e
implementação do Parque Nacional do Jaú e o IPE, a partir da segunda metade dos anos 90,
iniciou trabalhos voltados a implementação da Estação Ecológica de Anavilhanas, que são, em
ambos os casos realizados através de convênios de cooperação técnica com o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão gestor destas unidades.
Mesmo que estas iniciativas não são diretamente articuladas, é graças a elas que foi possível
elaborar os planos de manejo que deram importantes contribuições para a gestão destas
unidades, assim como mobilizar grupos sociais locais em torno da conservação da biodiversidade.
Atualmente estes planos de manejos estão em processo de avaliação e atualização, e novas
estratégias de gestão já estão sendo incorporadas. Em anos mais recentes, tanto a FVA quanto o
IPÊ, também vêm atuando no planejamento da gestão dos Parques Estaduais – setores Norte e
Sul (Tabela 1), nestes casos, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SDS).
- Alternativas de geração de renda
A criação de unidades de conservação de proteção integral na região, em especial o Parque
Nacional do Jaú e da Estação Ecológica de Anavilhanas, por sua natureza restritiva em relação a
atividades humanas, implicou em diversos condicionantes para o desenvolvimento das estratégias
de geração de renda adotadas pela população residente no baixo Rio Negro. Assim, parte das
entidades de base teve de se organizar em função de alternativas econômicas de baixo impacto,
assim como, buscar discutir o ordenamento das áreas passíveis de serem exploradas
economicamente. Entre estas entidades destacam-se a Associação de Artesãos de Novo Airão
(AANA), a Fundação Almerinda Malaquias (FAM) e Associação dos Pescadores de Novo Airão
(APNA). A AANA se especializou na produção de artesanato em fibras vegetais com destaque
para o manejo do arumã (Ischnosiphon polyphyllus). A parceria entre a FVA e as artesãs da AANA
permitiu a identificação e potencialização de mercada para comercialização do artesanato e a
definição de estratégias de manejo do arumã em bases científicas (FVA & AANA, 2006). A
atuação da FAM também é focada na produção de artesanato, mas a principal fonte de matéria
prima são os resíduos de madeira. Já a APNA tem buscado formas de exploração sustentável dos
recursos pesqueiros do baixo Rio Negro.
Além disso, algumas dessas entidades (AANA e APNA), buscaram o fortalecimento de
suas ações com a consolidação de uma rede de entidades municipais, que congrega hoje, além

destas, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Airão, A duas associações comunitárias
(comunidades de Aracari e Puduari). Esta rede tem buscado centralizar o debate em torno do uso
adequado e viável dos recursos da biodiversidade, bem como tem participado dos vários
conselhos gestores formados nas unidades de conservação.
- A evolução da organização das entidades de base
Nos últimos anos os grupos sociais do baixo Rio Negro vêm se organizando em entidades de
base representativas de seus interesses. Estas entidades de base estão contribuindo para uma
rede social engajada na consolidação de áreas protegidas e na gestão dos recursos naturais em
bases sustentáveis. Estas entidades, no entanto, enfrentam o contínuo problema de sua própria
gestão incluindo definição de estratégias de atuação, capacitação na organização interna e
acesso a recursos financeiros que viabilizem seus projetos. Apesar destas limitações, a evolução
desta rede de entidades terá conseqüências benéficas na consolidação do sistema de unidades
de conservação do baixo Rio Negro e de projetos que agora encontram-se em fase inicial de
implementação.
- O maior equilíbrio entre proteção e uso da biodiversidade
A compatibilização do uso e da proteção de recursos, expressa na lei do SNUC, tem alguma
dificuldade de ser viabilizada no desenho das UCs do baixo Rio Negro. De fato, a inadequação de
algumas categorias de unidades e seus desenhos geográficos tem limitado o sucesso de uma
estratégia de conservação regional. As únicas unidades de conservação com previsão de uso dos
recursos naturais são as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e a Reserva do Desenvolvimento
Sustentável (RDS). As APAs não são unidades desenhadas especificamente para a promoção do
uso sustentável dos recursos naturais, enquanto que a Reserva de Desenvolvimento Sustentável
de Amanã se encontra numa posição geográfica que pouco contribuí para o desenvolvimento das
comunidades do baixo Rio Negro e tem apenas parte de sua área na bacia, já no médio curso do
rio Unini. Assim a criação recente da Reserva Extrativista do Rio Unini (Tabela 1) representou um
importante avanço na construção de um mosaico mais equilibrado de unidades de conservação. A
Reserva foi criada por solicitação das comunidades do Rio Unini representadas pela Associação
dos Moradores do Rio Unini (AMORU). Através de uma colaboração técnico-política entre a
AMORU, FVA, IBAMA/CNPt (Centro Nacional da Populações Tradicionais) e várias outras
entidades foi possível criar um clima de cooperação que resultou numa unidade de conservação
estratégica na contexto geopolítico da região (Figura 1).
- Os conselhos das unidades como espaço de gestão participativa
Os conselhos gestores das unidades de conservação têm destacado papel na consolidação
destas áreas protegidas. Os conselhos gestores das UCs no Brasil são consultivos no caso de
unidades de proteção integral ou deliberativos no caso das unidade de uso sustentável (MMA

