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RESUMO: Com o intuito de preservar grandes extensões da superfície terrestre e 

assegurar a biodiversidade que compões estas áreas bem como a sociodiversidade 

presente, surgem as unidades de conservações. E nesse contexto, o Estado do Amazonas 

adquire um caráter especial por abrigar no seu maior patrimônio, a floresta, uma grande 

biodiversidade aliando-a ao discurso de desenvolvimento sustentável voltado ao manejo e 

conservação dos recursos naturais existentes.  Nesse sentido, foram instituídas nestes 

últimos sete anos, vinte e nove unidades de conservação estaduais, passando de uma área 

de pouco mais de 7 milhões de hectares em 2002, para aproximadamente 18,8 milhões de 

hectares atualmente  ampliando consideravelmente a área legalmente protegida do estado, 

passando a ocupar a confortável posição de maior sistema estadual de unidades de 

conservação do Brasil. Porém, ressalta-se que apesar do grande aumento do número de 

unidades criadas e com a regulamentação de uma legislação especifica, por exemplo, a 

instituição do SEUC e da Lei de Mudanças Climáticas, que determinam as bases para a 

implementação da política ambiental estadual, nota-se ainda falta de clareza dos 

verdadeiros objetivos do governo com a divulgação desta imagem conservacionista para o 

Amazonas. Após a criação destas unidades de conservação, o Centro Estadual de 

Unidades de Conservação (CEUC) de deparou com algumas situações de conflitos sobre a 

regularização de unidades de conservação. A existência de propriedades privadas, famílias 

em títulos de suas propriedades relacionados à ideia de que Unidades de conservação não 

aceitam terras tituladas em sua área. Com o intuito de investigar as unidades de 

conservação estaduais no Amazonas com conflitos fundiários, verificar quais os 

procedimentos governamentais para a regularização fundiária dessas unidades e 

demonstrar a natureza dos conflitos fundiários na RDS do Rio Negro como processo de 

amostragem, fez-se necessário o levantamento bibliográfico de fontes primárias e 

secundárias, bem como pesquisas de campo com visitas ao CEUC e ao Instituto de Terras 

do Amazonas com entrevistas aos diretores e técnicos envolvidos na temática, ao trabalho 

de gabinete consistindo na fundamentação teórica, sistematização e análise dos dados 

obtidos e a produção deste relatório. Assim, o CEUC junto com o ITEAM assinaram um 

Termo de Acordo de Cooperação Técnico Científico em 2008, no sentido de tentar dirimir 

as questões fundiárias presentes em 14 unidades de conservação. Desta forma, o Acordo 

visa a entrega da Concessão do Direito Real de Uso à Terra (CDRU) garantindo o direito 

às famílias residentes nas unidades de conservação permanecer no lugar. Dentre os 

procedimentos necessários para a regularização fundiária destacam-se o levantamento 

socioeconômico e a produção dos relatórios de vistoria onde é possível identificar os 

moradores que precisam regularizar sua situação fundiária assim como os conflitos 

existentes dentro da unidade de conservação. Constata-se que grande parte dos conflitos 

deriva-se da exploração desenfreada de madeireiras, lenharias e ocupação desordenada das 

terras principalmente por meio da grilagem. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 A criação de parques e reservas tem sido um dos principais elementos de estratégia 

para conservação da natureza, em particular nos países do Terceiro Mundo (DIEGUES, 

2000). 

 Na atualidade, a criação e a implementação de unidades de conservação tornou-se o 

foco de projetos governamentais e até mesmo de iniciativa privada, buscando-se delimitar as 

áreas onde se encontram recursos naturais bastante significativos, com espécies com alto risco 

de extinção e mais ainda, áreas com expressiva beleza cênica. A meta seria de conter o avanço 

econômico que não pouparia as áreas de grande interesse ecológico, e a destruição de 

ecossistemas inteiros e habitats, o que acarretaria um prejuízo significativo para a geração 

presente e futura. 

 Desde o século XIX com a criação do primeiro parque da era moderna, Yellowstone, 

criado nos Estados Unidos, a não permanência de indivíduos residindo nestas áreas passou a 

ser um modelo adotado pelos demais países. Modelo este que originou inúmeros conflitos 

entre as populações que já residiam na área e os elaboradores das unidades de conservação. 

Fato que evidencia que a área protegida deve beneficiar toda a “nação”, na realidade o que se 

observa é que as áreas têm em geral beneficiados apenas os moradores urbanos que a usam 

para seu lazer e, nesse contexto passa a ser de interesse exclusivo da sociedade urbano-

industrial em detrimento do valioso arcabouço sócio-cultural das populações tradicionais. 

Vale ressaltar que há um grande interesse dos países desenvolvidos em criar gigantescas e 

imponentes reservas naturais presentes nos países em desenvolvimento. Como aponta 

ALBAGLI (1998), 

É, portanto, na disputa sobre o controle das vias de acesso à informação estratégica 

associada à biodiversidade que se estabelecem os principais pontos de conflito – e 

de barganha – entre os que detêm tecnologias avançadas e os que dispõem de ricas 

reservas de natureza. Os primeiros capazes de agregar valor à biodiversidade no 

mercado globalizado, almejam preservar e ter livre acesso aos recursos genéticos e 

biológicos. Os segundos, preocupados em garantir soberania sobre seus recursos 

naturais e em beneficiar-se de seus possíveis usos, não contam com tecnologias 
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adequadas, nem com recursos humanos e financeiros suficientes para sua 

conservação (ALBAGLI, 1998, p.21). 

