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RESUMO 

 

Esta dissertação faz referência aos conflitos existentes em torno da (re) configuração dos 

limites territoriais da Unidade de Conservação Parque Estadual do Rio Negro-Setor Sul. A 

forma de ocupação territorial da área em que esta localizada, indica que a batalha por (re) 

configuração territorial ou mudanças para outras categorias menos restritivas, está longe de 

chegar a uma definição. Conflitos sociais, econômicos e políticos estão enraizados desde o ato 

de criação desta área de proteção integral até hoje contestada, assim como outras, por não 

terem considerado a população ali residente. Assim o objetivo principal deste estudo foi 

mapear as diferentes unidades de gestão territoriais atualmente estabelecidas na área do 

Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul, descrevendo os diferentes tipos de pressão, assim 

como os conflitos gerados pelas diversas formas de usos, propor alternativas para minimizar 

os conflitos de uso da terra e dos recursos naturais identificados. Para tanto, foram mapeados 

os principais atores sociais envolvidos, assim como as propostas das mudanças previstas para 

a região.  Pesquisando documentos oficiais, o mapeamento dos atores relevantes, envolvidos 

no contexto sociopolítico e ambiental, permitiu estabelecer uma descrição dos conflitos 

socioambientais. Quando espacializados foi possível entender que estes conflitos podem ser 

administrados, pois em sua maioria são de natureza institucional, gerados a partir de uma série 

de decisões, que criaram um verdadeiro imbróglio ambiental e institucional. Foram gerados 

quatro cenários de ação institucional, modificadores dos limites territoriais e do regime de 

gestão, que investigaram alternativas viáveis com os melhores resultados ambientais e sociais, 

para contribuir na administração dos conflitos territoriais ali instalados. O grau de 

comprometimento detectado nesta analise foi de aproximadamente 75% do território focal, 

seja por indefinição institucional ou interferência humana direta sobre os recursos naturais. 

 

Palavras chave: 

Unidade de Conservação, Amazônia Conflitos Fundiários, Cenários Ambientais. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation refers to conflicts around the (re) configuration of the territorial limits of the 

Rio Negro State Park-South Sector. The land occupation in the area where the Park is located 

indicates that the battle for territorial (re) configuration or changes to other less restrictive 

protection categories are far from reaching a conclusion. Social, economic and political 

conflicts are rooted since the creation of this area of integral protection contested even now, 

along with others, for not taking the resident population into consideration. Thus the main 

objective of this study was to map the different administrative territorial units currently 

established in the area of the Rio Negro State Park South Sector, describing the different types 

of pressure, as well as the conflicts generated by the various forms of land and natural 

resource uses, to propose alternatives to minimize the identified conflicts. Thus, we mapped 

the main stakeholders involved, as well as the proposed changes planned for the region. 

Researching official documents, mapping of relevant stakeholders involved in the 

environmental and sociopolitical context, allowed a description of the socio-environmental 

conflicts. When spatialized, these conflicts can be managed, mostly because of their 

institutional nature, generated from a series of decisions that have created a true 

environmental and institutional imbroglio. Four scenarios of institutional action, including 

modifiers of territorial boundaries and management regimes, investigated viable alternatives 

with best environmental and social results to help in the management of the installed 

territorial disputes.  The impact detected in the current analysis is approximately over 75% of 

the focal territory, either by institutional indefinition or direct human interference on natural 

resources. 
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CONFLITOS FUNDIARIOS NO PARQUE ESTADUAL  

DO RIO NEGRO SETOR SUL 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a definição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 

SNUC, instituído pela lei Número 9.985 de 18 de julho de 2000. Unidade de conservação: é o 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob-regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção. 

Estes espaços (Unidades de Conservação - UC) são áreas do território que em virtude 

de seus atributos físicos, biológicos, de beleza cênica ou capacidade recreativa merecem e 

precisam ser tratados de forma especial. São protegidos através de um ato administrativo que 

teoricamente asseguram a proteção e usos adequados dos recursos garantindo a manutenção 

dos atributos ambientais ao longo do tempo (Artaza-Barrios & Schiavetti, 2007). 

No entanto, a história demonstra que áreas protegidas foram extintas para dar espaço 

ao progresso, evidenciando assim que apenas o ato administrativo de criar uma UC não 

garante sua efetiva implementação, necessitando de empenho e disposição do ente gestor, seja 

ele Federal, Municipal, Estadual ou Particular, em estabelecer as condições adequadas de 

infraestrutura, pessoal, e regularização fundiária que permitam de fato proteger estes espaços 

tão significativos (Artaza-Barrios & Schiavetti, 2007). E assim preservar a manutenção dos 

ecossistemas ali existentes. Caso isso não ocorra, por falta de políticas públicas, conhecimento 

e planejamento ou entraves administrativos, corre-se o risco da dilapidação do patrimônio 

ambiental, genético e cultural presente nestes espaços ditos protegidos.  

Este estudo teve como área de abrangência, a região da bacia do Rio Cuieiras, desde 

suas nascentes até a sua foz, quando deságua no Rio Negro. Por volta das décadas de 1950 até 

a década de 1970, comunidades indígenas descendentes de diversas etnias: Baré, Tukáno, 

Baniwa, Kambéba, migraram para está região, provenientes diversas regiões do Amazonas se 

destacando entre elas Alto e Médio Rio Negro além da região do Solimões, instalando-se no 

rio Cuieiras e no Baixo Rio Negro próximo a Manaus. Esta migração perdurou até 

aproximadamente meados dos anos oitenta com a consolidação das comunidades ali 

estabelecidas. Em 1995, o Governo do Estado cria um conjunto de unidades de conservação 
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nesta região se destacando entre elas o Parque Estadual do Rio Negro-Setor Sul sobre uma 

gleba de terra federal, administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

- INCRA. Ao criar uma figura territorial, como um Parque ignorando a existência das 

comunidades locais, as perspectivas de gestão local dos povos tradicionais foram postas na 

invisibilidade pelos órgãos competentes.  

O INCRA não reconhecendo a autonomia do Estado cria um Projeto de Assentamento 

denominado Cuieiras Anavilhanas sobreposto em 50% ao tamanho do Parque. Apesar de ser 

conhecida pela a Fundação Nacional do Índio - FUNAI desde 1998, a presença de populações 

indígenas na região, providencia alguma foi tomada, para subsidiar a regularização fundiária 

até o ano de 2000. Quando populações indígenas desta região se organizaram e solicitaram a 

esta instituição estudos antropológicos para reconhecimento e delimitação de suas terras que 

há tempos dividem seus territórios com comunidades não indígenas.  

Convém salientar que os conflitos tornaram se visíveis, quando esse espaço geográfico 

passou a ser considerado como “alto valor ecológico”, cujas ações externas provêm de 

instituições públicas e ambientalistas preocupadas com conservação, entre outros fatores, 

devido a grande beleza cênica e a cultura ali consolidada. Curiosamente, motivações sociais, 

econômicas e ambientais definiram as ações implementadas por cada instituição, 

impulsionadas por objetivos de reconhecimento de direitos (caso da FUNAI e do INCRA), de 

conservação ambiental Secretaria de Desenvolvimento Sustentável- SDS, melhorias na 

qualidade de vida dos envolvidos (caso das iniciativas privadas de turismo, produção agrícola, 

e conservação).  

Esta situação gerou conflitos entre uma multiplicidade de agentes: índios, órgãos 

governamentais, populações não diferenciadas etnicamente, ONGs, pesquisadores, entre 

outros agentes. Desta forma, a fim de reunir e descrever o conhecimento dessa realidade, a 

escolha do procedimento metodológico a utilizar foi sem dúvida o grande desafio, em razão 

da necessidade de se utilizar informações sobre as complexas inter-relações de 

sustentabilidade ambiental e social da região, tendo em vista os motivos positivos e de 

interesse da sociedade. 

 Portanto, este trabalho tem como objetivo, mapear as diferentes unidades de gestão 

territoriais atualmente estabelecidas na área do Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul 

descrevendo os diferentes tipos de pressão, assim como os conflitos gerados pelas diversas 
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formas de usos buscando um cenário que viabilizasse a solução dos problemas de 

sobreposição de projetos institucionais, resultando em benefícios sociais, ambientais e 

econômicos para os atores envolvidos.  

Para alcançar estes objetivos, estruturou-se o presente trabalho em cinco capítulos, 

sendo que o primeiro descreve a introdução, o segundo a fundamentação teórica, terceiro a 

metodologia empregada na composição desta dissertação, o quarto e quinto capítulo, estão 

estruturado na forma de artigo. Por se tratar de estudo intimamente ligado a uma população 

tradicional da Amazônia fez-se um breve estudo acerca do uso de seus territórios seus modos 

de vida, além da organização social. O quinto capítulo trata dos cenários utilizados na 

composição da pesquisa, fez-se revisão teórica dos conceitos e metodologias relacionados aos 

procedimentos de elaboração de cenários propostos para a administração dos conflitos, sendo 

apresentados os resultados alcançados para cada um dos cenários trabalhados fazendo as 

considerações finais deste trabalho. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A Importância das áreas protegidas 

 

A Declaração de Estocolmo em 1972 traduz, uma tentativa de se conciliar interesses 

de países desenvolvidos e de países emergentes evidenciando a importância da cooperação 

para se alcançar a proteção efetiva do meio ambiente. Foi declarado formalmente ser o direito 

ao meio ambiente equilibrado um direito fundamentado e um Plano de Ação e metas a serem 

cumpridas pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

Assim, a década de 1970, foi marcada por diversos movimentos em prol de um 

ambiente sustentável se destacando entre eles a Convenção sobre o Comércio Internacional de 

Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção – CITES e a Comissão de 

Parques Nacionais e Áreas Protegidas, que aprovaram um sistema de 10 categorias de 

unidades de conservação, que hoje serve de referência para definição de arcabouços 

administrativos.  

Diversos outros eventos foram realizados nas décadas seguintes, implementando e 

cobrando ações por partes dos governos. No Rio de Janeiro em 1992, aconteceu a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Este evento contou com grande 

participação governamental, além de autoridades políticas de 178 Estados, 1400 Organizações 

não governamentais (ONGs), em que estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável 

foram debatidas. A partir de então, governos estaduais e federais passaram a ter como item 

indispensável de suas agendas governamentais, políticas de conservação dos recursos naturais 

existentes. 
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2.2. Unidade de Conservação  

A criação de espaços protegidos se deu, inicialmente, por razões religiosas ou para o 

exercício da caça não havendo preocupação com a proteção do meio ambiente de forma 

integral, mas apenas com determinados recursos (Leuzinger, 2007). No Brasil, os primeiros 

Parques Nacionais visavam proteger áreas de valor científico e estético, conforme estabelecia 

a Constituição de 1937 (Rayol, 2007). Estes espaços eram protegidos por serem dotados de 

rara beleza, em que a natureza pudesse ser mantida em seu estado primitivo, sendo admitida 

apenas a visitação (Leuzinger, 2007).  

O Parque Nacional de Itatiaia foi um marco na criação das UC‟s de proteção integral 

no país. Sua criação se deu no final da década de 1930. Esta estratégia de estabelecimento de 

áreas protegidas permaneceu até a década de 1970, onde as unidades de conservação eram 

estabelecidas apenas pelas belezas cênicas que possuíam (Schweickardt, 2001). 

 A partir de então, as Unidades de Conservação passaram a receber maior atenção por 

parte dos governos, motivadas pelo próprio contexto mundial em favor da conservação 

ambiental. (Nascimento, 2010). Sendo utilizada pela primeira vez a palavra eco 

desenvolvimento significando a conciliação entre promoção do desenvolvimento e proteção 

do meio ambiente Leuzinger, (2007).  

O Estado do Amazonas criou seu primeiro parque em Julho de 1989, através do 

decreto 12.175 hoje extinto, e recategorizado em Maio de 2011, através da lei Nº. 3.602 para 

uma UC com categoria menos restritiva denominada APA Guajuma. E desta forma, 

flexibilizar a passagem do progresso pela região.  

Impulsionado pela demanda dos programas PPTAL
1
 e PPG7 e momento político 

favorável o Amazonas passou a investir em áreas protegidas na região, a partir da década de 

90, quando detinha cinco milhões de hectares de áreas protegidas, alcançando no momento 

atual mais de 18.000.000 de hectares de seu território legalmente protegida (SDS, 2011). O 

que representa 54,85% de proteção efetiva distribuída entre UC, Estadual, Federal e Terras 

Indígenas. No entanto vale ressaltar que parte destas áreas encontram se com sobreposição 

totalizando em aproximadamente 2,26%. Assim divididas, 12,08% UC Estaduais 15,07% são 

UC Federais 27,70% são por Terras Indígenas (Amazonas, 2008) (Figura 1). 

                                                 
1
 “O Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal é um dos 

componentes do Programa Piloto Para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil -PPG7 sendo este fruto de 

cooperação internacional que proporciona ao governo brasileiro condições técnicas e financeiras para o 

desenvolvimento de uma série de ações de preservação e uso sustentável dos recursos naturais do país”. Fonte: 

http://www.funai.gov.br. 
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Figura 1 - Mapa de áreas protegidas no Amazonas.   

Fonte: (CEUC/SDS 2011). 
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Para proteger este inestimável patrimônio, os governos utilizam dispositivos legais de 

conservação – Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. A criação de áreas 

protegidas tem se mostrado uma estratégia importante dentro das esferas federais, estaduais, 

municipais e privadas de conservação da natureza, e proteção às culturas tradicionais, 

indígenas ou não, além de programas de gestão territorial no Estado. 

No entanto, a simples criação de novas unidades de conservação ou a implementação 

daquelas já existentes não garante efetivamente a manutenção da integridade ambiental 

Artaza-Barrios & Schiavetti, (2007), Peres, et al., (2006). No Amazonas poucas UCs têm 

planos de manejo finalizados e formação de seus conselhos, isto, levando em consideração o 

número total de UC‟s.  

Das trinta e duas UC Federal, apenas oito possuem plano de manejo. Fonte: 

(<www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservação/planos-de- 

manejo.html> acessado em 25/04/2012). Já as estaduais de 41 (quarenta e uma) unidades de 

conservação 23(vinte e três), (56,1%) UC possuem plano de manejo concluído, 13 (treze) se 

encontram em diferentes fases de andamento, 2 (duas) ainda estão fora do planejamento (ou 

seja, sem data definida para elaboração do plano de Gestão) e 3 (três) se encontram em fase 

de revisão. (Figura 2). Amazonas, (2011). 
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Figura 2- Mapa de Unidades de Conservação do Amazonas.  

Fonte: (Relatório de Gestão do Sistema SDS 2011). ICMBIO. Cunha, 2012. 
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No entanto, estas UC‟s não se encontram livres de ameaças, visto que em sua maioria 

sofrem diversos tipos de pressão, sendo as mais comuns: posse de terras, exploração 

madeireira, obra de infraestrutura; e exploração mineral. Em grande maioria dos casos 

encontramos sobreposição com assentamentos do INCRA, como no caso desta UC objeto 

deste estudo. Até o ano 2010 foi expedidos 173 Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) 

em Unidades de Conservação estaduais. Apenas duas tem situação fundiária em fase de 

regularização, as 41 UC‟s do estado, 45,45% delas não possuem formado o conselho gestor da 

unidade. (Amazonas, 2011). 

Antes de uma unidade de conservação ser criada, estudos de diagnósticos da área 

ajudam a definir a categoria mais adequada, se de uso sustentável ou de proteção integral. 

Para a definição adequada da categoria a ser implantada, o recurso humano ali existente e a 

problemática social deve ser levada em consideração no ato de criação. Além disso, estes 

levantamentos podem apontar a existência de conflitos, e as principais ameaças e fragilidades, 

que podem comprometer os recursos naturais da área. Estes fatores estão geralmente 

relacionados com a especificidade dos ambientes e os fatores humanos, tais como 

agricultores, madeireiros, mineradores, empresas públicas e privadas. 

 Após a criação de uma unidade de conservação a mesma deve ser administrada de 

acordo com o seu plano de gestão (plano de manejo), que define, entre outras coisas, os tipos 

de uso permitidos, onde e intensidade. Também identifica as zonas em conflito potencial ou 

real, usos tangíveis e intangíveis. O plano de gestão, na maioria das redações impõe limites 

quanto ao uso de recursos naturais, e estabelece regras de uso que devem ser criadas e 

discutidas de maneira participativa.  

Algumas demandas para a criação de unidades de conservação, no Amazonas, 

ocorrem devido a conflitos existentes entre populações tidas como tradicionais, e proprietários 

de terras (legítimos ou não) e os diferentes setores da sociedade, através de movimentos 

sociais, representações políticas, sindicatos entre outros. Este comportamento apresenta maior 

incidência na criação de RESEX e RDS por proporcionar maior acessibilidade ao recurso. 
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2.3.  Conflitos sociais e ambientais em Unidades de Conservação 

 

Os conflitos existem desde os primórdios da humanidade, fazem parte do processo de 

evolução dos seres humanos e são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de 

qualquer sistema familiar, social, político e organizacional. A Amazônia é ícone das 

reivindicações internacionais pela preservação da biodiversidade e lócus de históricos 

conflitos socioambientais (Dias, 2010).  

Conflitos sociais surgem e ganham dimensões em decorrência do grau de 

complexidade e implicação social. Não esquecendo que vivemos numa sociedade altamente 

evoluída do ponto de vista social e tecnológico, mas bastante precária em termos de 

habilidade para negociações.  (Nascimento & Sayed 2002). Especialmente nos momentos 

políticos diga se passagem “adequada” à expansão do povoamento da Amazônia, como os 

grandes projetos mineradores, madeireiros e agropecuários da década de 60.  

Esta era a política de colonização, no passado (Hecht, 1985; Hecht & Cockburn, 1990; 

Andersen e Reis, 1997; Laurance, 1999), as quais desencadearam uma forte migração para 

Amazônia como válvula de escape para os problemas sociais de outras regiões Skole et al., 

(1994); onde o governo pagava incentivos para desmatar e povoar a Amazônia. “INTEGRAR 

PARA NÃO ENTREGAR” (Dutra & Faria, 2009) esse era o discurso oficial do governo 

militar, estimulando movimentos de ocupação em massa na Amazônia, surgindo assim os 

grandes projetos que culminaram em um novo processo de territorialização no Amazonas. 

Estas ocupações deixaram marcas profundas sobre o espaço e os povos amazônicos 

cujos impactos nota-se nos ecossistemas regionais, nas formas de ocupação da região e na 

organização sociocultural das populações amazônicas. Chaves et al., (2008). Observa-se em 

escala local que a ponte sobre o Rio Negro obra de grande porte recentemente inaugurada no 

município muito contribuiu com a expectativa das ocupações na região metropolitana de 

Manaus, o que elevou o aumento do desmatamento nesta região bem como as ocupações 

irregulares de glebas públicas, espalhando violência e, consequentemente, acelerado o 

processo de desmatamento nessa região. Segundo (Chuvas, 2010) esse fato vem ocorrendo da 

especulação imobiliária falta de planejamento e fiscalização dos recursos naturais, podendo 

citar os loteamentos irregulares com projetos aprovados com enorme interesse particular e 

político.  
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Sendo assim, vale ressaltar que os conflitos fundiários são motivados entre outros pela 

ausência de titularidade da terra e pela pressão da reforma agrária (Fearnside, 2001; Soares-

Filho et al., 2004); apud Soares- Filho, (2006) Estes autores citam como exemplo o cenário 

macroeconômico (Margulis, 2003), envolvendo o avanço da exploração madeireira Nepstad et 

al., (2001), e da agropecuária (Mertens et al., 2002; Kaimowitz et al., 2004) como o boom do 

agronegócio no Amazonas, deixando consequências ambientais sociais e econômicas 

dramáticas nesta região. 