2006). Estes conselhos devem ser compostos por representantes da sociedade civil, da iniciativa
privada, de instituições públicas entre outros atores locais. Até o momento somente o Parque
Nacional do Jaú e a Estação Ecológica de Anavilhanas possuem conselhos gestores em
atividade. Por outro lado, os conselhos da Resex do Rio Unini e dos Parques Estaduais já estão
em adiantado estágio de criação. Praticamente todas as comunidades do interior ou da região de
entorno das unidades estão representadas nos conselhos, o que os legitima como um espaço de
discussão com importantes implicação na gestão das unidades.

Discussão e conclusão
As unidades de conservação do baixo Rio Negro enfrentam vários problemas ambientais como
caça, corte ilegal de madeira e problemas de regularização fundiária (FVA, 1998). Apesar dos
inúmeros problemas existentes é inegável que a interação entre gestores públicos, ONGs e
entidades de base tem possibilitado um avanço considerável na implementação destas áreas. Os
complexos processos que operam na consolidação das unidades de conservação do baixo Rio
Negro mostram que é fundamental uma interação positiva entre as organizações da sociedade
civil e os órgãos gestores. Isto porque a relação entre os órgãos gestores das unidades e as
comunidades locais sempre foi marcada por um clima conflituoso, onde o direito público à
proteção ambiental contrasta diretamente com a restrição aos recursos naturais de parcela deste
mesmo “público”. Passar deste clima conflituoso para um cenário de cooperação centrada na
gestão das UCs, certamente, não é tarefa simples. No entanto, o atual cenário de fortalecimento
das entidades da sociedade civil e dos órgãos gestores tem um grande potencial para que as
unidades de conservação do baixo Rio Negro se consolidem como espaços protegidos e
reconhecidos como importantes no desenvolvimento regional.

Recomendações
Com base na experiência aqui relatada, indicamos abaixo alguns pontos que estão sendo
propostos na agenda voltada à consolidação das UCs do Rio Negro:
- Discussão e aplicação dos instrumentos legais existentes para a regularização das questões
fundiárias. Um grande gargalo ao estabelecimento das UCs na Amazônia, é a ausência de
recursos, assim como falta de prioridade a este tema, que tem deixado à mingua dezenas de
famílias que ainda vivem no interior de UCs de proteção integral. Ainda falta uma discussão aberta
e ampla sobre como resolver estes problemas, no entanto há mecanismos relativamente simples,
previstos em lei (SNUC – MMA, 2006), que podem ser implementados, como é o caso da
construção de Termos de Compromisso entre os gestores públicos e as comunidades residentes
no interior destas UCs.
- Há na região ainda um grande potencial para o estabelecimento de novas UCs de usos

sustentável. O trabalho conjunto entre os diversos atores da região, deve e pode ajudar no
estabelecimento destas áreas, destinando uma parcela maior do território ao uso manejado de
alguns recursos que possuem grande potencial econômico. O poder público necessita ser mais
ágil nos processos de criação de novas UCs, pois o bom e equilibrado ordenamento territorial
ajudará na resolução de inúmeros conflitos.
- Uma vez estabelecido o ordenamento territorial de forma participativa, será possível consolidar
as cadeias produtivas locais, assim como o fortalecimento das organizações comunitárias e de
produtores. Estes processos colaboram no desenvolvimento dos Planos de Manejo e de um
sistema de monitoramento do usos dos recursos da biodiversidade.
- Buscar desenvolver ações de políticas públicas junto aos gestores municipais para o
estabelecimento e inserção destes atores na definição de uma agenda socioambiental na região,
que pode contribuir na luta contra as ameaças ao mosaico de UCs estabelecido.
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