 

 

 A Amazônia como detentora de uma grande biodiversidade é alvo de inúmeras 

discussões a respeito da preservação e conservação de seus recursos naturais. A criação de 

unidades de conservação emergem do processo de desenvolvimento econômico na região e da 

pressão dos países do Norte, especialmente via ONGs. 

 Em consonância com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

criado em 18 de julho de 2000 pela lei nº. 9.985, que tem como objetivos básicos estabelecer 

os critérios necessários e normas necessárias para a criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação. O Estado do Amazonas conta com 33 Unidades de Conservação 

Federal e 41 Unidades de Conservação Estadual. Conforme destacado por AMAZONAS 

(2009), “no total são 37,6 milhões de hectares de áreas protegidas por Unidades de 

Conservação. Em 2002 havia 7,4 milhões de hectares em 12 Unidades de Conservação 

Estadual e hoje já somam 19 milhões de hectares”. 

O Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) comporta duas categorias de 

unidades de conservação: as de proteção integral e as de uso sustentável. Dentre as unidades 

de conservação de proteção integral no Amazonas inserem-se: as Reservas Biológicas 

(Rebio), os Parques Estaduais (Parest) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN). Sendo que as últimas são subdivididas em: RPPN de Proteção Integral e Reserva 

Particular de Desenvolvimento Sustentável. Na categoria de unidades de conservação de uso 

sustentável aparecem as Áreas de Proteção Integral (APA), as Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE), as Florestas Estaduais (FLOREST), as Reservas Extrativistas (Resex), as 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), as Reservas Particulares de 

Desenvolvimento Sustentável (RPDS), os Rios Cênicos e Estradas Parque. Apesar de algumas 

pertencerem a uma mesma categoria, as unidades de conservação têm suas especificidades 

retratando uma forma ou um nível de proteção. 
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1.1 – JUSTIFICATIVA 

Com o propósito de proteger as florestas e juntamente com o discurso de 

desenvolvimento sustentável visando à conservação e o manejo da biodiversidade amazônica, 

a criação de unidades de conservação torna-se o foco de ações governamentais atualmente. 

Porém, ressalta-se que apesar do grande número de unidades de conservação criadas e com a 

regulamentação de uma legislação específica, por exemplo, a instituição do SEUC e da Lei de 

Mudanças Climáticas, que determinam as bases para a implementação da política ambiental 

estadual, nota-se ainda falta de clareza dos verdadeiros objetivos do governo com a 

divulgação dessa imagem conservacionista para o Amazonas. 

Assim, o CEUC juntamente com o ITEAM assinaram um Termo de Cooperação em 

2008, no sentido de tentar solucionar as questões fundiárias presentes em 14 unidades de 

conservação. 

Desta forma, a presente pesquisa tornou-se necessária na medida em que pretende 

discutir e refletir sobre os conflitos fundiários, sua natureza e os procedimentos que o Estado 

vem tomando para amenizar e controlar o problema originado a partir do discurso da 

conservação ambiental no Estado do Amazonas. 

 

 1.2 – OBJETIVO GERAL 

Como objetivo geral pretende-se analisar o processo de regularização fundiária nas 

Unidades de Conservação Estaduais no Amazonas. 

 

1.3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar as unidades de conservação estaduais com conflitos fundiários; 

-Verificar os procedimentos governamentais para regularização fundiária nas unidades 

de conservação estaduais; 
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- Demonstrar a natureza dos conflitos fundiários nas Unidades de Conservação 

Estaduais (em especial na RDS do Rio Negro como processo de amostragem); 

 

1.4 – METODOLOGIA 

A metodologia fundamenta-se na pesquisa documental e pesquisa de campo a partir de 

fontes primárias e secundárias e aportes teóricos para análise dos dados. Sendo executado 

levantamento bibliográfico de fontes primárias (dados em geral, documentação oficial através 

de leis e relatórios) e de fontes secundárias (textos técnicos, livros, dissertações e teses 

produzidas sobre a região e o tema de estudo em bibliotecas, órgãos públicos e privados). 

Efetuou-se pesquisa de campo com visitas à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável 

(SDS), e ao Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) com entrevistas junto aos 

diretores e técnicos envolvidos com a temática. Realizou-se uma entrevista com o chefe da 

referida unidade de conservação. No Instituto de Terras do Amazonas (ITEAM) foi realizada 

uma entrevista para o entendimento do processo de regularização fundiária feito em conjunto 

com o CEUC. Fez-se necessário entender o processo de regularização em terras públicas, 

sendo assim, entrevistou-se o coordenador do Programa Terra Legal, programa do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que trabalha com regularização 

fundiária em terras públicas federais destinadas. Tornou-se necessário trabalho de gabinete 

consistindo na fundamentação teórica, sistematização e análise dos dados obtidos. A base 

conceitual da pesquisa centra-se nos conceitos de regularização fundiária e unidades de 

conservação.  