 

2.4. Processos de gestão dos espaços naturais 

 

Sabe-se que os processos de gestão são altamente sensíveis às pressões, demandas e 

conflitos exercidos pelos diversos setores organizados da sociedade. Neles interferem 

inúmeros atores, e como afirma Rossetto, (2003) “todo o processo de gestão deve ser 

conduzido por um processo de planejamento e sustentado pelo monitoramento e controle”, 

mais existem muitas dificuldades em sistematizar práticas que minimizem desvios dos 

objetivos previamente definidos no planejamento A natureza dos conflitos dá se no âmbito 

muito emblemático da conservação afetando assim a gestão dos espaços protegidos. 

Sendo assim, não é nenhuma surpresa que surjam resistências no processo de criação 

de áreas protegidas principalmente as Unidades de Proteção Integral. Caso este que vem 

ocorrendo no município de Maués, onde o governo Federal pretende criar uma Estação 

Ecológica como compensação ambiental pela implantação de hidrelétricas no rio Tapajós e 

tem sua proposta veementemente contestada pelas autoridades locais. Conforme reportagem 

exibida em 22/11/2011, na página da Assembleia Legislativa do Amazonas-ALEAM. 

(<http://www.aleam.gov.br>). Neste caso, parlamentares do Amazonas, lideranças políticas 

de Maués e representantes de movimentos sociais, questionam o que eles consideram de 

deselegância do ICMBIO propor a criação de uma UC, no município de Maués no Amazonas, 

como compensação por danos ambientais causados em outros estados.  

No entanto, vale ressaltar que o processo para criação de Estação Ecológica independe 

de Consulta pública, e possui um caráter estritamente restritivo. Mostrando assim que 

conflitos fundiários encravados nos processos sempre existirão sejam eles reais ou 

imaginários saber administrá-los faz parte da rotina de qualquer gestor. (Araújo & Barreto, 
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2010), alertam que, existe o aumento do uso de iniciativas formais para reduzir em tamanho e 

em grau de proteção das áreas protegidas. 

 Em 2010 estes autores analisaram 37 dessas iniciativas, que abrangem 48 Áreas 

Protegidas na Amazônia. Em 19% dos casos foram encontrados sobreposição com 

Assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- (INCRA). Apenas 

duas Áreas Protegidas tinham situação fundiária totalmente regularizada, e dentre as 41 UCs 

estudadas por estes autores 29 não possuíam conselho gestor e 35 não tinham plano de 

manejo. Mostrando assim o baixo grau de efetivação implantado nestas áreas protegidas. 

Estas áreas protegidas estavam dispostas nas categorias estaduais, totalizando vinte e 

cinco UCs, Federais dezesseis UCs e sete TIs. Somando segundo estes autores 386.490 km
2
. 

Para o desfecho das ações realizadas foram utilizados diferentes argumentos técnicos e 

jurídicos. Dos casos concluídos 12,7% resultaram na manutenção do tamanho original das 

Áreas Protegidas, enquanto 93% resultaram na supressão de 49.506 km
2
. A manutenção dos 

limites originais de Áreas Protegidas ocorreu via Judiciário em ações que contestavam a 

demarcação de duas TIs já homologadas: como a TI Yanomami e TI Raposa Serra do Sol.  

Essas áreas protegidas despertavam interesses minerários, agropecuários, construção 

de estradas, centrais hidrelétricas, a implantação de um projeto agropecuário e no processo de 

regularização da ocupação ilegal esta ocorrida no PE do Xingu, no Mato Grosso. Para 

alcançar estes objetivos os projetos legislativos foram transformados em leis e tornaram-se a 

principal forma de supressão destas Áreas Protegidas. Essas recategorizações atingiram seis 

Estados da Amazônia.  

Segundo Araújo et al., (2012) a Presidente da República utilizou se de uma Medida 

Provisória (MP nº 558) para reduzir 1.500 km² de sete UCs na região Amazônica. E desta 

forma, facilitar a construção de quatro hidrelétricas, sem realizar estudos técnicos e consultas 

públicas para aquelas da Bacia do Tapajós. Agindo em desacordo com a Constituição Federal 

e a legislação ambiental, pondo em risco a proteção legal das Unidades de Conservação. 

 No caso do PAREST do Rio Negro Setor Sul, não é diferente, visto que está UC já 

passou por um processo de desafetação de área em 2005
2
, e no momento atual passa por um 

processo de redelimitação através da lei estadual 3.572, autoriza novamente a redelimitação 

do PAREST e a criação de uma nova RDS opção esta que se mostrou conveniente para a 

                                                 
2
 Ver tópico na contextualização histórica do PAREST do Rio Negro Setor Sul 



 

14 

 

regularização fundiária de políticos ali instalados em suas residências de veraneio.  Então 

questiono se as reduções e extinção de Áreas Protegidas na Amazônia são apenas as primeiras 

de muitas para regularizar ocupações ilegais de terras públicas e o avanço do progresso na 

Amazônia. 

 

2.5. Efetivações de Unidade de Conservação 

 

Quando criada uma UC o cidadão local assume, com uma lógica simples e natural, de 

que este ato garantirá a preservação de seus recursos. O que não ocorre se não houver um 

intenso trabalho que garanta a sua efetivação. Para que isso aconteça faz se necessário à 

presença dos órgãos competentes com os recursos e programas governamentais necessários a 

sua efetivação.  

Estas unidades cumprem importante papel nas estratégias de conservação, servindo 

como foco para projetos de educação e informação ambiental além de laboratórios para a 

pesquisa científica.  No entanto, o poder público deve se fazer presente em todas as etapas, 

pois em nada adiantará, criar uma UC e por falta de efetividade esta unidade vir a tornar-se 

um local de garimpagem dos recursos. Muitas florestas repletas de árvores podem nos 

enganar quando pensares que tudo esteja bem, já que algumas podem ser consideradas 

„mortos-vivos, visto que a mesma já passou por um intenso processo de garimpagem florestal 

(Fernandez, 2005). Bruner et al. (2001) analisaram a efetividade de 93 reservas em 22 países 

considerando a efetividade das áreas protegidas em perspectivas como: desmatamento dentro 

dos limites da reserva desde o seu estabelecimento, em comparação com o seu entorno 

seguindo o buffer de 10 km.  

Os resultados deste estudo demonstraram a existência de pressão significativa nas 

reservas analisadas, causada pela a caça e a extração ilegal de madeira. Sendo que a pressão 

aumentava à medida que se afastava dos limites das reservas. No entanto, quando comparado 

os desmatamentos dentro e fora dos limites, este estudo indicou que a maioria das reservas 

analisadas apresenta pouco ou nenhum desmatamento dentro de seus limites, encontrando-se 

em situação crítica o seu entorno. 
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Amend, et al,. (2007) comprovaram através de um estudo realizado em dez áreas 

protegidas do entorno de Manaus que a maioria das unidades de conservação alcança algum 

nível de resultado, na conservação da biodiversidade. No entanto, muitas das áreas protegidas 

ainda requerem um olhar mais atento no quesito efetividade, fato este evidenciado em 

algumas unidades Peri-urbanas, inseridas no município de Manaus. Estas UC‟s ganharam 

status de Parque Urbano, e assim recebem as influências positivas e negativas desse contexto, 

se destacando entre estas unidades o parque Municipal do Mindu e o parque estadual 

(PAREST) Sumaúma. Suas características de floresta ombrófila densa, fato este peculiar aos 

dois parques. Estes sofrem intensas pressões na supressão de seu território, advinda da 

fragmentação urbana, invasão fundiária, efeito de borda e as consequentes invasões de áreas 

de corredores ecológicos como o que ocorre no Parque do Mindu, com a retirada de frutos, e 

madeira. Além de esgoto doméstico e industrial, acúmulo de lixo, invasões, princípios de 

incêndio, afetando assim a geração de renda e consequentemente na qualidade do lazer 

oferecido a sua população. 

Esta situação não ocorre somente nos parques urbanos, pois UC‟s, com grande ou 

pequena extensão territorial sofrem efeitos diretos e indiretos das atividades exploratórias 

(Marinelli, 2007). No entanto é importante salientar que a efetividade das áreas protegidas 

depende de fatores, políticos e econômicos. (Fearnside, 2003; Oliveira et al., 2007 e Clark et 

al. 2008), apud  Yanai, (2010), estes autores salientam que o nível de perturbação em áreas 

protegidas é influenciado de acordo com as restrições imposta pela categoria, sendo as UC‟s 

de uso sustentável as mais vulneráveis.  

De acordo com esta mesma autora, estas perturbações são potencializadas quando 

confrontadas com atividades tradicionais conflitantes com a conservação, a existência de 

recursos de alto valor de mercado e dificuldades no monitoramento de atividades ilícitas. 

Sendo as estradas, exploração ilegal de madeira e grilagem de terra, graves ameaças a 

efetividade das UC‟s. 

 

2.6. Contextualização histórica do PAREST do Rio Negro Setor Sul  

 

O ato de sua criação através decreto N
o
. 16.497 de 02 de Abril de 1995, assinado pelo 

então governador do Estado Amazonino Mendes, definiu seus limites geográficos 
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ultrapassando ambas as margens do Rio Negro principal via de escoamento de produção e 

navegação do Amazonas, no sentido Leste-Oeste (Figura 3). 

 
Figura 3 - Limite geograficos dos PAREST do rio Negro setor Norte e Sul. 

Fonte: Delimitados através do decreto N
o
. 16.497. Plano de Gestão do PAREST do Rio Negro Setor Norte. 

 

Contrapondo o, artigo 2
o
 do decreto supracitado: “... O Parque Estadual Rio Negro 

tem por finalidade precípua, a preservação dos ecossistemas naturais englobadas, contra 

quaisquer alterações que os desvirtuem, destinando-se a fins científicos, culturais, educativos 

e recreativos.”. 

 Na Lei 2.646 de 2001, o Artigo 6º reforça a destinação original do Parque:  

“... O Parque Estadual Rio Negro Setor Norte e Setor Sul, têm 

como objetivos básicos a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação 

em contato com a natureza e de turismo ecológico.”, 

No decorrer do processo de redelimitação do PAREST, que aconteceu em 2001, 

novamente esta UC não contou com estudos específicos, como de relevância biológica, feita 
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por técnicos nas demais áreas da cadeia ambiental como: fauna flora ou população humana ali 

residente.  

Diante do cenário de instabilidade, instalaram-se conflitos de natureza institucional, 

ou, gerados a partir de decisões equivocadas de categorias, e tipos de usos permitidos. Isso 

aconteceu no passado, quando havia muitas limitações quanto às informações existentes de 

uma referida área. Quando as ferramentas de análise, hoje disponíveis, não podiam ser 

amplamente utilizadas. 

 Essas medidas resultaram em processos de criação de unidades de conservação com 

muitos problemas, se destacando entre eles: definição de limites, categorização inadequada de 

usos e limites territoriais que não asseguravam benefícios para a conservação dos recursos 

naturais. O exemplo, dos Parques estaduais do Rio Negro setor Norte e Sul e a Estação 

ecológica de Anavilhanas sendo esta de uso destinado somente à pesquisa ambos pertencem à 

categoria de proteção integral e não deveria estar sobrepondo uma das principais hidrovias do 

Amazonas.  

Como citado anteriormente esta UC passou por um processo de redelimitação. Neste 

momento, muitas comunidades residentes nas margens do Rio Negro que antes estavam 

dentro dos limites do parque ficaram fora do atual perímetro. No entanto, esse não foi motivo 

de inquietude, o que proporcionou a correção parcial de um dos principais problemas dos 

limites geográficos do Parque.  

No entanto o governo ainda desconhecia a presença de populações tradicionais dentro 

dos novos limites do PAREST. No entanto, oito comunidades permaneceram dentro do 

perímetro geográfico do Parque. Assim, em 2005, por conta da lei e a obrigatoriedade de 

elaboração do Plano de Manejo o Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ atual Co-Gestor 

desta UC, foi que as comunidades ali residentes obtiveram conhecimento que viviam dentro 

de um Parque estadual.   

Elas passaram a exigir mudanças na sua condição social às autoridades competentes. 

A migração de povos indígenas vindo de varias regiões do Amazonas gerou o pedido de 

reconhecimento de suas terras. Contraponto, a população não indígena da região solicitou 

junto ao INCRA a criação de um projeto de assentamento buscando assim, a regularização 

fundiária. Iniciando desta forma o processo de empoderamento das comunidades localizadas 

no PAREST e nas proximidades como pode ser observado na (Figura 4). 
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Figura 4 - Limite do Parque Estadual do Rio Negro setor Sul após o processo de recategorização 

ocorrido em 2001. 

Fonte: Mapa elaborado a partir de dados vetoriais do Centro Estadual de Unidades de Conservação - 

CEUC. Cunha, 2012. 

O INCRA não reconhecendo a autonomia do Estado sobre esta área, e nem a 

existência de um parque estadual, cria em 2005, um projeto de assentamento denominado 

PDS Cuieiras-Anavilhanas, sobreposto ao Parque e com capacidade assentar quinhentas 

unidades agrícolas. Segundo Kurihara et al., (2010) esse assentamento foi criado sem um 

trabalho mínimo de organização social, gerando assim uma situação de desinformação e 

conflito entre os assentados. Intensificando assim um dos cenários conflituosos na região, 

levando ao quadro de ingerência existente atualmente. Sendo assim, a ocupação irregular e a 
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busca por reconhecimento de terra indígena por comunidades residentes no interior do Parque 

Estadual do Rio Negro Setor Sul constituem-se como um dos mais evidentes conflitos 

identificados na área desta UC de proteção integral. 

 Desta forma este trabalho visa descrever os diferentes tipos de pressão, assim como os 

conflitos gerados pelas diversas formas de usos na área do PAREST do Rio Negro Setor sul, 

buscando uma análise que permita propor alternativas para minimizar os conflitos 

identificados.  Mapeando as diferentes unidades de gestão territoriais atualmente estabelecidas 

na área do Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul, descrevendo os diferentes tipos de 

pressão, assim como os conflitos gerados pelas diversas formas de usos. E por meio de análise 

documental, alternativas jurídicas, administrativas, políticas e institucionais propor 

alternativas que possam interferir pro ativamente nos conflitos existentes. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

Descrever os diferentes tipos de pressão, assim como os conflitos gerados pelas 

diversas formas de usos na área do PAREST do Rio Negro Setor sul, buscando uma análise 

que permita propor alternativas para minimizar os conflitos identificados. 

 

 

3.1.1. Objetivo Específico 

 

 

1. Mapear as diferentes unidades de gestão territoriais atualmente estabelecidas na área 

do Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul, descrevendo os diferentes tipos de pressão, assim 

como os conflitos gerados pelas diversas formas de usos. 

2. Identificar, por meio de analise documental, alternativas jurídicas, administrativas, 

políticas e institucionais que possam interferir proativamente nos conflitos existentes; 

3. Analisar quais alternativas de gestão resultariam no maior ganho social e ambiental, 

que possam minimizar os conflitos sem comprometer os recursos naturais e o patrimônio 

cultural que o Parque representa. 
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Área de estudo: 

 

  O Parque Estadual do Rio Negro-setor sul esta localizado entre as coordenadas 

60°26'9,6"W, 2°21'0"S ao Norte 60°17'49,2"W, 3°3'54"S ao Norte e a Oeste, fronteiriço  com 

a Área de Proteção Ambiental – (APA) da Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Aturiá / 

Apuauzinho e o Parque Nacional de Anavilhanas. Ao Leste com APA ME do Rio Negro-

Setor Tarumã-Açu/Tarumã Mirim e ao Sul com a RDS do Tupé e com o Rio Negro, principal 

via de escoamento hidrográfico da região (Figura 5).  

 

Figura 5 - Localização da área de estudo: Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul. 

Fonte: Elaborado a partir de dados digitais disponível no banco de dados do CEUC 2012.  

Esta UC está inserida na Reserva da Biosfera
3
, como disposto na (Figura 6) que por 

sua vez conta como o corredor Central da Amazônia
4
 tem por elemento estrutural de seus 

                                                 
3
 SNUC Art. 41”... A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, 

participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade 

biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações”. 
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territórios o conjunto de Áreas protegidas contínuas, formado pelo Mosaico do Baixo Rio 

Negro (Figura 7- MBRN) 
5
.  

 

Figura 6 - Disposição dos  territórios protegidos do Baixo Rio Negro com relação o PAREST Rio 

Negro setor Sul. 

Fonte: Cunha 2012 

 

Este mosaico é formado por um conjunto de 11 UC, nas três esferas, Federal, Estadual 

e Municipal como disposto no diagrama (Figura 7) ressalta ainda, que nesta região fronteiriça 

ao mosaico se encontra a TI Waimiri - Atroaris contando com uma área de mais de dois 

milhões hectares. 

                                                                                                                                                         
As Reservas da Biosfera foram criadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - UNESCO, em 1972. Estas áreas protegidas estão espalhadas pelo Mundo através de 110 países, com 

sustentação em um programa chamado UNESCO/MAB - Men and the Biosfere - desenvolvido pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tendo como parceiros a União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN) e agências internacionais de desenvolvimento (UNESCO, 1992).  

4
 SNUC - XIX –“ ...corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades 

de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de 

espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. 
5
 O MBRN é oficialmente reconhecido pela Portaria Nº 483, de 14 de dezembro de 2010 compondo 11 unidades 

de conservação.  
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Figura 7 - Mosaico do Baixo Rio Negro contendo as 11UC e a TI Waimiri-Atroaris - território integrante da Reserva da Biosfera. 

                 Fonte: Mapa elaborado por Cunha a partir de dados vetoriais digitais disponibilizados pelo CEUC, ICMBIO e FUNAI 2012. 
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Área de estudo está situada na Bacia do baixo Rio Negro sobre interflúvios 

tabulares de rochas sedimentares da Formação Alter do Chão, do cretáceo, constituída 

por arenitos e argilitos, com conglomerados subordinados. Pinto et al., (2009). Suas 

águas escuras envolvem arquipélagos de praias de areia branca, (Anavilhanas nos 

municípios de Manaus, Novo Airão e Mariuá em, Barcelos). Tem em seu leito 

formações graníticas que afloram no período de vazante e o rio despenca por cachoeiras, 

dificultando assim a navegação em trecho localizado na poção norte do Estado do 

Amazonas, no alto Rio Negro. Fenômeno este observado na (Figura 8) durante a maior 

seca já registrada pelo a Companhia de Pesquisa e recursos Minerais - CPRM bacia do 

Rio Negro, ocorrida em 2010, mostrou toda exuberância e a magnitude de suas margens 

com seus afloramentos rochosos.  

 

Figura 8 - Afloramento rochoso as margens do Rio Negro. 

 FONTE: Cunha, 2010. 

 

3.2.2. Dados Climatológicos 

 

O clima segundo a classificação de Wilhelm Köppen é equatorial, e em certas 

áreas é extremamente úmido chegando a 80% de umidade relativa do ar. Esta região 
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apresenta alta pluviosidade (valores médios de precipitação anual variando entre 2.500 a 

3.000 mm) associada a uma forte atividade convectiva, com períodos longos e intensos 

de chuvas durante o ano.  