 O presente relatório é dividido em dois capítulos: o primeiro apresenta a formação e 

consolidação das unidades de conservação no mundo e no Brasil, além de apresentar sua 

implementação no Estado do Amazonas. Adiante, é abordada a questão dos conflitos em 

unidades de conservação. No segundo capítulo destinado aos resultados finais da pesquisa 

insere-se o processo de regularização fundiária implantado nas unidades de conservação do 



10 

 

 

Estado do Amazonas, tendo como meta solucionar as questões referentes a situação fundiária 

nas unidades de conservação adequando-as aos seus objetivos principais de uso sustentável 

dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais. Ainda no 

segundo capítulo destaca-se a RDS do Rio Negro, compondo seu histórico de conservação e 

os principais conflitos fundiários existentes nesta. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 O capítulo destinado à fundamentação teórica consiste, no primeiro tópico intitulado 

Breve Histórico das Unidades de Conservação no Mundo e no Brasil, na apresentação de um 

breve histórico das unidades de conservação bem como sua difusão pelo mundo e seu 

estabelecimento no Brasil, buscando situar os leitores na compreensão de como as unidades 

de conservação surgiram e como a ideia de áreas protegidas vieram ao Brasil destacando a 

realidade das unidades de conservação brasileiras. 

 No segundo tópico a análise restringiu-se às unidades de conservação do Estado do 

Amazonas, enfocando o objetivo da criação de unidades de conservação no Estado, inserido 

nos programas que visam o desenvolvimento sócio-econômico aliado ao desenvolvimento e 

ao manejo sustentável dos recursos. 

 No último tópico será realizada uma pequena discussão a respeito das unidades de 

conservação e os conflitos ocorridos no interior destas e a regularização fundiária como 

processo de minimização de conflitos nestas. 

 

2.1 – Breve Histórico das Unidades de Conservação no Mundo e no Brasil 

 O ser humano como ser dependente da natureza, buscou nesta os meios necessários 

para sua sobrevivência, porém, tomando consciência de que sua ação sem os cuidados 

necessários e evitando a escassez dos recursos, formulou ao longo do tempo ideias que eram 

permeadas pelos termos Conservação e Preservação. Conservação caracterizando o uso de 

determinada área, porém levando em consideração suas limitações e acompanhando o seu 

ciclo natural, de forma que só caberia ao indivíduo retirar dali o necessário para sua 

sobrevivência. Preservação, no sentido de proteção integral de determinada área. Sendo assim, 
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ao longo de séculos várias ideias foram propostas no sentido de criar áreas em que fosse 

possível conservar e preservar os recursos existentes nas próprias, sendo que para 

determinadas culturas e religiões as áreas destinadas á proteção eram áreas habitadas por seres 

divinos, sendo seus recursos profundamente sagrados e respeitados. Porém somente no século 

XIV, foi aceita a proposta de criação de uma unidade de conservação. 

Segundo ARAÚJO (2008): 

As Unidades de Conservação são áreas naturais ou semi-naturais sob o regime 

especial de administração, criadas legalmente pelo Poder Público, com localização e 

limites definidos. Em geral, possuem características  ecológicas ou paisagísticas 

essencialmente importantes, com elevada riqueza de espécies de flora e fauna, 

presença de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, amostras 

representativas de diferentes ecossistemas, significativa beleza cênica, ou recursos 

naturais indispensáveis para o bem-estar das comunidades humanas. A proteção e a 

conservação dos atributos ecológicos são objetivos gerais desses espaços (ARAÚJO, 

2008, p. 37). 

 

 O autor coloca em evidência o que são as unidades de conservação e o que elas 

representam para as populações humanas. Sendo o primeiro parque nacional da era moderna 

criado, com o objetivo de integrar áreas sob proteção do Poder Público, o Parque Nacional de 

Yellowstone, criado em 1852 nos Estados Unidos, como forma de preservar e conservar as 

terras “virgens”, aquelas que ainda não foram alcançadas pelo desenvolvimento imposto 

através da Revolução Industrial e que não pouparia essas extensas áreas que possivelmente 

seriam destruídas e correria o perigo de perder toda sua biodiversidade. 

 

Figura 01 – Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos 
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FONTE: Retirado de < http://variostrechos.blogspot.com/2009_04_01_archive.html> Acesso em: 27 janeiro 

2011. 
  

Porém, muito antes já existiam áreas protegidas, sendo necessário citar as áreas de 

caça da realeza européia que eram áreas delimitadas para que se equilibrasse a atividade 

durante os períodos do ano e se respeitasse o ciclo natural dos animais. Vale ressaltar as áreas 

que para determinadas culturas eram determinadas como sagradas e que não deveriam ser 

habitadas ou muito menos trafegadas, pois estas seriam moradas de seres sagrados e que não 

deveriam ser profanadas. 

 Sendo assim estabeleceu-se as áreas protegidas com o intuito de preservar a 

integridade desses espaços para que também os moradores da cidade pudessem apreciar as 

belezas naturais que não estavam presentes nas cidades, sendo incorporada a atividades 

recreativas e para pesquisas científicas. Bensusan (2006) nos leva compreender que existem 

dois motivos pelos quais seria necessário e viável o estabelecimento de áreas protegidas: em 

primeiro lugar para a preservação de vários lugares considerados sagrados para determinados 

povos e em segundo lugar, para a manutenção dos estoques dos recursos naturais presentes 

nestes. Motivos estes que tomaram o mundo e que são tomados como estratégias para a 

conservação da biodiversidade e nos dias atuais, da sociodiversidade que as áreas protegidas 

abrigam em seus limites. 