 

3.2.3. Hidrografia 

 

O PAREST está inserido na bacia do rio Cuieiras, afluente da margem esquerda 

do Rio Negro.  Este rio tem sua nascente localizada no município de Manaus na divisa 

com o município de Rio Preto da Eva. Recebe em seu curso a influência de nascentes 

dos rios Branquinhos e Cuieiras. 

As nascentes destes rios apresentam avançado processo de antropização. Com 

denso sistema de drenagem, com direção norte-sul e drenam suas águas para o Rio 

Negro conforme altimetria do terreno (Figura 9).   

 

Figura 9 - Mapa de altimetria elaborado a partir de imagens Shuttle Radar Topographic 

Mission-SRTM.   

Fonte: Cunha 2012. 

Os rios Negros, Cuieiras e Branquinho. Suas águas constituem a grande força 

que impulsionam o transporte e a sobrevivências dos moradores desta região, ainda são 
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destinadas para o abastecimento urbano e rural.  Neste último aspecto, consideram-se de 

fundamental importância que sejam preservados suas nascentes. 

3.2.4. Solos  

 

Na área em estudo foram identificadas sete unidades de solo do projeto RADAM 

Brasil, contendo combinações pedogenéticas tais unidades de solos como Latossolo 

Amarelo Álico textura argilosa Contato Campinarana/Floresta Densa e Podzol 

Hidromórfico, Campinarana relevo suave ondulado e plano.  Tais características 

denotam que a citada unidade é representativa de uma deposição em ambiente flúvio-

lacustre.  

3.2.5. Geomorfologia 

 

A Formação Alter Do Chão - a principal unidade geológica que ocorre na área 

de estudo, aflorando nas cidades de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Esta 

formação geológica é composta por arenitos silicificados avermelhados e arenitos 

inconsolidados com granulação fina a média, intercalados com níveis argilosos e 

cauliníticos.  

3.1.6. Vegetação 

 

Na área em estudo foram identificados três tipos de vegetação por meio do 

projeto RADAM Brasil, como predominância de Florestas Ombrófila Densa de Terras 

Baixas Dossel Emergente e uma área de tamanho inferior como Campinarana 

Florestada sem Palmeiras, e Floresta Ombrófila Densa Aluvial de Dossel Emergente, 

além de áreas sem informações segundo RADAM Brasil estão localizadas as margens 

as principais micro bacias da do PAREST.  
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3.3.  METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

3.3.1. Metodologia utilizada durante o levantamento de dados executados 

através do Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC. 

 

O mapeamento do uso dos recursos naturais, realizado no PAREST do Rio 

Negro Setor Sul, teve como objetivo, identificação das áreas de usos dos recursos da 

população rural, residente na margem esquerda do rio Negro nas proximidades da área 

urbana de Manaus.  

Foram realizado oficinas participativas, com aplicação de questionários 

contendo perguntas abertas, e desta forma, obter o máximo de informações dos 

entrevistados. O método utilizado foi embasado no método de Diagnóstico Participativo 

de Unidades de Conservação (DiPUC, 2002) e nos diagnósticos participativos 

realizados nas UC‟s, do Estado do Amazonas desde 2003. 

 Para o mapeamento das áreas de usos foram utilizados materiais como: mapas 

imagens em formato A2 e A1; Plásticos transparentes; Papel vegetal; Pinceis coloridos; 

Fichas de Campo (Figura 10).  

 

Figura 10 - Detalhe do Mapeamento Participativo realizado no PAREST do rio Negro 

Setor Sul em 2011. 

Fonte: Cunha, 2011. 
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Os dados brutos foram liberados para a composição desta pesquisa, através de 

um pedido formal junto ao CEUC que gerou um processo obtendo assim a autorização e 

o acesso aos dados através do N
o 
014/2012-CEUC/SDS. 

Informo que o projeto também foi submetido ao Conselho de ética do INPA 

através da Plataforma Brasil, obtendo a anuência deste, para a composição deste 

trabalho sob o número CAAE: 04049412.2.0000.0006. 

Assim, foram espacializados os dados brutos, oriundos dos mapeamentos dos 

territórios de: caça, pesca além dos recursos extrativistas, e agricultura (roça).  

Para Maria Emília Lisboa Pacheco (2005-2006, p. 100-105), apud Esterci, & 

Schweickardt, (2010) falar de território significa: falar de modos de vida e condição de 

existência, de sobrevivência física, para as populações que compartilham da mesma 

origem e elaboram uma unidade. É espaço de produção, de relação com a natureza 

(matas e florestas, rios, animais), e um lugar também de simbologia, incluindo o sentido 

sagrado da terra para várias populações.  

Becker, (2010) frisa que território é o espaço da prática, é um produto da prática 

espacial: inclui a apropriação delimitação de um espaço, implicando assim a noção de 

limite, buscando conhecer distribuição e a espacialidade do território destas 

comunidades. 

Portanto, estes mapeamentos permitem fazer uma reflexão e análise de questões 

ambientais, sociais, econômicas, políticas e culturais das localidades rurais além 

subsidiar o planejamento do desenvolvimento local.  Concordando com (Rayol, 2007), 

o diagnóstico participativo em Unidades de Conservação é um meio para estimular e 

apoiar os membros de um grupo a explorar as suas limitações e potencialidades. Além 

de incentivar a mobilização destas comunidades visto que facilita a comunicação entre 

diferentes grupos hierárquicos. 

3.3.2. Mapeamento das áreas de uso das comunidades  

 

Foram mapeadas todas as comunidades que estavam dispostas as margens do 

Rio Negro e do Rio Cuieiras. Estas comunidades se encontram localizadas dentro APA 

da ME do Rio Negro - Setor Aturiá/Apuauzinho e dentro da área do Parque. 
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3.3.2.1. Metodologia de Análise  

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, observou-se que nem todas as 

comunidades do PAREST tiveram sua área de uso delimitada pela instituição gestora, 

durante o mapeamento participativo realizado nos meses de Fevereiro a Julho de 2011.  

Esta comunidade se encontra afastada do rio Negro, razão pela a qual não teve sua área 

de uso mapeada. Diante da falta de informação contida no banco de dados do CEUC, foi 

estabelecida com base nos dados das áreas de uso obtidos de outras comunidades 

mapeadas, uma área de uso de 3 km em torno da comunidade.  

Através dos dados de desmatamento com base no Sistema Monitoramento da 

Floresta Amazônica Brasileira por Satélite - PRODES foram comparados os dados de 

antropização no entorno de todas as comunidades ali estabelecidas. Foi observado que 

estas antropizações não ultrapassam o raio de cinco km no entorno da sede 

administrativa da comunidade alvo. Assim, foi elaborado um buffer com raio de três km 

no entorno da sede da comunidade Deus Proverá delimitando assim sua área de uso. 

Este raio de três km foi estabelecido de acordo com os dados de desmatamento do 

sistema PRODES. 

 

3.3.3. Espacialização e interpretação dos dados brutos disponibilizados 

através do CEUC. 

 

Os dados brutos oriundos do CEUC no formato analógico tiveram o seguinte 

procedimento metodológico: inclui as seguintes fases: 1) espacialização dos dados de 

campo de acordo com as áreas de uso das comunidades residente na margem esquerda 

do rio Negro e do rio Cuieiras no município de Manaus.  

3.3.3.1.  Materiais Utilizados 

3.3.3.3.1.  Material computacional e softwares utilizados  

Os softwares empregados nas atividades relacionadas foram os de geoprocessamento 

ARCGIS 9 .3 : destinado à vetorização e poligonizações e gerações de Layouts; 
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3.3.3.3.2.  Dados de sensoriamento remoto  

Imagem de Satélite Landsat 5 sensor TM, cenas 231/062 com bandas R3G4G5; 

3.3.3.3.3.  Equipamentos complementares 

Laptop microcomputador PC com alguns periféricos (impressoras e scanner); 

Maquina fotográfica digital 10 megapixel. 

Assim, os dados brutos oriundo do CEUC foram digitalizados e elaborados os 

mapas em formato A3 numa escala de 1: 350.000. Estes mapas serviram de base para 

compor esta dissertação.  

 

3.3.4. Análise do desmatamento no PAREST 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - (INPE) disponibiliza ferramentas 

geotecnologias para o monitoramento de queimadas e desmatamentos em todo o Brasil. 

Para quantificar o desmatamento dentro PAREST, foram utilizados dados do Sistema 

PRODES de 1997, até Agosto de 2011.  

Este programa conta com quatro sistemas operacionais: PRODES, Detecção de 

Desmatamento em Tempo Real - DETER, QUEIMADAS e Sistema de Monitoramento 

de Áreas de Florestas Degradadas - DEGRAD. (Ferreira, 2005) endossa que com este 

acompanhamento é possível localizar infrações tais como: desmatamento e queimadas 

em Áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente e Unidades de Conservação. 

(Nascimento, 2010) afirma que estes sistemas são complementares e foram 

concebidos para atender a diferentes objetivos. Sendo uma questão importante saber 

como está distribuída a proporção desse desmatamento dentro e fora do atual conjunto 

das Unidades de Conservação e Terras Indígenas na Amazônia.  

3.3.5. Aferição das comunidades ali instaladas 

 

Para validação das informações levantadas pelo o CEUC em relação ao número 

de comunidades ali instaladas,  
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no dia 8 de 2011, organizado por esta instituição não sendo detectados sinais 

de comunidades isoladas na região além das já conhecidas. 

 

3.3.6. Espacialização e analise dos dados vetoriais na configuração das áreas 

de agricultura. 

 

Os dados do mapeamento foram realizados cores diferenciadas o que permitiu a 

espacialização das áreas de uso de cada comunidade com suas respectivas atividades: 

pesca, caça agricultura, e extrativismo. Os dados indicados pelos comunitários como 

áreas de agricultura foram cruzados com os dados de desmatamento do Sistema 

PRODES sendo possível desta forma confirmar que os mesmo coincidem com o 

desmatamento na região. 
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CAPÍTULO IV 

 

AS UNIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL ESTABELECIDAS NA 

ÁREA DO PARQUE ESTADUAL DO RIO NEGRO SETOR SUL 
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4. INTRODUÇÃO 

 

A história de ocupação e colonização do Rio Negro é uma das mais antigas no 

Brasil. (Plano de Proteção Territorial da Terra Indígena Médio Rio Negro II, 2009). 

Contrapondo o ritmo, o reconhecimento dos direitos às propriedades rurais caminha a 

passos lentos. O termo regularização fundiária, quando empregada, no contexto das 

unidades de conservação de uso sustentável, refere-se aos programas de regularização 

da posse das populações tradicionais, através da demarcação de suas áreas de uso, com a 

emissão do documento de regularização da posse.  

Com esta regularização vem à estabilidade e a possibilidade de explorar 

economicamente a área, além da aquisição de linha de crédito e financiamento, inclusão 

no programa de aposentadoria, transferência do direito adquirido aos descendentes, 

proteção da “propriedade”, e a possibilidade de licenciamento ambiental, dentre outros 

(Oliveira, 2008). Quando o ordenamento territorial abrange todas as áreas do 

planejamento, em nível Federal, Estadual ou Municipal, apresenta impacto reduzido 

sobre a organização do território.  

Apesar do entendimento, o que existe são planos, projetos, leis e instrumentos de 

intervenção isolados nas três esferas e que não caminhão juntos, adotados de forma 

muitas vezes conflitante, em momentos pela União, ou pelos Estados e Municípios 

(Duarte, 2002). Aqui referendados no caso das superposições de territórios, Federal 

como o PDS e estadual como o PAREST.  Assim, é importante lembrar que a falta de 

regularização fundiária fragiliza os produtores, proprietários e residentes locais. Pois 

sem a titularização de suas terras, ficam praticamente impossibilitados de explorar 

economicamente a terra e os demais recursos.  

Por outro lado, a problemática embutida nos conflitos fundiários em sua maioria  

resulta em sérios problemas para a conservação, se destacando entre eles, a caça 

predatória, a pesca desordenada e a exploração florestal de forma ilegal, além do avanço 

do desmatamento como é o caso do Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul. Visto que 

o conceito de regularização fundiária não se aplica as unidades de proteção integral. Já 

que esta categoria não permite o uso do solo por populações humanas com fins 

residenciais. No entanto esta UC foi criada à revelia dos moradores, que viviam há 
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décadas, nesses locais, onde por força de Lei não se permite não se permite o uso do 

solo. 

 Assim, esses espaços foram impostos sobre territórios habitados por indígenas, 

ribeirinhos, extrativistas e outros (Diegues, 2000), sem qualquer participação social no 

processo de institucionalização destas UCs de categorias de uso restritivo. Nada impede 

que seja feito a realocação destes moradores em áreas circunvizinhas e com 

características próximas através do processo de desapropriações e compras de seus 

investimentos no solo.  

Sendo assim, este capítulo enfoca na identificação dos conflitos de usos das 

unidades territoriais atualmente estabelecidas na área do Parque Estadual do Rio Negro 

Setor Sul, descrevendo os diferentes tipos de pressão, assim como os conflitos gerados 

pelas diversas formas de usos. Buscando após identificação destes territórios, 

alternativas viáveis, que possa intervir pro ativamente na administração dos mesmos, de 

forma a não esquecer as populações ali instaladas, algumas a mais de 50 anos, assim 

como os povos indígenas presentes nesta região. 
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4.1. Objetivo 

 

Identificação dos diferentes tipos de pressão, assim como os conflitos gerados 

pelas diversas formas de usos no PAREST do Rio Negro Setor Sul. 

 

4.1.1 Objetivo especifico: 

 

Mapear as diferentes unidades de gestão territorial atualmente estabelecida na 

área do Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul 

4.2. Caracterização das Comunidades  

4.2.1. Dados do Perfil Socioeconômico 

 

Na margem esquerda do Rio Negro e de seu afluente Rio Cuieiras no município 

de Manaus habitam ali 23 localidades rurais, algumas vivem na região há mais de 60 

anos. A maior e mais antiga comunidade chama se Bela Vista com aproximadamente 

106 (cento e seis) unidades familiares e o oposto ocorre na comunidade Boa Esperança 

com apenas 10 (dez) unidades familiares (Gráfico 1):  

 

Gráfico 1 - Tempo de residência das unidades familiares na área focal deste estudo. 

Fonte: mapeamento participativo disponível no banco de dados do CEUC, 2011. 
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Estas populações vivem nos beiradões destes rios e reproduzem todo um saber 

na convivência com o regime das águas e com os elementos da floresta, sendo a pesca, a 

caça, a agricultura e o extrativismo os principais sistemas produtivos destas 

comunidades. (Badialli & Ribeiro 2003). São compostas por caboclos e indígenas. Entre 

as etnias destaca se entre elas: Kokama, Karapãna, Baniwa, Tukáno,Tikuna, Mura, 

Baré, Sateré Mawé,  Kambéba incluem as populações caboclas, originárias de diferentes 

regiões da Amazônia como o Alto Rio Negro, Médio  Solimões, Baixo Amazonas, e do 

município de Alvarães. Fonte: Plano de Gestão do PAREST do Rio Negro Setor Sul, 

versão Consulta Pública.   

 

4.2.1.1. Costumes 

 

A sazonalidade dos sistemas hídricos da Bacia do rio Cuieiras e a rica 

biodiversidade local influenciam nas formas de uso dos recursos das populações locais. 

Nesta dinâmica desenvolveram uma complexa escala espacial de acesso aos recursos 

adequando se o regime alimentar a cheia e vazante dos rios. (Kurihara, 2011).    

Os moradores da região manejam a floresta secundária ou capoeiras de forma a 

incrementar sua base alimentar e de suprimentos, inserindo espécies madeireiras e 

frutíferas formando sistemas agroflorestais. Se destacando entre elas o Açaí e a 

Castanha, espécies encontradas na maioria das comunidades. A produção excedente 

geralmente é demandada e comercializada no próprio local.  

O saber tradicional e forte na região, pois, as famílias utilizam produtos 

extrativistas na produção de medicamentos como a coleta do óleo de Copaíba, sementes 

de Andiroba e Cumaru para curar doenças de pele e outras mazelas oriundas da floresta 

tropical. Seus costumes variam, de acordo com aldeamentos indígenas e comunidades 

não indígenas, sobre visões diversas que abrangem a mesma área. 
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4.2.2. Resultados encontrados durante o tratamento dos dados. 

 4.2.2.1. Agricultura (pequenos roçados) 

Uso conflitivo: 

A sua agricultura é baseada em pequenas roças individuais com cultivo de 

(nomes vulgares), Mandioca, Banana, Macaxeira, Jerimum, Ingá, Tucumã, Açaí, 

Castanha do Brasil, Manga, Goiaba, Abacaxi, Abacate, Jambo, Graviola, Cajá, 

Jenipapo, Limão, Maracujá, Fruta pão, Jaca, Cupuaçu, Mari-Mari, Pupunha entre outros 

dados coletados pelo o CEUC disponível através das fichas de campo.  

Os moradores ainda produzem a farinha de mandioca, item indispensável na 

dieta alimentar nesta região. Segundo os autores (Kurihara, 2011; Cardoso, 2008). A 

agricultura de corte e queima é um tipo de agricultura tradicional na Amazônia. Esta 

ação é amplamente praticada por povos tradicionais. Segundo (Cardoso, 2008) esta 

atividade constitui-se como uma das mais antigas e tradicionais formas de uso do solo 

desenvolvidas por povos, indígenas e não indígenas. Portanto, agricultura tradicional é 

entendida neste trabalho como uma forma de produção agrícola desenvolvida tanto por 

povos indígenas como por tradicionais. 

Assim foram mapeados pelo o CEUC e analisado neste trabalho os polígonos 

identificados pelos moradores locais como áreas de cultivos também conhecidas como 

roçados. Estas áreas não são extensas sendo observados cinquenta e dois polígonos. 

Estes polígonos tem área entre 0,26 hectares alcançando o oposto com um polígono de 

aproximadamente 224 (duzentas e vinte e quatro hectares). Estes polígonos estão 

dispersos ao longo das margens do Rio Negro e do rio Cuieiras, próximo às 

comunidades instaladas dentro dos limites do PAREST e em seu entorno na APA da 

Margem esquerda do Rio Negro Setor Aturiá - Apuauzinho, territórios fronteiriços ao 

Rio Negro.  

Estes dados ao serem cruzados com o sistema PRODES foram confirmados que 

as áreas identificadas como roçados (agricultura) condizem com o desmatamento na 

região. Estas comunidades fazem seus roçados no quintal de suas casas, com 

praticamente as mesmas espécies frutíferas (análise do banco de dados de do CEUC).  
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Dentro dos limites territoriais do PAREST as comunidades preparam seus 

roçados em áreas próximas, concentrando-se nas margens dos rios e igarapés. Foram 

detectadas áreas maiores nas margens do Rio Cuieiras nas proximidades da comunidade 

Barreirinha, conforme identificado no detalhe da (Figura 11).  

 

Figura 11 - Área utilizada para agricultura (destacada em vermelho) roçados dentro e no 

entorno do PAREST do Rio Negro Setor Sul.   

Fonte: Mapa elaborado a partir de dados presente no mapeamento participativo disponibilizado 

pelo o CEUC. Cunha 2012. 



 

39 

 

Nos dados analisados foram encontrados polígonos em sua maioria com área 

concentrada entre quatro e 263,74 (duzentas e sessenta e três hectares e setenta e quatro 

centiares), aproximadamente com uso não identificado. Visto estas comunidades 

costumam fazer seus roçados no quintal de suas casas com praticamente as mesmas 

espécies, principalmente as frutíferas. Não sendo hábito abrir grandes áreas para a 

produção de roças. As áreas utilizadas para o cultivo da agricultura se concentram em 

torno de até cinco hectares, no sistema de rotação de áreas.  

No resultado do cruzamento com os dados do sistema PRODES foram 

detectados que estes coincidem com o desmatamento na região. Porém com um grande 

polígono representando antropização com aproximadamente 71 hectares localizado nas 

margens do rio Cuieiras. Como não houve trabalho de campo não foi possível 

identificar do que se trata esta antropização, restando dúvidas, que não foram 

solucionadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. No entanto, esta área se 

encontra afastada das áreas mapeadas pelo CEUC e que, portanto, descaracterizada de 

área de uso. Os dados dos desmatamentos serão tratados no item 4.3.1 deste trabalho. 

 

4.2.2.2. Área de uso para a pesca pelas comunidades do PAREST 

Uso conflitivo: 

 

A pesca é uma das atividades mais importantes para as comunidades desta 

região, atuando como uma das principais atividades culturais, como fontes 

fundamentais de recursos alimentares e medicinais. (Cardoso, 2008; Campos, 2008); É 

através da mesma que se baseia uma das principais fontes de proteínas nesta região 

(Batista, et al. 1998;  Bayley & Petrere 1989;  Morán 1990) apud (Santos, 2010). Sendo 

as espécies mais capturadas: Acará, Tucunaré, Jaraqui, Cará, Branquinha, Matrinxã, 

Pacu e o Aracu (mapeamento participativo CEUC, 2011). Os territórios de pesca destas 

comunidades são bastante variáveis, estão em mudanças continuas de acordo com a 

necessidade de cada comunidade ali instalada variando nos períodos de cheia e vazante 

dos rios (Figura 12).  
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Figura 12 - Territórios de Pesca. 

                 Fonte: mapeamento participativo disponível no banco de dados do CEUC, 2011. Cunha, 2012. 

Além disso, (Santos, 2010) ressaltam que a importância desta atividade pode ser 

ainda maior nos pequenos povoamentos ao longo dos rios e lagos, tendo em vista nestes 

a escassez de outras proteínas. Muitas vezes onerosas em relação ao peixe, que pode ser 

capturado durante todo o ano Batista, et al., (1998). Desta forma, a atividade pesqueira 

desponta como uma das principais formas de obtenção de recursos para subsistência nas 

diversas comunidades ribeirinhas espalhadas pela região.  
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(O plano de Gestão do PAREST, 2010) denuncia através de registros (IBAMA, 

1999) a presença de barcos pesqueiros de grande porte, na Calha do Rio Negro. Estes 

barcos invadem constantemente seus locais de pesca, explorando de forma predatória os 

recursos pesqueiros. “Contraditoriamente, apesar dos impactos da pesca comercial 

nestes frágeis ecossistemas, alguns moradores das comunidades participam da pesca 

comercial como trabalhadores contratados pelos barcos no momento da pescaria.” 

De acordo com as áreas de pesca informada pelos os moradores no mapeamento 

participativo ao CEUC é importante salientar que muitos moradores adentram a área de 

Parque Nacional de Anavilhanas em busca do pescado área em destaque na (Figura 12) 

ou se deslocam grandes distâncias através do rio em busca do pescado na época de suas 

festividades conforme áreas destacadas em azul no mapa de pesca.  

 

Diante de tais constatações e conflitos já citados os pescadores locais do baixo 

Rio Negro organizados em cooperativas propuseram acordos de Pesca. Segundo 

(Illenseer & Pereira, 2010) sendo elaborados três acordos, sendo dois aprovados: no rio 

Unini e Jaauperi região localizada mais ao Norte do PAREST através das (Instrução 

Normativa – IN n. 02 de 27/09/2004) e no rio Jauaperi (IN. 99 de 26/04/2006). No 

entanto não houve a aprovação, segundo os autores supracitados sem justificativa, este 

acordo envolvia os rios tributários do rio Negro no entorno do PARNA Anavilhanas 

permanecendo assim a inconstância na territorialidade de pesca nesta região. 

 

4.2.2.3. Área de uso para a caça PAREST 

 Uso conflitivo: 

Na bacia do Rio Cuieiras ponto focal deste estudo, trabalhos como o de 

(Campos, 2008) revelou os saberes ecológicos, e aspectos das atividades dos caçadores 

do Rio Cuieiras dando enfoque a dinâmica espaço-temporal, e ecologia trófica, que 

serve de bases para os estudos hoje em andamento. Esta região apresenta grande 

importância ecológica e social evidenciada pela alta diversidade biológica, que lhe 

confere a classe de “área de extrema importância para conservação” além da diversidade 

cultural, pois a região abriga famílias indígenas e caboclas de diversas origens fazendo 

uso do mesmo território. (Relatório de avaliação de áreas prioritárias para a conservação 
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do Ministério do Meio Ambiente publicado em 2002 (MMA, 2002). Portanto, deve ser 

resguardada como tal. 

A caça é a forma de extração de recursos mais difundida entre os povos 

habitantes das florestas tropicais (Peres & Terborgh, 1995). Segundo (Emmons, 1984) 

esta ação exerce efeitos variados sobre as populações de espécies cinegéticas, 

acarretando na diminuição das densidades das espécies de maior porte. Os dados de 

campo, coletados através do mapeamento participativo, realizado pelo o CEUC podem 

se observados que 62,5% das comunidades ainda constam em sua dieta alimentar o 

consumo de pequenos primatas.   

Assim buscou-se entender a dinâmica espacial de caça de animais silvestres 

nesta região. Identificando através dos dados oriundos do mapeamento realizado em 

2011 pelo o CEUC, algumas espécies mais caçadas nesta região. Se destacando entre 

eles: o Tatu e a Cutia (nome vulgar) ambos os animais de pequeno porte. No entanto, 

informo que o estudo de caça não é o foco deste trabalho.  

Seguido pela a Paca, Anta, Caititu e o veado ambos os animais de porte médio. 

Já as aves mais procuradas nesta região ainda são Inhambu e o Mutum. No entanto 

varias outras espécies fazem parte da dieta alimentar destas populações, porém o acesso 

a elas com certeza as torna mais difícil à captura.  

Entre as espécies que sofrem grande pressão de caça nesta região, se destacam 

aves, mamíferos, répteis e quelônios, estes pouco citados, pelos os moradores locais. 

Pois “afirmam não existir mais “bichos de cascos” nesta região (dados constantes no 

campo de observação dos formulários)”. Sendo assim a (Figura 13) representa a 

espacialização dos territórios de caça na Unidade de Conservação, quando comparada 

com a (Figura 12) observa-se que as comunidades não identificaram o PARNA de 

Anavilhanas como área de caça.  
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Figura 13 -Territórios de Caça no Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul.  

               Fonte: mapa elaborado a partir de dados vetoriais do mapeamento participativo disponível no 

banco de dados do CEUC. Cunha 2012. 

No entanto, vale ressaltar que a atividade de caça é uma atividade importante 

para subsistências das populações ribeirinhas que habitam as margens dos rios de água 
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preta. Quando associada à pesca, constitui fonte vital de proteína para as populações ali 

residente. 

Para (Campos, 2008) nas comunidades da bacia do rio Negro, ainda são poucos 

os estudos realizados sobre a caça nesta região. Trabalhos como os de (Silva & Begossi, 

2004); (Pezzuti  et  al.  2004),  realizados  no  médio  Rio  Negro  e  no  Parque 

Nacional  do  Jaú  respectivamente,  apresentaram  alguns  padrões  de  caça,  com 

estimativa  de rendimento e estratégias de conservação. No entanto, esta atividade se 

mostrou associada a outras atividades produtivas como a pesca especialmente ao longo 

do rio branquinho, a agricultura e o extrativismo florestal, visto que estas populações 

utilizam o mesmo espaço geográfico para realização desta atividade. 

 

 4.2.2.4. Extrativismo 

 

Na ultima década está região tem sido foco de interesse por diversos 

pesquisadores, estudos como os de (Campos, 2008; Dantas, 2010; Kurihara, 2011), 

estes autores frisam que os habitantes das comunidades da região utilizam os recursos 

madeireiros e não madeireiros como fonte de renda e usos. O uso dos produtos 

madeireiros nesta região tem se tornado cada vez mais escasso devido à sensibilização 

por parte dos órgãos ambientais.  

Segundo dados de Cardoso, (2008) o extrativismo nesta região já foi marcante, 

com a diversificação do extrativismo que teve como espécies mais exploradas a sorva 

(Couma spp.), piaçaba (Leopoldina piassaba), castanha (Bertholletia excelsa) e seringa 

(Hevea sp.). No entanto, esta situação passou por mudanças, visto a inibição de não 

comercialização da madeira na região. Segundo (Kurihara, 2010) o extrativismo 

madeireiro na região se concentra em torno da produção de espetinho de churrasco 

(Figura 14) que utiliza como fonte de renda, para sustentação das famílias ali instaladas. 

A retirada de palhas ainda perdura, para a confecção de artigos artesanais e para 

coberturas. (telhados), como pode ser observado na (Figura 1).  As palmeiras citadas no 

mapeamento participativo: (Palha Branca, Buçu, Caranã, Curuá, Palha Preta, Sororoca.) 

nomes vulgares. Pode se observar ainda, que nem todas as palmeiras citadas durante as 

entrevistas, são utilizadas por todas comunidades locais. Assim como as cascas e cipós 
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de algumas espécies que tem uso espécifo para a produção de medicamentos ou para o 

artesanata local. 

Portanto, para algumas comunidades as principais formas de usos dos recursos é 

o extrativismo, principalmente o madeireiro para fabricação de móveis e construção de 

casa, ganhando destaque especial à produção de espetinhos para churrasco, e a retirada 

de palha para cobertura das ocas (Figura 14). 

 

Figura 14 - Detalhe de usos do extrativismo para produção de espetinho e construção de 

ocas indígenas na região do Cuieiras.  

Fonte: Cunha 2011. 

  

Podendo ser observado detalhes da confecção deste produto. Segundo (Kurihara, 

2010) estas comunidades utilizam 19 espécies para a confecção dos espetinhos. 

 As áreas de coleta para o extrativismo coincidem entre si, não ha nenhuma 

distinção de espaço entre a realização do extrativismo madeireiro e não madeireiro. No 

entanto, estas famílias estão à margem da lei e a mercê dos atravessadores, quando se 

utilizam da ilegalidade do produto para minimizar seu preço.  

No entanto, a produção de espetinhos não é considerada como uma atividade 

artesanal, visto que sua produção exige o uso de equipamentos sofisticados para 

derrubada, e corte dos “cepos” que irão originar os espetinhos de churrascos.  

As principais dificuldades identificadas nestas comunidades se concentram no 

uso dos recursos com destinação comercial, devido à falta de regularização fundiária. 

Item este discutido ao longo deste capítulo, além da estrutura física, educação, saúde e 

segurança, sendo reivindicações dos mesmos: água potável, energia elétrica, alternativas 
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de geração de renda (empregabilidade), transporte, capacitação no trabalho de biojóias 

fonte: informações contidas nos dados do mapeamento participativos (formulários). 

 

4.3. Contextualização dos conflitos no PAREST do rio Negro Setor Sul 

 

4.3.1. A questão do desmatamento  

 

Desde 1988, o INPE vem produzindo Taxas Anuais do desflorestamento para 

Amazônia Legal. Trabalhos como o de (Marques & Pinheiro,2011), citam que o Estado 

do Amazonas possui um dos menores índices de desflorestamento da Amazônia Legal, 

sendo que no ano de 2009, obteve o quinto lugar no (34.497,5 km
2
). Com   alterações na 

cobertura florestal 2.29%  (INPE, 2010).  Em 2010, e 2011, o estado manteve - se no 

quinto lugar no ranking do desmatamento com (35.058,2 km
2
)
 
e (35.575,5 km

2
)
 

respectivamente. No entanto, com previsões para 2012, aumento na taxa de 

desmatamento no entorno de  28,68% aproximadamente< http://www.obt.inpe.br.>. 

E para comprovar a eficacia das unidades de conservação na contenção dos 

desmatamentos, alguns estudos vem sendo elaborados a partir das unidades de 

conservação se destacando entre eles  Alves et al., (2007), analisaram os indices de 

desflorestamento nas UC e em suas zonas de amortecimentos entre 2003 e 2005. Estas 

análises, apesar de preliminar, indicaram que o desmatamento sofreu um decréscimo 

dentro dos limites e na zona de amortecimento das UCs de proteção integral. O que 

demonstra a importância das áreas protegidas para diminuir o processo de 

desmatamento. 

Soares-Filho et al., (2008),  avaliaram a evolução do desmatamento em 355 

áreas protegidas assim como em suas respectivas áreas de entorno,seguindo buffer de 

10,20 e acima de 20 km. Como metodologia foi calculando o Indice de Efetividade 

Relativa de Redução do Desmatamento para as distintas categorias. Este índice indica o 

grau de contribuição  das unidades de conservação na redução do desmatamento através 

do dados obtidos em 2002 e 2007 pelo PRODES. Os resultados deste estudo foi 

comprovado através dos indíces, que o desmatamento alcançou 1% reservas de proteção 

http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2012.htm
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integral, 3%  em reservas de uso sustentável e 1,1% em Terras indígenas, demostrando a 

eficacia das áreas protegidas em inibir o desmatamento na região .  

Ao analisar o desflorestamento nesta UC de proteção integral, com dados do 

Sistema PRODES foi possível observar que os processos antrópicos na região 

ocorreram principalmente na década de 1990. Década de criação do Parque, fato este 

ocorrido à revelia da população ali residente, que somente em 2003, passou a ter 

conhecimento que esta área se tratava de uma UC.  

Apesar de toda a pressão demográfica exercida nesta região de alto valor 

contemplativo ao longo da década de 2000, os índices de desmatamento na região 

decresceram (Gráfico 2). A área desflorestada dentro desta UC é de 2.271ha 

representando assim, 1,43% da área desta UC.  

 

Gráfico 2- Evolução do desmatamento consolidado pelo Sistema PRODES de 1997 a 

2011.  

 

A mesma análise foi realizada para a área de entorno do PAREST, a partir de um 

buffer de 10 km no entorno com área delimitada em 234.416,75 hectares. Detectando 

intenso histórico de desmatamento na porção sul, representando 7,51% da área do 

entorno.  

A antropização na área do buffer aumentou após 2010, portanto, torna se 

necessário a presença intensificada do poder público. Apesar da relevância ecológica 

desta área, as atividades antrópicas neste assentamento são bastante predatórias, sendo a 
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queima da madeira destinada para a produção de carvão, uma das principais atividades 

econômicas da região (Marques & Pinheiro, 2011, Nascimento, 2010). 

 Nascimento, (2010) Associa o desmatamento na área de amortecimento do 

PAREST (local de desenvolvimento de sua pesquisa) a pela execução do Projeto de 

Assentamento Tarumã-Mirim, que se encontra situado dentro da Área da APA ME do 

Rio Negro-Setor Tarumã-Açu/Tarumã Mirim, fronteiriço ao PAREST (Figura 15).  

 

Figura 15 - Desmatamento obtido através de dados do Sistema PRODES no entorno do 

PAREST do Rio Negro - Setor Sul. 

Fonte: Cunha, 2012. 
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Contudo,  os processos antrópicos dentro do PAREST, (Figura 15) ainda são 

suavizados pela conscientização da população ali residente que se encontra em área de 

proteção integral e tem consciência desta realidade. No entanto, para minimizar o 

desmatamento é necessário cuidados e monitoramento nas atividades desenvolvidas, 

através da fiscalização direcionada aos espaços protegidos, coibindo atividades ilegais. 

A antropização dos espaços na área de amortecimento chega à região com 

grande propulsão através das estradas ali presentes e dos projetos de assentamentos 

como observado (Figura 15). Ocorrendo intensivamente nas áreas de encosta e matas 

ciliares, agrícolas somando um total 17.600 (dezessete mil e seiscentas) hectares 

aproximadamente.  

Tabela 1- Desmatamento na região do PAREST 

DESMATAMENTO 1997-2011 

ANO 
DENTRO DO 

PAREST 

FORA DO 

PAREST 

1997 1.965,58 11.351,68 

2001 179,24 3422,32 

2002 6,73 433,39 

2003 25,15 819,64 

2004 17,26 337,12 

2005 0,00 0 

2006 13,1 146,23 

2007 34,96 357,18 

2008 0 62,44 

2009 0 197,73 

2010 29,31 390,36 

2011 0 87,22 

TOTAL 2.271,33 17.605,31 

Fonte: dados do sistema PRODES acumulados de 1997 até 2011. 

No PAREST objeto deste estudo foi detectado que as áreas desflorestadas 

atingiram o ápice em momentos anteriores ao processo de redelimitação desta UC 

quando não havia fiscalização efetiva e conscientização por parte da população local 

que não poderia dispor deste espaço para plantar ou mesmo beneficiar produtos de 

origem animal vegetal e mineral. 

No entanto não é possível afirmar que o ápice do desmatamento ocorreu no ano 

de 1997, marco inicial do sistema PRODES com aproximadamente 1.900 hectares 

desflorestada.  Pode se afirmar que esta antropização já vinha ocorrendo e passou a ser 
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observada no ano de 1997 (Tabela 1) no momento que o PRODES passou a vetorizar e 

disponibilizar estes dados.  

O desmatamento dentro da UC está concentrado essencialmente em um raio de 

até 5 km em torno da sede das comunidades (Figura 16). Somente três áreas ultrapassam 

o raio de 10 km e conta com grande extensão de desmatamento fato este não elucidado 

ao longo deste trabalho, já que estas áreas se concentram distante das comunidades e 

apresentam forma bastante irregular não sendo caracterizadas como área de roçados da 

população local. 

 
Figura 16- Desmatamento no Parque Estadual do Rio Negro, concentrado no raio de até 

10 km no entorno das sedes das comunidades. 

Fonte: Cunha, 2012.  
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4.3.2. Reconhecimento de Terras Indígenas (Comunidades indígenas)  

 

Para validação desta informação foi realizado um sobrevoo,  de 

2011, na região para detectar a presença de outras comunidades. Não sendo 

detectadas comunidades além das já conhecidas pela instituição competente. Desta 

forma pode se entender que estes desmatamentos presentes dentro dos círculos 

vermelhos em destaques na  (Figura 16) podem ter ocorridos de forma natural. 

A Constituição Federal de 1998 traz um capítulo dedicado aos indígenas, 

contendo dois artigos que trazem uma série de determinações importantes. “Dentre as 

quais está o reconhecimento dos “direitos originários dos índios” sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens”. (art. 231, caput). Os índios são dessa maneira, titulares de um 

direito congênito à terra que independe de legitimação posterior, sendo a demarcação 

entendida não como fonte dos direitos indígenas, mas apenas uma exigência 

constitucional que visa à proteção de tais direitos e interesses. (Mota, 2010). 