 A criação do Parque Nacional de Yellowstone visava conservar e evitar que essas 

áreas fossem colonizadas, invadidas e muito menos habitadas, o que culminou no 

deslocamento das populações tradicionais que habitavam essas áreas muito antes da criação 

das áreas protegidas. Essa transferência foi feita de modo muito conflitante, pois estas 

populações não queriam abrir mão de suas terras pelo simples fato de que para elas pouco 

importava o estabelecimento de áreas onde se conservasse e preservasse as belezas naturais, já 

que pelas mesmas isto já acontecia por sua influência ser pouco ou nada impactante na 

natureza.  

http://variostrechos.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
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 Depois da criação do referido parque, outros países tomaram o modelo de conservação 

derivado dos moldes americanos que não permitiam populações morando no interior desta, 

sendo que em Bensusan (2006), o Canadá criou seu primeiro parque em 1885, a Nova 

Zelândia posteriormente em 1894, a África do Sul e Austrália seguiram no mesmo rumo por 

volta de 1898.  

 Destaca-se que só apenas em 1894, o primeiro parque nacional da América Latina foi 

criado no México. A partir daí foi se estabelecendo a criação de áreas protegidas pelo mundo 

atendendo aos objetivos e metas de conservação e preservação da biodiversidade de uma 

grande área que reservasse uma beleza e riqueza natural singular.  

 ALBAGLI (1998) afirma que: 

A expansão econômica verificada após a Segunda Guerra Mundial acentuou 

consideravelmente a pressão sobre os recursos naturais mundiais, ao não se fazer 

acompanhar de preocupações e precauções quanto aos desequilíbrios e impactos 

gerados nos sistemas naturais e sociais (ALBAGLI, 1998, p. 42).  

 

 A partir deste momento tornou-se necessário que todas as iniciativas possíveis no 

âmbito internacional canalizassem seus esforços para proporcionar a orientação e estruturação 

necessária para o manejo dos espaços destinados à proteção. A União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN) criada em 1948 veio atender a esses anseios 

proporcionando em 1960, o estabelecimento da Comissão de Parques Nacionais e Áreas 

Protegidas, com o os objetivos de promoção, monitoramento e orientação do gerenciamento 

dos espaços protegidos.  Ao longo do século XX vários encontros foram dedicados à 

discussão a respeito de áreas protegidas e figurou-se na pauta de discussões a permanência ou 

não permanência de populações humanas em seu interior.  

 E no desenrolar da regulação dos conflitos decorridos da presença de populações 

tradicionais nas áreas protegidas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) se 

destaca como preocupada com o interesse destas e com o uso sustentável da biodiversidade, 
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ao trato com as informações genéticas originadas desse uso e ao repasse das tecnologias 

desenvolvidas, ressaltada por ALBAGLI (1998): 

Com a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), estabeleceu-se um novo 

código de conduta, no plano internacional, relativamente à biodiversidade. Pela 

primeira vez, em um instrumento internacional, a biodiversidade, considerando 

também o nível genético, é abordada de modo abrangente, tratando a conservação 

associadamente ao uso sustentável, condicionando o acesso a recursos genéticos à 

transferência de tecnologias e incorporando a preocupação com os interesses e 

direitos das populações tradicionais (ALBAGLI, 1998, p. 113).  

 

 E confirmado por ARAÚJO (2008): 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992) é o mais significativo acordo 

internacional nessa área, quando a conservação in situ foi reconhecida como uma 

das principais prioridades para a conservação da biodiversidade em todo o mundo. 

No âmbito da convenção, um sistema adequado de áreas protegidas é considerado 

um pilar central para o desenvolvimento de estratégias nacionais de conservação da 

diversidade biológica (ARAÚJO, 2008, p. 37)  

 

 No Brasil, a criação de unidades de conservação se inicia a partir de 1937 com a 

criação do Parque Nacional de Itatiaia, que encontra-se na divisa dos estados de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro, objetivando a pesquisa científica e o lazer das populações humanas. Porém 

outro projeto, mais antigo, havia sido proposto: a criação do Parque Nacional de Rebouças no 

ano de 1876 seguindo os moldes norte americanos. Em 1939, o Parque Nacional do Iguaçu, 

no Paraná e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos foram criados. 

                    

Figura 02 – Parque Nacional de Itatiaia 

FONTE: Retirado de <https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/mata-atlantica/> Acessado em: 27 janeiro 

2011.   
 

  

https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/mata-atlantica/
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Assim descreve ARAÚJO (2008): 

O Brasil possui hoje um sistema de unidades de conservação relativamente extenso, 

com cerca de 1000 unidades de conservação e reservas particulares, federais e 

estaduais, totalizando aproximadamente 70 milhões de hectares. Esse dado implica 

que teoricamente, 8% do território nacional esteja hoje sob alguma forma de 

proteção oficial (MMA, 2003). Considerando somente as unidades de conservação 

de uso indireto que, em virtude das restrições de uso, constituem-se naquelas de 

maior relevância para a coservação da biodiversidade, menos de 3% da superfície do 

território brasileiro, cerca de 22 milhões de hectares, se encontra por elas protegido 

(ARAÚJO, 2008, p. 40). 

 

 O Brasil detentor de uma grande biodiversidade consolida seus esforços para a 

conservação da natureza face à criação de unidades de conservação. Através da Lei nº 

9.985/00 foi criado em 2000, o SNUC como forma de se instituir um sistema efetivo para as 

unidades de conservação, além de definir as categorias de manejo e preencher as lacunas 

encontradas no decorrer de cada categoria instituída anteriormente. Quanto ao 

estabelecimento de categorias, BENSUSAN (2006) acredita que: 

A questão das categorias das áreas protegidas é também digna de nota: a concepção 

de um verdadeiro sistema de unidades de conservação deveria aproveitar a 

diversidade de categorias para estabelecer unidades apropriadas para cada contexto, 

criando inclusive mosaicos de áreas protegidas para contemplar a diversidade de 

situações que são encontradas (BENSUSAN, 2006, p. 37). 

 

 A criação do sistema foi implantada como forma de conciliar as diferentes visões 

sobre as unidades de conservação provenientes dos ambientalistas. Sua elaboração e 

negociação duraram mais de dez anos para serem efetuadas pela pressão gerada em aprovar 

ou não a permanência de populações tradicionais em seu interior, alvo de diversas polêmicas 

no desenrolar do processo. 
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Figura 03 – Unidades de Conservação do Brasil 

FONTE: Retirado de < http://professorpaulocesar.blogspot.com/2009_11_01_archive.html>  Acessado em 28 

janeiro 2011. Adaptado por Diego Aguiar. 

 

 Heidrich (2009, p. 271) afirma que “em relação às áreas protegidas, o espaço objeto de 

controle explicita-se pela demarcação e pelo estabelecimento de limitação ou impedimento de 

usos da terra”. Esse impedimento gera uma reação de conflito entre a sociedade em geral com 

seu propósito de conservação dos recursos naturais e as populações tradicionais que já 

utilizam esses espaços.  

 Com o avanço da criação e implantação das unidades de conservação no Brasil, a 

Amazônia por deter de grande parte da biodiversidade do planeta e constituir-se como uma 

das maiores florestas tropicais úmidas do mundo, fazendo-se necessário compreender como 

estas se articulam ao norte do País, em especial no Estado do Amazonas. Albagli (1998, p. 

201) descreve que “a Amazônia constitui portanto um cenário territorial de suma importância, 

http://professorpaulocesar.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
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no que se refere aos desdobramentos práticos dos desafios e impasses que hoje se colocam 

internacionalmente em torno da conservação e do uso sustentável da biodiversidade”.  

No próximo tópico, serão abordadas as unidades de conservação existentes no Estado 

do Amazonas destacando os projetos que visam o desenvolvimento da região aliado a geração 

de emprego e renda e o desenvolvimento sustentável das populações tradicionais que ali 

vivem.  

 

2.2 – As Unidades de Conservação no Estado do Amazonas 

O Governo do Estado do Amazonas desde 2003 vem seguindo fortemente o 

movimento internacional de criação de unidades de conservação – UC como estratégia para o 

desenvolvimento sustentável econômico, social e ambiental (WITKOSKI, SOUZA, FRAXE, 

apud OLIVEIRA et al, 2009). A ação propõe não só o poder público, porém a sociedade, as 

entidades privadas e as ONG’s na colaboração para o estruturamento das unidades de 

conservação do Estado do Amazonas. Esta ação está submissa aos parâmetros impostos pelo 

SNUC, representados no Estado pelo SEUC, representando um avanço no quesito de proteção 

aos ecossistemas naturais bem como nos aspectos mais relevantes no nível social e cultural. 

Como apontado acima, atualmente no Amazonas foram implementadas cerca de 41 

Unidades de Conservação Estaduais (Figura 04), sendo 23 unidades de uso sustentável e 8 

unidades de proteção integral, com o intuito de manter em pé as grandes riquezas naturais 

existentes, compondo a flora e fauna além das águas jurisdicionais. Tornando-se evidente o 

interesse do poder público em proteger extensas áreas que apresentam vulnerabilidade 

decorrente do desenfreado desenvolvimento econômico que não acompanha o lento processo 

de recomposição dos recursos naturais existentes na natureza. 
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Figura 04 – Unidades de Conservação do Estado do Amazonas 
Fonte: CEUC 

 

Dessa forma, dois projetos destacam-se como estratégias para a conservação da 

biodiversidade amazônica e constituem-se nos meios capazes de garantir a melhoria da 

qualidade de vida das populações tradicionais existentes em algumas categorias de unidades 

de conservação aliado ao desenvolvimento sustentável no estado, sendo o projeto Zona Franca 

Verde (ZFV) e o Amazonas Sustentável. O primeiro objetivando a melhoria da qualidade de 

vida das populações tradicionais através do manejo sustentável das produções florestais, dos 

sistemas agropecuários, pesqueiros, possibilitando atividades de turismo com bases 

sustentáveis, com sólida preocupação em manter o desenvolvimento econômico e social 

viável para estas, fundamentadas em ações ecologicamente corretas e promovendo a geração 

de emprego e renda. O Amazonas Sustentável por sua vez, “visa promover o estabelecimento 

de parcerias inter e intra governamentais com entidades privadas e com a sociedade civil 

organizada para tornar viáveis suas ações. Entre elas destacam-se as seguintes: criação e 
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implementação de unidades de conservação; organização e fortalecimento dos sistemas de 

produção extrativista; gestão do desenvolvimento sustentável; gestão dos recursos ambientais 

– Plano Estadual de Recursos Ambientais - e; por fim, a gestão de recursos hídricos – Plano 

Estadual de recursos hídricos” (WITKOSKI, SOUZA, FRAXE, apud OLIVEIRA et al, 2009). 