Os grupos indígenas consolidados na região dos rios, Negro e Cuieiras 

desenvolveram um modo peculiar de viver de acordo com seus costumes ritos e 

passagens, buscando a autossuficiência através da utilização sustentada dos recursos 

naturais e assim, possibilitando a manutenção da biodiversidade no seu território, de 

forma a alcançar a sobrevivência sociocultural e ambiental. 

Ocupação desordenada de terras no Amazonas e demarcação de territórios 

insuficiente ou inadequada elava no entorno das terras indígenas, o que vem gerando um 

quadro caótico de conflitos sociais e ambientais. Estes conflitos contam com uma 

multiplicidade de agentes: índios, órgãos governamentais, populações não diferenciadas 

etnicamente, ONGs, pesquisadores, etc.  

Desta forma estes povos veem buscando cada vez mais o aumento de seus 

territórios através das migrações, rotina constante no seu modo de vida.  E solicitando 

junto aos Órgãos competentes o reconhecimento de novas áreas. Neste caso especifico, 

trataremos dos aldeamentos indígenas existentes no Rio Negro e Cuieiras, próximo à 

área urbana de Manaus.  



 

52 

 

No entanto a área requerida por estas populações está localizada em uma 

unidade de Conservação com categoria de uso restrito. Segundo (Fischer, 2007) a 

sobreposição de terras indígenas e unidades de conservação é uma questão complexa e 

ainda sem solução, que envolve diretamente dois elementos resguardados pela 

Constituição Federal de 1988: os direitos indígenas (art. 231) e a proteção do meio 

ambiente (art. 225). (Barreto-Filho, 2009) em entrevista afirma que quando há situações 

de sobreposição parcial de unidades de conservação de proteção integral com terras 

indígenas, se por um lado essas áreas têm um enorme potencial conflitivo, os 

envolvidos podem chegar à conclusão que a existência da sobreposição pode trazer um 

benefício mútuo quando se realiza uma gestão compartilhada em que índios e gestores 

cheguem a acordos importantes. Esse caso reforça a proteção a certos espaços 

territoriais, porém, ressalto que esses acordos dependem de como é conduzido o diálogo 

entre as partes. 

O processo de reconhecimento de TI é complexo e corre passando por diversas 

fases entre elas: Estudos de Identificação, fase em que é nomeado um antropólogo de 

qualificação reconhecida para realizar estudo antropológico de identificação da terra 

indígena em questão. (art. 2º, §§ 1º a 5º): Aprovação pela FUNAI (art. 2º, §§ 6º e 7º), 

Contestação (art. 2º, §§ 8º e 9º), Decisão do Ministro da Justiça e Declaração dos limites 

da TI (art. 2º, § 10). Declarando o ministro à posse permanente, fala-se em “terra 

declarada”: Demarcação Física: Homologação (art. 5º), Registro (art. 6º e art. 9º). 

Quanto aos atos e procedimento administrativo de demarcação das terras 

indígenas, são eles determinados pelo Decreto n. 1.775, de 8.1.1996.  E relevante 

lembrar que este decreto frisa ainda, que verificada a presença de ocupantes não índios 

na área em demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao respectivo 

reassentamento, segundo o levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada à 

legislação pertinente.  

O Parque tem em sua área três aldeamentos indígenas localizados nas margens 

do rio Cuieiras, dentro da UC de um total de nove comunidades. Em seu entorno 

também localizado as margens do rio Cuieiras e Negro, foi observado à presença de 

comunidades indígenas (Relatório Antropológico realizado em 2003). Através de dados 

obtidos do processo 086200317/2003 e do (Plano de Gestão do Parque do PAREST do 

Rio Negro Setor Sul) é possível afirmar que estes indígenas vêm de diferentes etnias 
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tais como: Kokama, Karapãna, Baniwa, Tukano, Tikuna, Mura, Baré, Sateré Mawe. 

Estes povos migraram para esta região oriunda do Alto Rio Negro, „Médio Solimões, e 

Baixo Amazonas, além do município de Alvarães.  

“O direito dos índios” sobre as terras que tradicionalmente ocupam independem 

do processo de demarcação, pois os mesmos já têm seus direitos resguardados a partir 

do momento, que são reconhecidos como indígenas perante a Constituição Federal. O 

reconhecimento tem por fundamento a ocupação tradicional, único requisito para o 

reconhecimento desse direito, no entanto isso geralmente não acontece, o que exige, 

segundo (Mota, 2010) a determinação dos limites de suas terras. As comunidades 

indígenas frequentemente se veem espoliadas, levando comunidades a conflitos, 

inclusive armados, entre índios e não índios pela posse das terras. Como o episódio 

ocorrido na demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, onde posseiros e 

indígenas disputavam o uso direto deste território. Tendo como atores principais os 

conflitos sociais e ambientais. Se destacando entre eles os diferentes usos como a pesca 

predatória, caça ilegal, extração mineral, madeireira e agricultura extensiva.  

Segundo (Oliveira, 2008) no Brasil há mais de duas centenas etnias distribuídas 

de norte a sul do país. Caracterizadas por uma enorme variedade cultural e linguística. 

Essas populações conformam minorias que têm direitos reconhecidos sobre mais de 

12% do território nacional, referente às mais de 500 terras indígenas que 

tradicionalmente ocupam. A situação das TIs na Amazônia não é diferente do restante 

do país. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - 

(Verissimo et al., 2011), 15% delas estão em processo de identificação.  As 

homologadas correspondem a 74%. Em área, a soma das TIs homologadas abrange 

pouco mais de 1.023.215 km
2
, ou seja, 94% da área ocupada pelas Terras Indígenas da 

Amazônia Legal.  

Além das TIs que estão em processo de reconhecimento, existe uma série de 

áreas muitas comunidades indígenas reivindicando para serem reconhecidas pelo Estado 

brasileiro. Segundo informações da FUNAI em novembro de 2007, a FUNAI tinha uma 

relação dessas reivindicações protocoladas junto ao órgão no Amazonas: 159 novas TIs 

e 20 revisões. No entanto, ao meu modo de ver, falta planejamento em conjunto entre os 

agentes públicos e os diversos atores sociais tais como FUNAI e IBAMA, e órgãos 

estaduais e municipais e ONGs, o que gera situações de concorrência e/ou animosidade 
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quando não reconhecidas às autonomias vigentes. Caso este que ocorre na região do 

Cuieiras. 

4.3.3. Área de uso das comunidades Indígenas  

 

Encontra-se em tramitação o processo de reconhecimento da terra indígena pela 

FUNAI na área do PAREST do Rio Negro, porém até o momento não está 

publicamente definido sua delimitação, aumentando a incertezas entre comunidades 

indígenas e não indígenas. No caso, das comunidades indígenas do Parque Estadual do 

Rio Negro e seus arredores são populações oriundas de outros municípios mais que ali 

se estabeleceram e por isso tem direito ao reconhecimento e demarcação de suas áreas, 

já que utilizam estes espaços com aldeamentos, plantações, e realização de rituais 

religiosos entre outros.  

Fischer, (2007) ao estudar estas sobreposições buscou alternativa através dos 

diversos atos administrativos, além da Constituição de 1988, e assim observou três 

hipóteses para solucionar a questão das sobreposições de TIs e UC‟s: (1) a defendida 

pela FUNAI, organizações indígenas e movimentos de apoio aos índios que considera 

nulo qualquer ato visando à posse da propriedade ou exploração de terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios; (2) a sustentada pelo IBAMA que subdivide as 

terras indígenas em homologadas ou não homologadas, somente considerando nula a 

sobreposição de UC em TI homologada; e (3) a posição que considera viável a 

coexistência das sobreposições, desde que a UC criada comporte a utilização direta dos 

recursos naturais pelas comunidades indígenas. 

Diante deste cenário e com base nas informações coletadas em campo a cerca da 

localização das sedes das comunidades reconhecidas como indígenas. Foi possível, 

espacializar suas áreas. Estas áreas foram levantadas no ato do Mapeamento 

Participativo realizado pelo o CEUC em 2011. (Figura 17) E representam 

aproximadamente 10,75 % da área do Parque. 
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Figura 17 - Área de uso por populações indígenas  

Figura. Fonte: mapeamento participativo disponível no banco de dados do CEUC, 2011. 

Neste estudo o autor considerou como alternativa viável juridicamente a 

primeira alternativa, visto que diferentemente das constituições anteriores, a 

constituição de 1988, garantiu o direito dos indígenas perante a sociedade, respeitando a 

especificidade etno-cultural e, portanto, não admitindo sobreposição de territórios não 

indígenas. 
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(Oliveira, 2008) explica que um dos aspectos complexos na demarcação das 

terras indígenas é a extensão das áreas. Indigenistas explicam que essas desproporções, 

obedecem aos princípios previstos na Constituição e à necessidade das populações 

indígenas. Neste caso, como pode ser observado através da (Figura 17) que estes 

aldeamentos estão localizados no centro de quatro territórios sendo eles PAREST, PDS 

Área requerida pela Marinha do Brasil e Distrito Agropecuário, ambos com objetivos 

diferenciados de utilização do espaço supracitado.   

Em geral, os índios desta região sobrevivem do extrativismo para a produção de 

artesanato - capturam animais, peixes e usos de vegetais presentes na natureza, enquanto 

se deslocam grandes distâncias por vários km através dos rios em busca dos recursos, 

para a realização de rituais religiosos como ocorre nos rios Cuieiras e Branquinho.  

Também foi detectado neste mapeamento que algumas comunidades por estarem 

localizadas geograficamente próximas fazem uso do mesmo território, apresentando 

superposição de áreas indígenas e com população tradicional. E utilizam dos mesmos 

recursos tanto na área de pesca, caça e extrativismo. Sendo assim detectados como uso 

por populações indígenas de 14.213 (quatorze mil hectares duzentas e treze centiares) 

representando 9% da área total do PAREST. 

Foram detectados ainda cinco títulos definitivos sobrepondo o PAREST de 

aproximadamente cinco hectares. Estes títulos foram expedidos pelo o governo do 

Estado Porém sem informações adicionais dos dados de expedição na tabela de 

atributos. Fonte: CEUC.   

  

4.3.4. Área de uso das populações ditas tradicionais e o processo de 

regularização fundiária. 

 

As áreas utilizadas para uso das populações não indígena existentes na região, 

estão dispostas no entorno do Rio Negro e representam aproximadamente 9 % da área 

de uso deste território. Segundo dados obtidos através do CEUC estas populações 

utilizam este território para realizar as atividades de caça, pesca e plantio de seus 
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roçados. Sendo importante, ressaltar que estes territórios estão fora das áreas utilizadas 

por populações indígenas.  

 

Figura 18- Área de uso por populações ditas tradicionais.  

Fonte: mapa elaborado a partir de dados brutos disponível no banco de dados do CEUC, 2011. 

 

4.3.5. PDS Cuieiras/Anavilhanas 

 

Diante das restrições ao uso da terra impostas por uma UC de proteção integral e 

a possibilidade de um futuro reconhecimento de TI, as comunidades ribeirinhas não 
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indígenas residentes nesta região mobilizaram-se e reivindicaram o reconhecimento de 

seus direitos fundiários (regularização fundiária) junto ao INCRA em 2005. 

O INCRA não reconhecendo autonomia do estado e em resposta a solicitação feita 

pela a população local criou um projeto de assentamento denominado PDS 

CUIEIRAS/ANAVILHANAS, com sobreposição de 50% área do PAREST do Rio 

Negro Setor Sul, Plano de gestão do PAREST- versão consulta pública. 

Este assentamento foi criado através da portaria N
o
. 33 de 19 de Setembro 2005, 

com área de 200.328,5149 (duzentos mil trezentos e vinte e oito hectares cinquenta e 

um ares, e quarenta e nove centiares). Com capacidade para assentar 500 unidades 

agrícolas familiares, localizado no município de Manaus (Figura 19). 

 

Figura 19 -Projeto de assentamento PDS Cuieiras Anavilhanas 

Fonte: Mapa elaborado a partir de dados vetoriais do banco de dados CEUC. Cunha 2012. 
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O acesso ao projeto é feito por via fluvial, através do Rio Negro. O projeto está 

inserido no imóvel rural, denominado APUAU- CUIEIRAS. Situado entre os Rios 

Negros e Cuieiras, tendo ainda como limites Norte e Oeste o Parque Nacional de 

Anavilhanas, ao sul o Rio Cuieiras, a Leste o Distrito Agropecuário (Figura 19). 

Os projetos de assentamento têm por objetivo assegurar, as famílias assentadas, 

melhorias nos rendimentos e condições de vida. (Almeida, 2009). Este mesmo autor 

contextualiza que é um fator agravante no processo de degradação de área legalmente 

protegida é a existência de Projeto de Assentamento, superpondo com Unidade de 

Conservação gerando inevitáveis conflitos ambientais. 

No entanto, apesar da relevância ecológica existente na área, as atividades nos 

assentamentos são predatória sendo a retirada da madeira um fator relevante. Ao Criar 

um PDS instalou-se um dos principais conflitos nesta região: Conflitos de objetivos, 

visto que sobrepõem em mais de 50% uma unidade de proteção integral. Segundo 

Santos & Rubin, (2010), este assentamento foi criado de forma arbitraria sem que 

houvesse um trabalho mínimo de organização social, gerando uma situação de 

desinformação e conflitos entre os assentados. 

A economia do assentamento é baseada essencialmente na agricultura familiar, 

prática agrícola onde o processo de preparo da terra consiste na derrubada da vegetação. 

Seguido da queima da biomassa uso predominante de mão-de-obra, com implementos 

agrícolas manuais, e o abandono entre um a dois anos após o desmatamento, quando a 

produção declina. 

No setor primário, predomina o método tradicional de rotação de cultivo 

utilizado pelos índios e adotado pelos assentados. Predomina cultivos em pequena 

escala apenas para subsistência familiar, e o excedente é comercializado em Manaus. 

Quanto às culturas anuais, destaca-se o cultivo da mandioca, para a produção de farinha. 

Entre as culturas permanentes de expressão pode-se citar: cupuaçu, laranja, limão, 

banana, mamão, abacaxi e maracujá, açaí entre outras. 

  

  



 

60 

 

4.4. Identificação dos conflitos na área do PAREST  

 

Com todos os dados primários espacializadas foi possível detectar que nesta UC 

existem diferentes conflitos, estes já discutidos ao longo deste trabalho, se destacando 

entre eles: (conflitos de objetivos, interesse, territoriais, desmatamento, ordenamento 

territorial, usos tradicional e indígena entre outros).  

Outro ponto importante que pode ser observado ao longo deste trabalho trata-se 

divergências existentes em relação ao tamanho das áreas publicadas em meios oficiais 

de todas as unidades geopolíticas observadas no desenvolvimento deste trabalho. Estas 

divergências foram detectadas em relação ao tamanho das áreas publicadas, e áreas 

físicas (Tabela 2). Estas ocorrem de acordo com o tamanho das mesmas, quanto maior a 

área maior a divergência. Fato este, que pode ter ocorrido devido à falta de 

georreferenciamento destas UCs ou até mesmo a evolução dos softwares para a aferição 

dos dados de campo espaciais. 

Tabela 2 -Áreas protegidas apresentando divergencias do publicado com o real 

No. Geopolítica na Região 

Área 

Publicada 

Decreto ha 

Área Real 

ha 
% ha* 

Uso 

conflitivo 

com 

PAREST 

1 PAREST do Rio Negro Setor Sul 157.807,00 155.700,36 1,335 - 

2 

APA da Margem Esquerda do 

Rio Negro Setor Aturiá 

Apuauzinho 

586.422,00 568.940,09 2,981 NAO 

3 PDS Cuieiras-Anavilhanas 200.320,51 193.823,96 3,243 SIM 

4 **Títulos Definitivos  
8.573,69 

 
SIM 

5 

APA da Margem Esquerda do 

Rio Negro Tarumã Açu/Tarumã 

Mirim 

56.793,00 56.028,72 1,346 NAO 

6 
***APA Tarumã Açú/Tarumã 

Mirim 
42.910 42.970,53 

 
SIM 

7 PARNA Anavilhanas 350.018 342.944,69 2,021 NAO 

8 RDS  do Tupé 11.973 11.973 0,000 NAO 

TOTAL   1.406.243,51 1.380.955,02 10,93   

**Não entrou na base de cálculo inacessibilidade a publicação, não havendo assim o fator 

de comparação. 

***Único caso em que a área publicada mostrou-se menor que a área observada. 

Geoespacialização das áreas aqui apresentadas foram baseadas nas informações 

técnicas oferecidas pelo o Software ArcGis 9.3, nas configurações de medidas de área 

dos imóveis, gerado a partir do Sistema de Projeção Universal Transverse Mercator 
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(UTM) - Datum SAD_1969 Zona 20 Sul. Utilizando como dados para os fatores de 

comparação os dados vetoriais fornecidos pelo CEUC, em comparação as áreas 

publicadas pelos instrumentos competentes
6
. 

 

Estas divergências de áreas nas unidades geopolíticas observadas representa 

um percentual de 10% aproximadamente, considerando o publicado com o observado, 

que deverá ser revisto pelas autoridades competentes. Analisando estas áreas não se 

entrou no mérito do quantitativo devido às sobreposições existentes em cada unidade 

geopolítica desta região. Somente a diferença existente entre o publicado e o limite 

observado no momento desta análise. 

Por meio de dados primários espacializados, nota-se que esta área encontra 

se com diversas sobreposições de projetos institucionais, que resultam em conflitos 

como: objetivos, interesses territoriais, desmatamento, divergências no ordenamento 

territorial, usos inadequados por residentes, entre outros (Figura 20). Somente as áreas 

centrais ao sul do PAREST não apresentam os problemas identificados ao longo deste 

trabalho o que representa apenas 24,81 % da área do PAREST, estando 75% da UC 

apresentando algum grau de comprometimento.  

A sobreposição do PDS e área da Marinha do Brasil com o PAREST é de 

55% evidenciando assim uso conflituoso desta unidade em mais de 50% por estas duas 

instituições federais (Tabela 3). Diante das unidades territoriais estabelecidas no 

PAREST optou pela análise dos principais usos nesta UC, de forma que a coluna quatro 

da (Tabela 3) esta relacionada à permanência do Parque, ou a necessidade dele ser 

recategorizado ou redefinido em uma categoria menos restritiva em que o “SIM” 

                                                 
6
Lei Estadual N

o.
 2.646 de 22 de Maio de 2001, esta lei altera os limites dos Parques Setor Norte e Sul 

assim como define suas respectivas áreas. Assim como os limites geográficos da APAS da margem 

direita e Esquerda do Rio Negro. Criadas pelo o Decreto N
o
. 16.497 e 16.498 de 02 de Abril de 1995. 

Portaria N
o
. 33 de 19 de Setembro de 2005 aprova a proposta de destinação de parte do Imóvel Apuaú-

Cuieiras com área de 200.328,5149 hectares, no município de Manaus para a instalação de 

aproximadamente 500 unidades agrícolas familiares. 

APA Margem Esquerda do Rio Negro foi criada através do Decreto Estadual n.º 16.498 de 02.04.95,  

com área de  740.750ha  com o objetivo de “.proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas 

naturais ali existentes, visando à melhoria da qualidade de vida da população local e também objetivando 

a proteção dos ecossistemas regionais”.  