Constituindo-se necessário para a conservação da natureza e para a melhoria da 

qualidade de vida das populações tradicionais, a necessária gestão participativa junto a estas, 

as parcerias junto a entidades nacionais e internacionais para que se possa obter bons frutos e 

se concretizar o objetivo máximo de desenvolvimento sustentável aliado à conservação da 

natureza.  

O CEUC que iniciou suas atividades no dia 9 de maio de 2007, tem por objetivo 

consolidar o SEUC através da conservação da natureza, a valorização sócio-ambiental no 

Estado e propor medidas de manejo sustentável dos recursos naturais da região. Para isso 

fundamenta-se em dotar as unidades de conservação de estrutura física, formar e capacitar as 

equipes técnicas para a gestão das unidades, formar conselhos gestores e trabalhar na criação 

e implementação de planos de gestão. 

Nota-se que a implantação de unidades de conservação atende aos ideais da sociedade 

urbano-industrial que pela intensa exploração da natureza, delimita alguns espaços para a 

conservação dos recursos existentes, ao passo de que o material genético contido nestes é de 

grande importância por ser propulsor do avanço de tecnologias nos vários níveis. Porém no 

centro das decisões, as populações tradicionais surgem na tentativa de que se levem em 

consideração seus interesses de manter os seus modos de vida tradicionais, no lugar em que 

viveram por gerações e de onde tiram seu sustento sem “agredir” a natureza, pelo contrário, 

interferindo e ajudando no enriquecimento de vários ecossistemas. 
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2.3 – Conflitos em unidades de conservação 

Desde o estabelecimento do primeiro parque nacional, os conflitos entre as autoridades 

criadoras de unidades de conservação e as populações tradicionais que residem nas áreas 

tornaram-se evidentes na medida em que a categoria de UC restringe a presença de 

moradores. Em Yellowstone, nos Estados Unidos, a presença das populações indígenas Crow, 

Blackfeet e Shoshone-Bannock já era estimada em torno de 800 anos antes da criação do 

parque sendo que algumas delas viviam em estado permanente na área e outras em regimes de 

caça e pesca. Segundo MORSELLO (2008): 

Por muito tempo as autoridades responsáveis pelo estabelecimento de UC’s têm 

forçado a criação de áreas dessa forma: populações residentes há séculos em um 

local são expulsas de suas terras. Recentemente, embora de forma ainda incipiente, o 

programa passou a apresentar mudanças. Embora tardiamente, a Comissão de 

Parques e Áreas Protegidas da IUCN, reconhecendo as limitações e prejuízos desse 

modelo, vem desde 1984 alterando as diretrizes em relação ao tema (MORSELLO, 

2008, p. 144). 

 

 Porém, mesmo com a criação da Comissão opiniões divergentes se arranjam na 

medida em que uns não aceitam populações tradicionais residindo no interior das UC’s, ao 

contrário de outros que permitem a permanência destas, enquanto terceiros acreditam que 

possa haver um compromisso autêntico entre a população e os conservacionistas.  

 Hough (1988) citado por Morsello (2008, p.247) declara que “o conflito mais comum 

nasce da invasão dos parques pelas populações locais para a manutenção de suas atividades 

tradicionais, como a caça ou o pastoreio de animais domésticos”. No caso de UC’s de 

proteção integral as medidas tomadas para a retirada de populações tradicionais do seu 

interior são mais rígidas, pois os parques não permitem moradias no seu interior, apenas 

recreação e pesquisa científica. 

 No caso das unidades de conservação de uso de uso sustentável, as medidas tornam-se 

mais brandas, sendo que o objetivo maior dessas áreas é a conservação dos recursos naturais 

aliado ao desenvolvimento sustentável. Os dois grupos de unidades de conservação estão 

contidos atualmente na legislação concernente ao SNUC. 
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 Morsello (2008) nos leva a compreender que os conflitos entre o governo e a 

comunidade nascem da disputa pelo controle do território designado como área protegida, 

sendo que estas áreas são legalmente do estado, porém sendo controladas “de fato” pelos 

residentes. Dessa forma, uma das maneiras de solucionar os conflitos seria o de colocar em 

prática o processo de regularização fundiária, pois se constata que quando uma unidade de 

conservação é criada, não se leva em consideração a existência de propriedades na área a ser 

designada a proteção. Além disso, em muitas destas, é muito forte a presença de madeireiras, 

olarias e principalmente de mineradoras, que extraem quantidades significativas de recursos 

naturais sem a devida legalização. Sem contar nas terras sobrepostas existentes nas unidades 

de conservação que precisam de regularização.  
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3 – RESULTADOS FINAIS 