Através da Lei n.º 2.646 de 22.05.2001, tem seus limites e denominação alterados passando a denominar-

se APA da Margem Esquerda do Rio Negro - Setor Tarumã-Açú / Tarumã-Mirim, e sua área reduzida a  

56.793ha. 

Resolução 184/92 de 20 de Março de 1992 do INCRA cria o projeto de assentamento Tarumã Mirim com 

área aproximada 42,910, 76 hectares. 

Decreto N.º 8044/2005, está localizado, à margem esquerda do Rio Negro, com uma área de 11.973 

hectares. 
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significa conflitos com a UC e o “NÃO” se refere a atividades não conflitantes com o 

PAREST. Desta análise foi possível perceber que 87,5% de chances de redelimitar e 

assim administrar os conflitos existentes com a população local.  

Tabela 3 - Geopolítica de áreas sob utilização no PAREST do Rio Negro Setor Sul. 

No. Natureza dos Conflitos Área % 
Conflitos 
Sim/Não 

1 Área oficial do PAREST 157.807,00   SIM 

2 Área de uso por populações no PAREST 31.180,53 19,75
1
 SIM 

3 Área de uso por populações não indígenas 14.213,64 9,007 SIM 

4 Área de Uso Indígena no PAREST 16.966,89 10,752 SIM 

5 Área Livre de conflitos institucionais 39.157,91 24,814 NÃO 

6 Sobreposição PAREST X Marinha 14.220,51 9,011 SIM 

7 **Sobreposição PAREST X Títulos Definitivo 5.074,84   SIM 

8 Sobreposição PAREST X PDS 73.091,27 46,317 SIM 

TOTAL   157.650,23 99,90*   

 
  

 

 

1
Não entrou no calculo de percentual de áreas por já está incluída no universo das 

duas populações ali residentes. 

 

* Não alcança os 100% devido às divergências encontradas cálculo da área real. 

** Não entra no cálculo de área total por já estar incluso em área de usos por população 

tradicionais; 

                   ***Geoespacialização das áreas aqui apresentadas foram baseadas em medições de 

áreas automatizadas através de extensões do software. Técnicas oferecidas pelo o 

Software ArcGis 9.3, nas configurações de medidas de área dos imóveis, gerado a partir 

do Sistema de Projeção Universal Transverse Mercator (UTM) - Datum SAD_1969 Zona 

20 Sul e analisado com os dados vetoriais das unidades de gestão fornecida pelo o CEUC. 

Na formulação do SNUC o Ministério do Meio Ambiente vetou o Artigo 56, 

propunha a reclassificação de UCs de uso indireto em virtude da presença de população 

tradicional em seu interior. Com isso, as populações que habitam hoje UCs 

consideradas de uso indireto teriam que ser indenizadas e reassentadas pelo poder 

público, conforme previsto no artigo 42 na nova lei. Desta forma, esses imbróglios 

institucionais já teriam sido administrados. 

Ao observar o mapeamento das áreas de uso identificadas no plano de Gestão do 

PAREST este ainda não publicado, foi possível identificar em seus vetores que as 

comunidades ali residentes utilizam o Parque de Anavilhanas (Figura 20) para fazer a 

captura do pescado, bem como o uso da caça. Estas ações estão intimamente ligadas à 

cultura dos povos desta região que tem no seu modo de vida a extração dos recursos 

naturais destinados a sua fonte de proteína diária. No mapeamento elaborado através do 
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CEUC em 2011, o Parque de Anavilhanas é utilizado somente para a pesca, fato este 

que pode estar sendo inibido através de fiscalização do ICMBIO na região. 

 

 
Figura 20- Identificação das unidades territóriais  e áreas tradionalmente ocupadas por 

não indígenas. 

Fonte: Mapa elaborado a partir de dados vetoriais do banco de dados CEUC. Cunha 2012. 
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 Estas ações estão intimamente ligadas à cultura dos povos desta região que tem 

no seu modo de vida a extração dos recursos naturais destinados a sua fonte de proteína 

diária. No mapeamento elaborado através do CEUC em 2011, o Parque de Anavilhanas 

é utilizado somente para a pesca, fato este que pode estar sendo inibido através de 

fiscalização do ICMBIO na região. 

 

4.5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Como tantas Áreas Protegidas criadas no Brasil a revelia da população local 

(Barreto-Filho, 2001). O PAREST do Rio Negro Setor Sul, não foi diferente, mesmo se 

tratando de uma UC de proteção integral, não considerou os modos de vida da 

população local. Este gerou diferentes conflitos, sendo eles de cunho jurídicos 

administrativos, referentes à gestão pelas instituições públicas Mendes, (2009), ou no 

embate referente às visões distintas de território (Creado, 2006). 

No entanto, estas pressões ganharam diferentes contextos e caracterizaram se de 

diversas formas de usos dentre eles: populações humanas residentes no interior do 

parque, que se utiliza de atividades de caça, pesca extrativismo, extração madeireira e 

agricultura para sua manutenção. (Kurihara et  al., 2010). Além de conflitos gerados 

pelo uso dos territórios, por comunidades indígenas e não indígenas, além do usufruto, 

de posseiros com suas mansões de veraneio.  

As restrições de acesso e uso dos ambientes na região do Rio Negro e Cuieiras 

aconteceram gradativamente à medida que envolveu a criação das unidades de 

conservação e seu processo de implementação. As UC‟s de proteção integral estão 

contidas nas políticas públicas de ordenamento territorial, com critérios ligados à 

conservação da biodiversidade, onde as comunidades, ou povos residentes no entorno, 

passaram a ser considerados como ameaças ou entraves (Illenseer, 2011) citando 

(Pasquis, 2009), no processo de consolidação destas UCs. 

Os conflitos se manifestam em questões sobre os limites territoriais do Parque e 

os seus recursos naturais incluindo: (1) conflitos jurídicos, por exemplo, a legislação 

vigente para áreas de proteção ambiental e a que trata dos direitos territoriais e humanos 
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de povos indígenas; (2) conflitos políticos e econômicos, por exemplo, entre os 

interesses de diferentes organizações e representantes do governo, ONGs, comunidades 

e federações indígenas, ambientalistas; (3) conflitos sociais, por exemplo, entre 

diferentes grupos humanos que usam os recursos do Parque. (4) Marinha do Brasil por 

requerer o mesmo território para treinamento militar.  

No entanto, vale ressaltar que houve dificuldade em identificar ao longo deste 

trabalho as áreas de usos utilizadas somente por populações indígenas, visto que em 

duas destas comunidades contam com população indígena e populações  ditas 

tradicionais convivendo no mesmo espaço e utilizando-se dos mesmos recursos ali 

existentes. 

 Ressalto ainda, que grande parte dos conflitos ali existentes surgiram com o ato 

administrativo que criou o PAREST, como o caso das terras particulares ali existentes, 

com isso surgiram graves pendências fundiárias, que se acumularam e mesmo se 

agravaram ao longo dos anos. Como conseqüências, prejuízos causados à política 

conservacionista diante dos conflitos aqui detectados, que inviabilizam a gestão do 

território PAREST e pune os proprietarios de terras ali existentes. 

O território administrado pelo o INCRA conflita com o Parque. No entanto, este 

conflito se caracteriza com o objetivo dos territórios, visto que o INCRA não tem 

famílias assentadas na região que sobrepõem ao PAREST. Como sugestão para 

resolução deste imbróglio institucional pode ser administrado com o INCRA utilizando 

como redestinação parte deste território como área de Reserva Legal
7
, como 

compensação ao passivo ambiental causado pelo o projeto. A Constituição Federal 

consagra a ideia de que qualquer ato esta submetido a princípios e regras norteadoras e 

que, portanto, este não é exceção, o que torna a obrigatoriedade de Reserva Legal nos 

PDS.  

Assim estaria administrado o conflito existente atualmente, sem que houvesse a 

necessidade de recategorizar ou redelimitar o parque. Lembrando ainda que a área do 

PDS que sobrepõem esta UC esta afastada das margens do Rio Negro e não há 

                                                 
7
 Lei 12.651 de 25 de Maio de 2012, capítulo, IV artigo 12 “... Todo imóvel rural deve manter área com 

cobertura de vegetação nativa, a titulo de Reserva Legal, sem prejuízo de aplicação as normas sobre as 

áreas de preservação permanente, observando os percentuais mínimos em relação à área do imóvel que 

para Amazônia é de 80% nos imóveis situado em áreas de florestas”. 
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população residente. A população residente na região se concentra as margens do rio 

Cuieiras. Portanto, instituir a Reserva Legal do PDS dentro do PAREST, surge como 

uma alternativa viável, para a resolução deste conflito. Desta Forma o INCRA não teria 

afetado o seu projeto institucional de ocupação. Quanto ao processo de Gestão destes 

territórios o INCRA através da Norma Execução INCRA/ N
o
.
 
09, de 6 de Abril de 

2001
8
. Capítulo 4. Art. 9

o
 quando trata do projeto PDS e PAE norteia que: 

 “... Tratando-se de Projeto Agroextrativista – PAE ou 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS, além 

dispõe sobre o processo de consolidação de projetos de 

assentamento em áreas de Reforma Agrária”.  

Esta NE delega a gestão destes espaços através de um Termo de Cooperação ao 

Órgão Gestor, neste caso ao CEUC conforme transcrito a seguir.  

“... do atendimento às condições mínimas constantes do 

art. 6º desta Norma de Execução, a Superintendência 

Regional deverá comunicar formalmente ao órgão 

ambiental responsável pela política ambiental na região, 

para transferência de responsabilidade de gestão, que se 

dará mediante a assinatura de Termo de Cooperação 

Técnica”. 

O segundo conflito existentes nesta região e, portanto considerado nesta 

pesquisa o mais contraditório com relação ao Parque, trata se de um reconhecimento de 

TI. Nesta região se encontra ali instaladas populações indígenas e não indígenas 

convivendo no mesmo limite territorial de uma UC de proteção integral.  

A legislação é concisa quando afirma que “todos os documentos emitidos sobre 

um território indígena são nulos perante a lei” (Constituição Federal, 1988)
9
. E, 

                                                 
8
 NORMA DE EXECUÇÃO INCRA/Nº9, DE 6 DE ABRIL DE 2001. (Publicação: Diário Oficial n° 71-

E, de 11/4/2001, seção 1, pág. 201) Dispõe sobre o processo de consolidação de projetos de assentamento 

em áreas de Reforma Agrária. 
9
 § 1º do art. 231 da Constituição, reconhece que as terras ocupadas pelos índios e que são, 

assim, terras por eles habitadas em caráter permanente, e são utilizadas para suas atividades produtivas, 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessárias à sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  
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portanto, na forma de interpretar a lei o Decreto de criação do PAREST em 1995 torna 

se ilegal (nulo) a partir do momento do conhecimento pelo poder público da presença de 

populações indígenas convivendo neste território.  Resguardando desta forma, a 

Constituição Federal que reconhece o direito originário sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam. “direito originário quer dizer que o direito dos índios é 

anterior ao próprio direito, à própria lei”. (Marés, 2001). Independentemente da 

demarcação de suas terras. Isso significa que o reconhecimento constitucional tem o 

sentido apenas de afirmar os elementos necessários para definir determinada porção de 

território como TI indígena. Neste caso 

 “... a demarcação de TI, fruto do reconhecimento feito 

pelo Estado, portanto, é ato meramente declaratório, cujo 

objetivo é simplesmente precisar a real extensão da posse 

para assegurar a plena eficácia do dispositivo 

constitucional, que impõe ao Estado a obrigação de 

protegê-la”. (José Afonso da Silva, 2008 parecer da OAB 

de São Paulo sobre a Demarcação TI Raposa Serra do 

Sol). 

E por terem seus direitos reconhecidos as terras indígenas (TI) embora não 

sejam consideradas Unidades de Conservação, por contar com uma legislação própria. 

Os indígenas segundo (Cardozo, 2002) têm em sua forma de vida e modo cultural 

contribuindo para a conservação dos recursos naturais, já que a população indígena 

depende da manutenção da cobertura vegetal e da existência de diversas espécies 

animais e vegetais para sua sobrevivência.  

Segundo (Fearnside, 2002) Povos indígenas têm a melhor atuação na 

manutenção da floresta, embora reconheça que os seus padrões de comportamento 

podem mudar com o passar do tempo por força do contato com a economia maior. Frisa 

que os Extrativistas tradicionais (tais como seringueiros) e pequenos agricultores 

tradicionais (tais como caboclos ribeirinhos) tem relativamente pequeno impacto 

comparado a outros grupos, tais como migrantes recentes, fazendeiros, madeireiros e 

operações de agroindústria. E, portanto, acarreta danos reduzidos aos ecossistemas que 

habitam. 
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Quando se trata da área de uso das populações ali estabelecidas 

aproximadamente 20%
10

da área de uso no parque (Tabela 3, Figura 20) e utilizando o 

SNUC como referência trata das comunidades estabelecidas em área de UC de proteção 

integral é claro quando diz em:  

“... Art. 42. 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”. 

E, portanto, este conflito esta acirrado pelo uso dos três territórios, TI, Uso 

Tradicional e Parque, havendo assim a necessidade a autossuficiência da FUNAI em 

reconhecer a TI do Cuieiras. Com o reconhecimento de TI ou não de uma forma ou de 

outra haverá a obrigatoriedade do reassentamento da população ali instalada.  

Observou se ainda, que não adianta somente delimitar um novo território 

reduzindo a área do parque e transformando em UC de acordo com a Lei estadual N
o
. 

3.572. Esta Lei busca a regularização das famílias ali instaladas, o que não resolverá o 

conflito existente com as populações indígenas, será apenas mais uma medida paliativa, 

que não resolverá o problema. Para tanto deve se redelimitar o PAREST excluindo de 

seu território as áreas de usos indígenas, e não indígenas deste território.  

Quanto ao território requerido pela Marinha do Brasil consta ainda como 

conflito imaginário, visto que não se obteve dados concretos do interesse da Marinha 

nesta região. No entanto não é oficial, apesar da identificação deste dado vetorial no 

Plano de manejo do PAREST o no vetor de áreas militares presente no 

Macrozoneamento do Estado do Amazonas. Se real este conflito poderá ser 

administrado através do processo conhecido como Permuta de áreas a ser definida pelas 

instituições competentes. 

                                                 
10

 Não fazendo distinção entre as áreas de usos no Parque das populações indígenas e não indígenas 
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Considerando que o SNUC prevê o estabelecimento de termos de compromissos 

com moradores de Parque, assegurando o direito deles aos recursos ate o dia em que 

ocorra uma realocação e indenização,  

“até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as 

atividades e obras desenvolvidas nas unidades de 

conservação de proteção integral devem se limitar 

àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos 

que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às 

populações tradicionais porventura residentes na área as 

condições e os meios necessários para a satisfação de 

suas necessidades materiais, sociais e culturais”.  

No entanto o prazo para a elaboração do plano de Gestão de uma UC deve no 

máximo está pronta aos cinco anos de criação desta UC. 

Os títulos Particulares identificados nesta região este conflito com terras 

particulares (títulos definitivos) pode ser sanado através da desapropriação e 

indenização, sendo assim, uma vez tomada esta ação, este conflito também será sanado. 

Para realocação desta população pode ser utilizado o PDS que se encontra 

instalado geograficamente na mesma bacia, e com características próximas a atual 

localização de suas moradias atuais. 

Polícia Federal e Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia - INPA, também 

utilizam área do PAREST no SNUC não há contradições quanto ao uso deste território 

para pesquisa desde obedecidos os critérios especificados por esta lei, tais como:  

...”não podem colocar em risco a sobrevivência das 

espécies integrantes dos ecossistemas protegidos e estar 

sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua 

administração”. 

O turismo praticado de forma não regulamentada nesta região por diferentes 

empresas também pode ser regulamentado pelo plano de uso público aprovado para esta 

UC.  
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É importante não esquecer que apesar de todos esses imbróglios administrativos 

ainda há problemas sociais associados ao desamparo das comunidades ali instaladas.   

Se destacando entre eles a falta de segurança nos rios, sendo crescente o número de 

assaltos naquela região fato este não registrado oficialmente o que torna ainda mais 

difícil à obtenção de estatísticas. (relato obtido através de conversas informais com 

moradores). 

 A pesca ilegal é realizada de diversas formas desde a esportiva praticada no Rio 

Negro chegando até ao porte de barcos geleiros, que entram e saem dos rios Cuieiras e 

Branquinho levando grande quantidade de pescado sem que haja algum tipo de controle, 

fato este identificado neste trabalho como um conflito de uso. No entanto, este conflito 

pode ser resolvido através dos instrumentos legais como os acordos de pesca.  

A fauna abriga diversos grupos de mamíferos. Segundo o relatório “Avaliação 

de Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia Brasileira” 

(MMA, 2002).  O PAREST do rio Negro Setor Sul é considerado de alta importância 

para a conservação de mamíferos. Alguns destes trabalhos obtiveram relevância para o 

conhecimento da fauna existente na região na Bacia do Rio Negro (Spironello, 2000, 

Trolle, 2003; Iwanaga, 2004); estes autores enfatizaram em seus trabalhos no Alto 

Cuieiras grupos de primatas entre outras espécies de mamíferos no Parque Nacional do 

Jaú, e no rio Jauperi, sugerindo assim que está área conta com grande e diversificada  

fauna terrestre e, portanto apresenta alto grau de prioridade para a conservação. 
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4.6. CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho foi possível perceber que a existência do Parque tem 

contribuído positivamente para a preservação dos recursos naturais e culturais da região. 

Destacando-se a contenção e estabilidade do avanço do desmatamento na região. 

Atuando positivamente como um entrave na abertura de novas áreas, para fixação de 

residências e o estabelecimento de novas moradias, diante de impossibilidade atrelada a 

esta categoria de unidade de conservação. Protegendo assim, grande área de florestas e 

rios que servem como fonte de recursos para animais silvestres, peixes, e outros 

recursos. 

Quanto aos conflitos existentes ali muito se percebeu que podem ser 

administrados. Pois em sua maioria trata-se de conflitos de natureza institucional, 

gerados a partir de uma série de decisões equivocadas, o que instaurou um clima de 

tensão constante em busca de reconhecimento de direitos. Assim, torna se necessário 

que os órgãos gestores da região se articulem e busquem soluções, embasados pela real 

dimensão dos conflitos ali existentes. Como preservação e usos de famílias que estão 

sendo afetadas diretamente pela instabilidade fundiária da região, e assim evitar que se 

exacerbem os conflitos materializados pelas disputas territoriais, colocando lado a lado 

interesses opostos, voltados para as questões sociais e ambientais. 

Seja qual for o cenário vigente, a escolha da estratégia adequada deve considerar 

tanto o contexto interno quanto o externo do PAREST. Isto implica na concepção 

detalhada do processo, que contempla uma crescente gama de decisões estratégicas. Ter 

direito a está área, ha tanto disputado pelos os interesses imediatistas como os projetos 

de assentamentos, contrariando as questões ambientais é discutíveis quanto à qualidade 

de vida para esses ocupantes.  