 3.1 – O Processo de Regularização Fundiária nas Unidades de Conservação do 

Estado do Amazonas 

 O processo de regularização fundiária estabelecido pelo CEUC visa o domínio e a 

posse das terras do Estado, livrando-as de quaisquer encargos na tarefa de se efetivar os 

objetivos de conservação a que se destinam. Os procedimentos governamentais instituídos 

para o alcance da regularização fundiária estabelecem-se a partir da assinatura do Termo de 

Acordo de Cooperação Técnica e Científica, assinado em 13 de maio de 2008 entre o CEUC e 

o ITEAM no qual tem como objetivo a regularização da situação fundiária de 14 unidades de 

conservação estaduais no Amazonas, sendo estas: RDS do Uatumã, RDS do Amapá, RDS do 

Cujubim, RDS Mamirauá, RDS Piagaçu-Purus, RDS do Juma, RDS do Uacari, RDS do Rio 

Madeira, RDS do Amanã, RESEX do Catuá-Ipixuna, RESEX do Rio Gregório, Floresta 

Estadual de Maués, Parque Estadual do Rio Negro e Mosaico do Apuí. 

 Os procedimentos governamentais instituídos para o alcance da regularização 

fundiária estabelecem-se a partir da assinatura do Termo de Acordo de Cooperação Técnica e 

Científica possui validade de 30 meses, sendo que o prazo na presente data já está vencido. 

De acordo com o CEUC e o ITEAM será renovado para a conclusão das atividades e 

atendimento da demanda que aguarda a regularização de sua situação fundiária. 

 A regularização fundiária destas terras possui em sua essência o reconhecimento do 

direito à terra das populações tradicionais que ali residem, proporcionando uma maior 

integração entre as esferas de poder público e fortalecendo as estratégias de uso sustentável 

dos recursos naturais. Porém, há uma série de dificuldades a serem analisadas devido a uma 

série de particularidades que essas áreas comportam e pela deficiência de clareza nos 

procedimentos jurídico-técnicos.  



24 

 

 

 Os procedimentos necessários para a efetivação do processo de acordo com o CEUC 

consistem:  

- Na Vistoria Técnica Rural e Levantamento Sócioeconômico, onde são realizadas 

visitas às casas dos moradores e coleta das informações necessárias a elaboração de 

laudos técnicos necessários a formalização do processo; 

- Na área referente à Cartografia é realizada a Plotagem, Caracterização, 

Escaneamento da Base Digital e Despacho; 

- Na publicação dos números dos títulos de posse de terras, assim identificada como 

Publicação do Extrato; 

- Na realização da Oficina Participativa e na entrega da Concessão do Direito Real de 

Uso a Terra (CDRU), onde além de ser feita a entrega da concessão são realizados 

esclarecimentos referentes à questão fundiária; 

- Na realização da Oficina de Sensibilização e Mobilização nas comunidades sobre 

regularização fundiária, realizadas pelos chefes das unidades de conservação, 

discutindo a relevância dos documentos e formalizar os processos fundiários.  

 A SDS através do CEUC, de acordo com o Termo de Acordo de Cooperação Técnico 

Científico, possui algumas obrigações que devem ser cumpridas, tais como: a) A coordenação 

do desenvolvimento do programa de regularização fundiária; b) O incentivo às articulações 

institucionais previstas na implementação do Acordo e outras atividades posteriores; c) A 

designação de um coordenador para o acompanhamento dos trabalhos; d) O custeio das 

despesas em campo e do apoio logístico; e) O apoio financeiro, no caso de desapropriação 

e/ou permuta das áreas, nas ações pertinentes à execução; f) Outras atividades a serem 

solicitadas em Acordos Aditivos e g) A disponibilização dos dados, documentos e 

equipamentos necessários entre o CEUC/SDS e ITEAM para o subsídio das ações em 
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atividades de campo na forma de produção de relatórios técnicos ou bases digitais 

georreferenciadas. 

O ITEAM possui atividades essenciais nas etapas de todo o processo, podendo ser 

destacadas: a formulação do processo (executado pelo Departamento de Vistoria), o Protocolo 

(onde é gerado o número dos protocolos), o Levantamento Sócioeconômico, a Vistoria (onde 

se realiza as assinaturas dos laudos de vistoria), a Triagem (onde o processo é verificado), 

Jurídico (nessa etapa, há a decisão de o processo será deferido ou não), a Plotagem (com a 

realização do levantamento cartográfico e identificação das propriedades através dos sistemas 

de georreferenciamento), a Triagem (onde se executa a verificação final dos processos), a 

Titulação (formulação do CDRU), Gabinete (onde o presidente assina os processos) e a 

Publicação dos extratos (publicação no diário oficial). 

 

3.2 – A RDS do Rio Negro 

 Segundo AMAZONAS (2009), uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável é 

definida como uma: 

Área natural que abriga populações tradicionais, que vivem basicamente em 

sistemas sustentáveis de exploração dos recursos, desenvolvidos ao longo de 

gerações e adaptados às condições ecológicas locais. São objetivos básicos dessa 

área, preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para: a reprodução, a melhoria dos modos, da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, assim como, conservar 

e aperfeiçoar as técnicas de manejo do ambiente desenvolvidas por essas populações 

(AMAZONAS, 2009, p. 151). 