As comunidades no PAREST e em seu entorno se encontra bem articulada e 

aberta às negociações e discussões no que se refere aos rumos que aquela UC irá tomar 

no futuro próximo. Junto com uma forte noção de consciência ecológica que se faz 

predominante não somente lá, mas em boa parte do discurso oficial das instituições 

públicas presentes na região. 
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Finalmente, cabe destacar que, apesar dos avanços e retrocessos em torno de 

toda a problemática citada ao longo deste trabalho, a criação do Parque em 1995 foi de 

considerado avanço para conter ainda mais a progressão de ocupação sobre está área de 

grande relevância ecológica. A realidade talvez fosse ainda mais dramática no âmbito 

social e natural, onde as ocupações e os prejuízos para esse ecossistema teriam sido 

maiores e significativas. Esse critério serve de referência para avaliarmos a importância 

na criação das UC‟s, um tema que requer outro estudo a cerca da importância dessas 

categorias no âmbito da implementação de políticas ambientais. Desta forma julga-se 

identificado neste capítulo os conflitos  existentes no PAREST do Rio Negro Setor Sul, 

e propondo alternativas para minimizalos. Assim,  poderá ser traçados planos e ações  

estratégias  de  conservação monitoramento  e  ao manejo  dos conflitos  identificados. 



 

73 

 

CAPÍTULO V 

POSSÍVEIS CENÁRIOS PARA A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO PARQUE 

ESTADUAL DO RIO NEGRO SETOR SUL 
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5. INTRODUÇÃO 

 

  Ao propor um estudo das superposições jurisdicionais e territoriais existentes 

entre as unidades de conservação – UC e terras indígenas – TI, não estava ciente da 

complexidade que marcava esse conflito e consequentemente o trabalho aqui realizado, 

devido às posturas antagônicas dos atores envolvidos. A presença de populações 

tradicionais em áreas de proteção ambiental na Amazônia tem provocado polêmica 

entre os que veem estas populações como "conservacionistas", e aqueles que veem 

como predadores que ameaçam o futuro da biodiversidade. (Alcorn 1993; Peres 1993; 

Redford & Stearman 1993). apud (Glenn Shepard jr. & Klaus Rummenhoeller, 2000).  

 Parte destes conflitos existentes entre o Estado e as populações tradicionais é 

desencadeada pelas restrições de acesso aos recursos naturais, impostas pela legislação 

ambiental. Outra questão importante que resulta em conflitos, e se estende até os dias 

atuais, refere-se aos aspectos fundiários aqui apontados como o principal fator gerador 

de conflitos ambientais no PAREST. Estes conflitos envolvem diferentes pares de 

atores: poder público X proprietário; poder público X comunidade; proprietário X 

proprietário; proprietário X comunidade, e comunidade X comunidade. Assim, as 

disputas “ambientalizam-se” por serem associadas a argumentos ambientais relativos 

aos modos de uso dos ecossistemas e dos impactos recíprocos presumidos entre estes 

modos. O Estado através da criação do Mosaico do Baixo Rio Negro em 2010 alega a 

importância biológica e ecológica da paisagem natural deste Parque. Assim busca 

promover instrumentos jurídicos de proteção ambiental, atuando na fiscalização da área, 

principalmente através do controle da expansão da comunidade e no controle de 

invasões de terras e desmatamento.  

Neste trabalho apresento proposta de entendimento sobre os conflitos e 

interesses comuns entre o PAREST do Rio Negro Setor Sul e as populações ali 

residentes, onde refletimos sobre diferentes construções da relação homem-natureza 

através das leis que regem o direito de uso dos territórios por populações tradicionais e a 

conservação dos habitats. 

Contudo, no ato de criação do PAREST em 1995 não havia processo de 

reconhecimento de TI ou qualquer ato jurídico demarcando terras indígenas, ou até 
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mesmo o conhecimento da existência de populações tradicionais nesta região. Com a 

promulgação da lei do SNUC, criou-se um procedimento alternativo para mudanças de 

categorias das áreas protegidas, já que, na prática, esta situação dispensa a aprovação da 

proposição do legislativo, desde que a mudança seja no sentido de uma categoria menos 

restritiva para uma mais restritiva.  E, apesar de não resolvido, o caso de unidades 

superpostas pertencentes à mesma categoria e, por isso, com igual grau de restrição, 

pelo simples fato de serem geridas por um só órgão amaina a maioria dos eventuais 

conflitos. (Faleiro, 2005).  

Mas este não é o caso da área de estudo deste projeto. Como foi especificado no 

capítulo anterior trata se de uma terra indígena (TI) em fase de reconhecimento e outra 

unidade de conservação em nível Estadual (parque) convivendo em disputas territoriais 

pelas instituições competentes, mas também refletindo uma realidade de presença de 

populações residentes que não estão, em sua totalidade, consideradas nem por uma 

categoria e nem pela outra. Neste estudo buscaram-se alternativas administrativas, 

políticas e institucionais contidas em documentos públicos e atos normativos, como o 

Plano de Gestão do PAREST, que possam interferir pro ativamente nos conflitos ali 

existentes. Com o advento do SNUC em 2000 que com suas regras especificas, seria 

praticamente impossível criar e delimitar um parque estadual nesta região sem estudos 

prévios sobre sua viabilidade social, sobre os direitos e participação das populações 

tradicionais, como parece ter sido o caso na criação de 1995. 

Contudo foi possível observar que os conflitos de maior significância ocorrem 

na esfera legal e institucional, em razão da falta de articulação entre os agentes públicos 

na efetivação da gestão ambiental integrada das unidades de Conservação. E as 

instâncias Federais, se destacando entre eles INCRA e FUNAI.  

Neste capítulo optou-se pela alternativa de propor cenários da área de conflito já 

especificada, criando como propostas três traçados dos limites territoriais já existentes: 

reconhecimento de TI, redelimitando o PAREST e criando uma nova RDS, o que pode 

vir a contribuir, com a permanência definitiva das comunidades nativas aliadas à 

conservação da biodiversidade no local. Sendo assim este capítulo teve como objetivo 

elaboração de cenários para unidades de gestão territoriais atualmente estabelecidas no 

Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul.  
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A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho abrangeu a 

identificação de informações dos principais conflitos ambientais, políticos ecológicos, e 

socioeconômicos. Essas variaveis quando confrontadas originaram uma serie de 

informações com as vantagens, de estar em evidencia politica e economica o que 

permitiu estabelecer possibilidades que formarão os futuros cenários propostos por este 

trabalho.  

  

5.1. Revisão de Literatura 

 

5.1.1. Uso de Cenários 

 

Cenários são narrativas sobre o futuro, que podem ser descritas em palavras, 

números, gráficos e mapas temáticos (Raskin, et al., 2005; Buarque, 2003 apud  Folhes, 

(2010). A construção de cenários é uma ferramenta útil para a integração de  análises de 

dados sociais e ambientais, servindo como subsidio ao planejamento do uso e ocupação 

do solo, especialmente na análise de conflitos entre conservação da natureza e expansão 

urbana por exemplo.  

Podem ser construídos com uma variedade de técnicas e objetivos, e têm sido 

utilizados em diferentes contextos, desde planejamento de negócios as  análises 

ambientais como o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC
11

, por 

exemplo, em diferentes escalas, locais ou global (Soares - Filho et al., 2006). Estes 

autores utilizaram a produção de cenários ambientais para simular a progressão da 

dinâmica de uso e cobertura do solo na Amazônia, assim como seus impactos nos 

ecossistemas. Para tanto utilizaram como referencial as complexas interações entre os 

ecossistemas como o clima regional e global, ciclos hidrológicos das principais baciais 

hidrográficas, além da  avaliação de políticas públicas.  

                                                 
11

 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) é um órgão criado 

em 1988, com o objetivo de avaliar as informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes 

para o entendimento do risco das mudanças climáticas.  
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Através destas variaveis estes autores buscaram prever a progressão de perda de 

cobertura florestal para a Amazônia até o ano 2050, encontrando no cenário mais 

alarmante perda de cobertura da floresta amazônica de até 40%, o que inclui pelo menos 

dois terços da cobertura florestal de seis principais bacias hidrográficas e 12 

ecorregiões. A partir de então, vários estudos veem discutindo através do uso de 

cenários ambientais o desflorestamento e uso da terra na Amazônia; (Soares-Filho  et 

al., 2004;  Soares - Filho  et al., 2006; Aguiar, 2006) estes estudos direcionaram e 

remeteram os orgãos ambientais a ligarem suas “sirenes” de alerta na detecção e 

repreensão da supressão florestal no Amazonas. 

No entanto, a produção de cenários ambientais não pode ser simplificada como 

uma tentativa de prever o estado futuro viabilizado e sim no que pode vir a se 

desenvolver em trajetórias alternativas, consistentes e plausíveis para aquele universo 

observado. Folhes, (2010), adverte que mudanças terrestres são resultados de uma 

complexa rede de interações entre fatores humanos e biofísicos, que atuam em 

diferentes escalas temporais e espaciais.  

Entender estes processos de mudanças terrestres de escalas locais ou  globais e 

seus impactos no sistema  homem-natureza é um enorme desafio científico - político 

pois os condicionantes exógenos tendem a desempenhar diferentes papéis dependendo 

dos interesses envolvidos. Assim, os cenários são elaborados a partir de padrões 

lógicos-causais, capazes de relacionar os acontecimentos.   

A construção de cenários permite que gestores reconsiderem as possibilidades 

existentes, a fim de lidar com as incertezas e o dinamismo do ambiente, questionando 

de maneira sustentada, na busca do entendimento do seu funcionamento Castro, (2009). 

Portanto, faz-se necessário o  uso de critérios socioambientais na construção de cenários 

que prevaleça aos multiusuários deste sistema a possibilidade de convivência 

pacificamente. 



 

78 

 

 5.1.2. Unidade Gerencial 

Não podemos esquecer que existe uma série de complicações não somente no 

PAREST, mas como em todo o conjunto de UC reconhecido como Mosaico do Baixo 

Rio Negro (MBRN) conforme detalhe da (Figura 21). Com área de 7.437.551 km
2
, é 

formado por um conjunto de onze unidades de conservação (UC‟s) com abrangência em 

dez municípios do estado do Amazonas. Segundo Illenseera, (2011) a criação destas 

áreas tanto de proteção integral como de uso sustentável, em diferentes momentos e por 

diferentes esferas de governo (União, Estado e Prefeitura), significou um reordenamento 

espacial com forte impacto sobre os territórios de usos por populações ditas tradicionais, 

acarretando com isso nova redefinição de regras de usos e acesso aos recursos.  

A população humana que habita esta região, assim como em toda região 

amazônica, busca estabelecer-se às margens dos cursos d‟água, caminho natural de 

locomoção, o que facilita a obtenção de água e de alguns recursos essenciais à 

subsistência dos grupos domésticos, principalmente a captura do pescado. 

 

 

Figura 21- Mosaico de Unidades de Conservação do Baixo Rio Negro detalhe - Parque 

Estadual do Rio Negro – Setor Sul. 

 Fonte: Cunha 2011 
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Segundo Illenseera, (2011) o mosaico está permeado de conflitos 

socioambientais, especialmente aqueles gerados pelo fato de populações humanas 

residirem no interior das UC‟s de proteção integral. Segundo o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC (Brasil, 2000), esta categoria é de uso restrito quanto 

à permanência de populações humanas no território uso direto de recursos naturais.  

Assim, novas territorialidades vêm emergindo nesta região em diferentes 

escalas, como é o caso da busca pelo reconhecimento de terras indígenas das 

comunidades ali residentes. Esta nova TI põe em cheque não somente a primazia da 

macrorregião para o planejamento territorial, como também o próprio plano de 

gerenciamento das UC. Contudo, Becker, (2010) afirma que estes cenários têm como 

agente principal a falta de diálogo na aplicação de políticas públicas, que vem levando 

ao esgotamento da macrorregião como escala ótima de planejamento. E enfatiza ainda 

que: o planejamento, para ser bem sucedido, deve focalizar problemas bem definidos e 

delimitados. Lauriola, (2011) frisa que as novas territorialidades têm que ser 

reconhecidas como um componente a ser fortalecido para o desenvolvimento regional 

sustentável, podendo ser caracterizadas e analisadas, não apenas em sua configuração 

jurídica, mas também em seu papel, real e potencial, na gestão da biodiversidade e na 

construção da sustentabilidade local.  

Novas territorialidades vêm emergindo nas últimas décadas, expressando seu 

crescimento demográfico com ajuda dos governos e em organizações associativas, as 

quais, com apoio de ONGs, fazem ouvir suas vozes, tendo conseguido assim a 

demarcação de suas terras (Becker, 2010). Segundo esta mesma autora, os indígenas 

transformaram-se em um efetivo ator regional, cuja ação se fundamenta num território 

apropriado e delimitado. Diante desta condição foi elaborada uma proposta de 

delimitação da terra indígena na região Cuieiras, tendo como base os levantamentos 

elaborados através do Laudo Antropológico da região, que identificou a existência nesta 

área de sete comunidades indígenas dispostas nas margens do Rio Cuieiras e do Rio 

Negro. E informações contidas no Plano de Gestão do PAREST, este ainda não 

aprovado, além de informações presentes nos dados coletados no processo de 

Mapeamento Participativo, realizado pelo CEUC em 2011.  
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 A partir destas informações, foram gerados três cenários para a região, levando 

em consideração tanto os conflitos sociais ali identificados quanto às áreas propícias 

para a conservação da região. 

5.2. OBJETIVO 

 

Analisar que alternativas de gestão resultariam no maior ganho social e 

ambiental, que possam minimizar os conflitos sem comprometer os recursos naturais e o 

patrimônio cultural que o Parque representa. 

 

5.2.1 Objetivo Específico  

 

Proposta de elaboração de cenários para unidades de gestão territorial 

atualmente estabelecidas no Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul. 

 

5.3. METODOLOGIA 

 

5.3.1 Área de Estudo:  

Ver Artigo III e Item 3.2.1 

 

5.3.2. Usos de Sistema de Informações Geográficas (SIG)  

Para a realização deste capítulo foi utilizado como ferramenta básica os sistemas 

de Informações Geográficas-SIG.  A tecnologia SIG é constituída por um conjunto de 

“ferramentas" especializadas em adquirir, armazenar, recuperar, transformar e emitir 

informações espaciais. Esses dados geográficos descrevem objetos do mundo real em 

termos de posicionamento, com relação a um sistema de coordenadas, seus atributos 

não aparentes.  
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 A aplicação desta tecnologia pressupõe dados georreferenciados, os quais são 

armazenados constituindo um banco de dados, o que permite sua manipulação e análise 

espacial. (Silva & Zaidan, 2004) apud (Kormann et al., 2011) destacam os sistemas de 

informações geográficas como uma tecnologia capaz de “investigar sistematicamente as 

propriedades e relações posicionais”, tendo como principio fundamental o 

georreferenciamento, ou seja, a indexação ou codificação geográfica da informação 

utilizada através de um sistema de referência cartográfica (Vieira, 2007).  

Quando isso ocorre, os usuários dos Sistemas de informações geográficas 

necessitam cruzar as informações neles contidas de forma a obter uma visão integrada 

da realidade, permitindo aos usuários modelar diferentes dados. E assim obter novas 

informações a partir de um conjunto de dados já existentes. Desta forma, os sistemas de 

informações geográficas tornam se uma ferramenta fundamental, uma vez que 

proporcionam diversos processos de sobreposições vetoriais. O procedimento 

metodológico adotado na elaboração deste capítulo inclui as seguintes fases:  

(1) Espacialização dos dados de campo de acordo com as áreas de uso das 

comunidades residentes na margem esquerda do rio Negro e do rio Cuieiras no 

município de Manaus. 

 (2) Imagens digitais de satélite Landsat5/ do sensor TM) às cenas 231- 062 nas 

bandas R3, G4 e B5; em formato digital, com resolução radiométrica de 8 bits com 

resolução espacial de 30 metros georreferenciadas, disponibilizadas através do Instituto 

de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM.  

(3) Dados vetoriais cedidos pelo IPAAM na escala de 1:100. 00, produzidas pela 

Divisão de Serviço Geográfico- DSG do Exército Brasileiro e base digital 1:250. 000 da  

Agencia Nacional de Águas – ANA. Além desses materiais foi utilizado para a 

vetorização das áreas de uso software ArcGis 9.3 proporcionando a elaboração de 

cenários com a delimitação de novos territórios.  

(4) Quando analisados os aspectos positivos (+) e negativos (-) dos cenários 

foram inseridos sinais para cada ação representada como ganhos e perdas ambientais. 

Estando especializados como: 

(+) Bom para a conservação/sociedade; 
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(-) Ruim para a conservação/sociedade; 

(++) Muito bom para a conservação/sociedade; 

(--) Muito Ruim para a conservação/sociedade. 

Ao final de cada processo foram somados os sinais, quanto mais sinais positivos 

melhor o cenário ambiental e social. Para o uso de cada sinal foram considerados os 

princípios sociais e ambientais diante da atual legislação, e da expectativa de resolução 

dos conflitos ambientados nesta UC. 

Sendo utilizadas, como indicadores dos cenários as perguntas presentes no 

marco metodológico para a criação dos cenários. Com base nos cenários elaborados 

integraram-se as opções, que calculou a métrica que indicou o melhor cenário 

considerando a conservação ambiental e o uso das populações ali residentes. Por 

exemplo, a elaboração de mapas que representem medidas de gestão territorial 

embasada na análise de documentação. Para isso, é necessário buscar as opções de 

gestão compartilhada entre a terra indígena e o CEUC. Para a conservação foram 

utilizados os princípios de tamanhos de áreas e a proteção das nascentes da Bacia dos 

Rios Branquinhos e Cuieiras. 

Surgindo assim a nova configuração de espaço territorial que poderá ser 

analisado pelas instituições competentes, na construção dos diferentes cenários 

institucionais que também carecem de uma definição: gestão compartilhada, ou repasse 

de gestão? Na elaboração do cenário dois foram utilizadas como limites territoriais as 

microbacias do PAREST utilizadas como unidades de mapeamento por serem unidades 

geográficas naturais que facilitam a conservação do ambiente, o planejamento, o 

monitoramento e a gestão da unidade. No Terceiro Cenário foram utilizados como 

principal critério os limites já existentes das unidades de gestão territorial duas UC APA 

da ME do Rio Negro - Setor Aturiá/Apuauzinho, APA ME do Rio Negro-Setor Tarumã-

Açu/Tarumã Mirim, PAREST Estadual do Rio Negro Setor Sul, PARNA de 

Anavilhanas, RSD do TUPË e limites territoriais do PDS. 
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5.3.3. Marco Metodológico. 

 

Hipóteses 
Questões 

 

Proposições 

Objetivos Fontes de Evidência Unidades de Análise 

Os cenários 

projetados podem 

vir a contribuir para 

a resolução de 

conflitos no 

PAREST sem 

comprometer 

objetivo e 

integridade da 

Unidade de 

Conservação 

A redelimitação e 

recategorização do PAREST 

podem contribuir para 

minimizar os conflitos de usos 

na UC 

Os diferentes conflitos de uso 

(INCRA, populações indígenas 

e não indígenas, Policia 

Federal, INPA e Marinha do 

Brasil), Interferem no objetivo 

da UC. 

Analisar que alternativas de gestão 

resultariam no maior ganho social e ambiental, 

que possam minimizar os conflitos sem 

comprometer os recursos naturais e o 

patrimônio cultural que o Parque representa. 

 

Documentos /levantamentos 

bibliográficos, e dados vetoriais 

oriundos do mapeamento 

participativo realizado em 2011. 

Parque Estadual do Rio Negro Setor 

Sul no Município de Manaus/AM. 

Instrumentos de gestão 

(acordos, termos de 

compromisso, gestão 

compartilhada com a Terra 

indígena) que possibilitem 

manter os objetivos de 

conservação do Parque?  