 

A RDS do Rio Negro foi criada a partir do desmembramento da Área de Proteção 

Ambiental da margem direita do Rio Negro pela lei Nº. 3.355 de 26 de dezembro de 2008, 

sendo sua gestão realizada pela SDS, por meio do CEUC. Os objetivos básicos da reserva 

consistem em preservar a natureza, assegurando os meios e condições necessárias para a 

reprodução e a melhoria dos modos e qualidade de vida das populações tradicionais que a 

compõem e a de manejo dos recursos naturais, sendo de fundamental importância a 
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valorização e o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicas de manejo do meio ambiente 

desenvolvido ao longo de gerações por estas populações. 

 A unidade de conservação (Figura – 05) apresenta uma área de 102.978,83 hectares, 

abrangendo os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Sendo que o prazo de 

criação de seu plano de gestão deve ser efetuado a partir da data de criação, no prazo de cinco 

anos.  

 A RDS apresenta conflitos de diversas naturezas, podendo ser destacada a 

indiscriminada retirada de madeira no Ramal do Mineiro por parte de madeireiros moradores 

dos municípios de Manacapuru e Iranduba e a invasão de terras na Estrada de Novo Airão, 

além da presença de olarias na unidade.  

        

Figura 05 – Localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro 

FONTE: Org. Aquino, 2010. 

 

Na RDS do Rio Negro a população concentra sua produção no extrativismo, porém 

além de ter hábitos alimentares diversificados, o consumo de peixes ainda é bem 

representativo devido à grande diversidade da região. As comunidades possuem também 
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atividades voltadas ao turismo, com a inserção no fornecimento de artesanato, condutores de 

trilhas na floresta e no oferecimento de serviços de apoio turístico. 

A natureza dos conflitos fundiários que se apresentam na RDS do Rio Negro liga-se 

em grande parte a ocupação desordenada das terras públicas e na exploração brutal e ilegal de 

madeira e lenha.  

Com a abertura de ramais e vicinais, as madeireiras retiram as madeiras de lei, 

desdobrando as toras em pranchões no próprio local para em seguida serem vendidas 

clandestinamente para movelarias em Manacapuru e em Manaus. Posteriormente surgem os 

lenheiros retirando as madeiras menos nobres (lenhas) para o abastecimento do pólo ceramista 

da região. Em seguida, inicia-se a ocupação desordenada das áreas já desmatadas acentuando 

cada vez mais as irregularidades no tocante à malha fundiária, disseminando os conflitos 

relativos à terra e a grilagem.  

Até o momento foram realizados o levantamento socioeconômico na área, bem como a 

produção do relatório de vistoria, ambos feitos pela SDS/CEUC e ITEAM. 
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 4 - CONCLUSÃO 

 A partir da criação de unidades de conservação, em particular as UC’ estaduais do 

Amazonas, o governo do Estado deparou-se com várias situações de conflito e para solucioná-

los o processo de regularização fundiária entra em vigor. 

 Presente em 14 unidades de conservação, o processo de regularização fundiária tornou 

possível identificar os principais conflitos presentes nestas. Porém, é necessário um olhar 

especial, pois se trata de uma ocupação diferente, em razão de ser uma ocupação em terras 

públicas estaduais destinadas.  

 A própria criação de UC’s em si já torna-se um conflito devido a falta de 

conhecimento da realidade do lugar onde se delimitam as unidades e muito menos das pessoas 

que ali vivem, muitas vezes por vários anos antes da delimitação. 

 O Termo de Acordo assinado pela SDS/CEUC juntamente com o ITEAM precisa ser 

renovado, e como apontado pelo ITEAM muitas vezes não há financiamento nem repasse de 

recursos para a realização dos trabalhos necessários aos procedimentos de regularização tais 

como viagens a campo, por exemplo. 

  Outro trabalho semelhante de regularização fundiária é realizado pelo INCRA com o 

Programa Terra Legal, sendo este destinado à regularização de terras públicas federais não 

destinadas, ou seja, que não sejam reservas indígenas, unidades de conservação, 

assentamentos. O objetivo do programa é a regularização de ocupações legítimas, 

proporcionando a criação e desenvolvimento de modelos de produção sustentável na 

Amazônia priorizando pequenos produtores e comunidades locais.  

 Apesar das dificuldades é insistente o objetivo de assegurar às comunidades locais o 

direito de uso à terra e proporcionar a conservação dos recursos naturais face às investidas de 

terceiros que almejam apenas a extração desenfreada da biodiversidade amazônica 
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6 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
N° Descrição 

 
Ago 

2010 

Set Out Nov Dez Jan 

201 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Levantamento 

bibliográfico 
R R R R R R R R R R R R 

02 Pesquisa de 

campo – fontes 

primárias e 

secundárias 

  R R R R R R R R R  

03 Apresentação 

Parcial do 

projeto 

   R         

04 Elaboração do 

Relatório Parcial 

do Projeto 

   R R R       

05 Análise e 

sistematização 

dos dados 

obtidos 

 R R R R R R R R R R  

06 Elaboração do 

resumo e 

relatório final 

         R R R 

07 Preparação da 

Apresentação 

Final para o 

Congresso 

           R 

 

 

 
Legenda: R – Atividades Realizadas 