1. Os cenários projetados 

podem contribuir na resolução 

dos conflitos ali existentes. 

Específico  

Elaboração das novas unidades de gestão 

territorial atualmente estabelecida no Parque 

Estadual do Rio Negro Setor Sul através do uso 

de cenários 

Mapeamento Participativo 

realizado em 2006/ 2011. 

Parque Estadual do Rio Negro Setor 

Sul, APA, PDS, Distrito 

Agropecuário no Município de 

Manaus/AM. 

É necessário 

redelimitar o PDS 

Os limites do PDS podem ser 

redefinidos? O Parque pode 

compor a reserva legal do PDS, 

e passar a ser administrado pelo 

CEUC?  

O limite territorial do PDS é 

necessário um processo de 

redelimitação? 

 

 

 

Dados obtidos da geração de 

cenários do PAREST. 

Proposta dos novos limites do 

PAREST do Rio Negro setor Sul no 

Município de Manaus/AM. 
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5.4. RESULTADOS ENCONTRADOS 

5.4.1. Cenário atual 

 Ver Capítulo IV item 4.4 

Neste capítulo no subitem 4.4 e 4.5 foi identificado e discutido através do resumo de 

compilação dados especializados todos os conflitos identificados ao longo desta 

pesquisa. E, portanto tornar será repetitivo sua inserção no capítulo 5. 

 

5.4.2. Primeiro Cenário Tendencial  

 

5.4.2.1. Cenário reconhecendo Terra Indígena do Cuieiras  

 

A gestão dos territórios é um processo contínuo, participativo, interativo, 

hierarquizado nos diversos níveis de governo (Federal Estadual e Municipal). É o 

resultado de um processo dinâmico, liderado pelo poder político, e por diversos setores 

sociais e grupos de interesse. Subdivididos em iniciativa privada e a sociedade civil 

organizada, de forma a cumprir os princípios e determinações constitucionais, na 

execução de políticas públicas e de segurança nacional. Visando o desenvolvimento da 

sociedade, a proteção do meio ambiente reconhecendo suas limitações quanto à 

exploração, conservação e preservação (Vieira, 2007). Foi impetrada no Ministério 

Público Federal MPF requerendo à FUNAI abertura de processo de identificação para 

demarcação de Terra Indígena reivindicada pelas populações indígenas que habitam o 

interior do Parque e seu entorno.  

Assim, o reconhecimento do território indígena do Cuieiras, (Figura 22) 

espacializado através dos cenários atuaria como uma proposta na resolução dos entraves 

responsáveis pela ingerência do PAREST. Ressaltando ainda que, com o 

reconhecimento desta TI haveria grande perda de territórios para as populações “ali 

residentes tidas como tradicionais”. No entanto, estaria sendo reconhecido o direito 

originário indígena conforme já discutido ao longo deste trabalho. Portanto, analisando 

o processo de crescimento e expansão familiar indígena e consequentemente aumento 
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da pressão em busca de recursos da floresta, foi elaborado uma zona tampão através de 

um (buffer) com raio de dois km em torno das áreas de uso já consolidadas por estas 

comunidades ganhando assim a reconfiguração do território especializado. Desta forma, 

numa analise que contempla o reconhecimento de direitos dos moradores indígenas, na 

forma de constituição de uma terra indígena, esta TI deveria ser delimitada com uma 

área de aproximadamente 47.000 (quarenta e sete mil) hectares de área no Parque. 

Resguardando, a Constituição Federal que reconhece o direito originário sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam. “direito originário quer dizer que o direito dos índios é 

anterior ao próprio direito, à própria lei”. (Marés, 2001). E que, portanto, devem ser 

reconhecidos como territórios indígenas. 

Nesta sugestão, no entanto, haverá cenário propício à resolução de alguns dos 

conflitos ali existentes, mas não podemos esquecer que haverá supressão de unidades 

familiares não indígenas ali instaladas, nos limites territoriais do Parque. Muitas 

instaladas nesta região a mais de 60 anos (Gráfico 1), adquirindo direitos a serem 

resguardados com relação aos seus territórios. Tendo como alternativa para PDS 

Cuieras Anavilhanas, a mudança de categoria da nova UC, passando a ser de uso 

sustentável, que compatibilizam o uso dos recursos naturais por populações tradicionais 

com restrições através das zonas intangíveis.  

Diante deste cenário a nova UC a ser configurada já contará com grande pressão 

de desmatamento no seu território, o que tornaria extremamente necessária a geração de 

fontes alternativas de renda para a população instalada na busca para reduzir a pressão 

sobre o desmatamento na nova UC. 

Como alternativa estas famílias podem ser assentadas no PDS, no entanto 

localizado mais ao norte e distante da área urbana de Manaus, Rio Negro, mais 

perfeitamente possível para a regularização fundiária.  

 

5.4.2.2. Cenário PDS Cuieiras Anavilhanas 

 

No ato administrativo que criou o projeto de assentamento o mesmo continha 

uma área de aproximada 200.320,51hectares, versão de área contestada durante o 

desenvolvimento desta dissertação em que pode ser averiguada através de uso do 

software ArcGis, 9,3  (Informo que a área do imóvel, gerado a partir do Sistema de 
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Projeção Universal Transverse Mercator (UTM) - Datum SAD_1969) que o mesmo  

consta de  193.823,96  (cento e noventa e três mil hectares oitocentos e vinte e três ares  

e noventa e seis centiares), apresentando uma redução de área de 6.496,56 hectares nos 

limites territoriais atualmente estabelecidos.  

Neste cenário a principal saída é a negociação existente entre as instituições 

Federais e Estaduais INCRA, FUNAI e CEUC respectivamente, para que haja uma 

redução da área do PDS. Este poderá ter sua área reduzida cobrindo o uso das 

comunidades indígenas ali localizadas diante da inconstitucionalidade de sobreposição 

de terra indígena com PDS.   

Assim com a delimitação de TI do Cuieiras,  nome este sugerido no Laudo 

Antropológico, este PDS passará a contar com área de 148.705 ( cento e quarenta e oito 

mil hectares, setecentos e cinco ares) deste total 73.000,00 (setenta e três mil hectares) 

passará a contar como passivo ambiental do PDS, disposto como compensação do 

passivo ambiental, na forma de uma reserva legal do assentamento (Figura 22). Desta 

forma teria a área de proteção integral, sobreposta ao parque na forma de Reserva Legal 

do PDS. Desta forma não haverá obstáculo jurídico para o uso desta sobreposição na 

área do Parque Estadual do Rio Negro- Setor Sul. Contudo está área não representaria 

os 80% exigidos por lei pelo o poder público para a averbação da Reserva Legal visto 

que a porção localizada dentro do Parque representa 76,72% do PDS. Os limites da 

Reserva Legal deverão ultrapassar os limites do PAREST permanecendo as áreas mais 

remotas para a conservação.  

 

5.4.2.3. Criação da UC 

 

Neste cenário após análise das áreas de uso das comunidades indígenas e não 

indígenas foi configurado a conformação de uma UC de uso sustentável na porção sul 

do Parque, cumprindo assim a Lei N
o
. 3.572

 
de 28 02/2010 de redelimitação do 

PAREST nas proximidades de Manaus. Esta UC contará com uma área de 34.244 (trinta 

e quatro mil duzentas e quarenta e quatro hectares) aproximadamente (Figura 22). 
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 No entanto, nesta proposta considerará apenas seis comunidades sendo elas 

(Bela Vista do Jaraqui, Araras, Baixote, Caioé, Tatulandia, e Deus Proverá) 
12

. Com 

aproximadamente 200 unidades familiares, número este informado durante o 

mapeamento participativo realizado pelo CEUC.  

Ressalto que está UC já nascerá com grande pressão no seu território e com a 

prerrogativa de assentar famílias oriundas da migração familiar quando reconhecida a 

TI do Cuieiras. Todavia há um fator que engloba todos os discursos envolvidos: a 

preservação, portanto, cabe às instituições responsáveis monitorar e prevenir as ações 

que serão tomadas a partir do momento de sua criação para que sejam garantidos a 

integridade desta UC minimizandos assim os futuros processos de especulação 

imobiliária nesta região por veranistas e projetos turísticos que pouco contribuem para o 

desenvolvimento da comunidade local. 

 

5.4.2.4. Cenário de expansão do Parque 

 

Neste mesmo cenário temos o avanço do PAREST sobre APA, unidade 

territorial de uso menos restritivo e com grande pressão com o desmatamento, que se 

aproxima das nascentes dos rios Branquinho e Cuieiras. Para que o novo limite tenha 

viabilidade e possam ser implantados novos estudos deve ser realizado como preconiza 

o SNUC, Capítulo IV, Art. 22,§ 5
o
 assim não haverá impedimento legal visto que no § 

5
o
 cita as unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser 

transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por 

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que 

obedecidos os procedimentos de consulta. Fato este inédito até o presente momento no 

estado. 

Ressalto ainda que o PAREST foi criado em duas Glebas Federais, (Gleba 

Apuaú - Cuieiras e Cuieiras- Tarumã) até o presente momento, não foram repassadas ao 

estado. Sendo assim, na espacialização destes cenários estariam delimitadas todas as 

unidades territoriais atendendo toda a legislação especificada, lembrando ainda que a 

                                                 
12

 Não consta no formulário de forma legível o numero de famílias da comunidade Baixote e 

Deus Proverá. 
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área utilizada pela Marinha do Brasil deverá ser reconsiderada a possibilidade de 

encerramento das atividades nesta região. Assim, julgam-se administrados os conflitos 

existentes na área do Parque.  

Quando os pesos e medidas do uso deste cenário foram observados privilégio 

direcionado ao lado social, visto que este obteve maior quantidade de positivo em 

relação ao Ambiental. No entanto este cenário ainda estará privilegiado 126.665,73 

(cento e vinte e seis mil hectares, seis centos e sessenta e cinco ares e setenta e três 

centiares) destinados à conservação (Tabela 4). 

Tabela 4- Ganhos e perdas ambientais no uso do  primeiro cenário . 

 
Assim, quando embasado o item número 2 da (Tabela 4) dois sinais positivos 

devido ao fato da destinação 14.213,75 (quatorze mil hectares, duzentas e treze ares e 

setenta e cinco centiares) destinados ao uso pelas populações ali instaladas, e negativo 

para ganhos ambientais devido ao fato da conservação perder áreas de proteção integral 

para uso sustentável através de uma RDS. 

 

No item 3) da tabela, havendo o reconhecimento de 16.927,15 (dezesseis mil 

hectares, novecentos e vinte e sete ares e quinze centiares) destinado a área de terra 

indígena, este item também recebeu dois sinais positivos, sendo avaliado que este item 

seria muito bom para a sociedade. Em conformação com os ganhos ambientais este item 

recebe apenas um sinal positivo levando em consideração que terra indígena não é área 

de proteção integral e sim como uso sustentável. 

Item 4) da tabela a desapropriação de títulos definitivos o sinal positivo é para a  

conservação pois estaria resguardando a questão ambiental. E positivo para os donos 

destes títulos, pois teriam assim a sua regularização fundiária.  

Social Ambiental

1 Área oficial do PAREST 157.807,00

2 Populações Tradicionais X PAREST 14.213,65 CDRU ++ -

3 Indígenas X PAREST 16.927,63
Reconhecimento de 

TI
++ +

4 Titulos X PAREST 3.759,15 Desapropriação + ++

5 MarinhaX Indígenas - Desapropriação ++ +

6 Marinha X PAREST 14.220,51 Permuta ++ ++

7 PDS X Área Indígena -
Reconhecimento de 

TI
+ +

126.665,73

No. Natureza dos Conflitos no Parque Área Solução
Ganhos

Alterações de áreas
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Item 5)  A delimitação da terras indígenas em áreas  requerida pela a Marinha do 

Brasil foi considerado a desapropriação  como um item muito bom para a sociedade , 

pois assim permaneceriam com direitos resguardados a área em que residem, e 

ambientalmente bom para a conservação, pois assim, esta área estará livre de 

treinamentos militares que afugentam a população de animais silvestres desta região. 

Item 6) da tabela foi considerado ambientalmente e social  a questão da permuta 

com bom para ambos. 

Item 7) foi considerado apenas com bom, devido ao fato de obter-se o 

reconhecimento de terras indígenas. 

 

Como desfecho final desta análise chegou-se a conclusão que o uso deste 

cenário não seria o mais indicado para a conservação, pois estará perdendo grandes 

áreas de proteção integral que passariam a uma categoria menos restritiva de uso 

sustentável. No entanto para a sociedade estaria com grandes ganhos e assim colocando 

ponto final no conflito fundiário.  No entanto, é importante lembrar que ao delimitar 

uma TI com a conformação presente na (Figura 22) estará desalojando muitas 

residências presentes nesta região a mais de 60 anos o que reflete como negativo para a 

sociedade não indígena.  
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Figura 22 – Primeiro cenário tendencial caracterizando a expansão do Parest, delimitação da TI do Cuieiras e RDS e expansão do PAREST.  

Fonte: Cunha 2012. 
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5.4.3. Segundo Cenário Tendencial 

 

No Segundo cenário tendencial, (Figura 23) foi projetado com mudança de 

categorias e sem reconhecimento de TI, no entanto o Parque unidade territorial hoje 

existente e o PDS passarão a fazer parte de um novo território aqui sugerido como uma 

RDS por tratar de uma categoria de uso sustentável, mais com algum grau de restrição. 

Não há dúvida de que as comunidades indígenas têm à posse e usufruto das suas 

terras o que constitui direito fundamental, vista a sua relevância para a proteção e 

promoção da dignidade da pessoa humana de cada pessoa indígena. Segundo a 

Organização Internacional do Trabalho - OIT cita que são as terras que mantêm a 

continuidade dos grupos étnicos e possibilitam que eles se reproduzam ao longo do 

tempo, vivendo de acordo com as suas tradições e cosmovisões peculiares. Estas terras 

para o direito à identidade de cada um dos seus componentes.  

Deste modo será extremamente controverso abrir mão de um direito há pouco 

conquistado.  O conhecimento constitucional dos direitos dos índios sobre as terras por 

eles ocupadas no Brasil é relativamente recente, a primeira Constituição brasileira a 

tratar dos direitos indígenas foi de 1934 e, ainda assim, foi somente com a Constituição 

Federal de 1988, que os direitos dos povos indígenas foram anunciados de forma 

sistemática.  

 De acordo com (Tabela 5) o uso deste cenário mostra se como uma alternativa 

para o remodelamento dos cenários ambientais ali existentes, visto que neste cenário 

não houve nenhum sinal negativo em relação às analise das prorrogativas 

socioambientais.   

Tabela 5- Ganhos e perdas socioambientais no uso do segundo cenário. 

No. 

Cenário projetado 
com mudanças de 

categorias 
Área Solução 

Ganhos Alterações 
de áreas Social Ambiental 

1 PAREST X RDS 286.113 CDRU ++ +   

2 APA XPAREST 290.797 Desapropriação + ++   

3 APA 141.824 - + ++ 

 
Total de áreas destinadas para a conservação em ha 

718.734 
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Os limites territoriais do PAREST e do PDS atualmente existentes fundem-se 

dando origem a nova UC do Cuieiras que contará com aproximadamente 286.113 

(duzentas e oitenta e seis mil hectares e cento e treze ares). Assim, não haverá 

necessidade de deslocamento por parte da população ali residente, e ainda contará com a 

regularização fundiária há tanto almejada por esta população (Figura 23). O INCRA 

permanecerá com seus limites territoriais atuais podendo assim consolidar o PDS. 

Haverá a mudança de categoria de parte da APA unidade de proteção menos 

restritiva para uma categoria de proteção integral Parque, que contará com 290.797,00 

(duzentos e noventa mil hectares, setecentos e noventa e sete ares). Limites maiores que 

os atuais do PAREST. 

A área da APA hoje delimitada sofrerá redução do seu território mudando de 

categoria para PAREST que muito contribuirá para a conservação. Por tratar de uma 

área de isolada de influências humanas na vizinhança e à baixa densidade demográfica, 

seria um ganho ecológico em termos de áreas para a conservação. 

Neste cenário a APA permanecerá existindo apenas na porção que sobrepõem o 

Distrito Agropecuário contando com aproximadamente 141.824 (cento e quarenta e um 

mil hectares oitocentos e vinte e quatro ares) (Tabela 5). De acordo com esta tabela 

haverá conflitos de sobreposição de terras particulares sobrepondo o novo PAREST. 

Este conflito pode ser administrado com a desapropriação destas terras ou até mesmo 

com a permuta de áreas. Assim com uso deste cenário o total de área para a conservação 

será 718.734 (setecentos e dezoito hectares, setecentos e trinta e quatro ares) 

aproximadamente (Tabela 5). 

Assim, as comunidades terão reconhecimentos de seus direitos fundiários 

através do título de Concessão do Direito Real de Uso – CDRU. Contará com os 

programas de áreas protegidas, sendo administrada pelo estado e com os benefícios de 

tal parceria, atribuindo a prioridade à tutela do meio ambiente a gestão estadual. Desta 

forma, deve-se buscar a conciliação entre estes dois relevantes direitos fundamentais no 

caso concreto, resolvendo eventuais conflitos pela via da ponderação e do princípio da 

proporcionalidade, e não sujeitar o primeiro ao segundo. 
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Figura 23 – Segundo cenário tendencial com mudança de categoria da APA para PAREST e a transformação do parque para RDS.  

Fonte: Cunha 2012. 



 

94 

 

Para tanto, espera-se que a SDS através de seus principais parceiros aumentem 

sua capacidade de atuação e articulação nesta região. Os direitos dos povos interessados 

aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegidos.  

Para minimizar os impactos advindos com a intensificação dos usos da terra, 

visto que esta região passará de uma categoria mais restritiva para uma menos restritiva 

deverão ser implantados programas e incentivos que visem maior capacidade de gestão 

sobre os bens naturais comuns (floresta, terra e lagos), com a utilização de tecnologias 

mais adaptadas, o que reduzirá impactos sobre os usos das capoeiras e florestas, 

permitindo a possibilidade de maior regeneração de áreas florestais. 

 Assim, olhando o cenário por uma ótica menos otimista esta área sofrerá ainda 

grande pressão por candidatos ao assentamento, e pela a possibilidade da regularização 

fundiária. Assim politicas devem ser implantadas para controle do acesso do número de 

famílias ali instaladas. 

 5.4.4. Terceiro Cenário tendencial elaborado pelo CEUC  

 

Buscando uma alternativa para a resolução dos conflitos ali existentes a SDS 

através do Centro Estadual de Unidades de Conservação - CEUC, buscou uma proposta 

de redelimitação e recategorização, tendo como base a área de uso das comunidades ali 

residentes.  No entanto, ignora a presença de sete comunidades indígenas estabelecida 

nesta região. Vale ressaltar ainda que o processo elaborado por esta instituição contém 

erros como os detectados pelo procurador do Estado Júlio Cezar Lima Brandão, em seu 

parecer junto ao processo NO. 2.637/2012 - PGE (Processo N
o
 2.169/2010-SDS) em que 

contesta o instrumento utilizado na composição do processo de recategorização do 

PAREST.  

O instrumento utilizado por esta secretaria trata-se da Lei N
o
. 3.572

 
de 28 

02/2010 que autoriza a redelimitação do PAREST e a criação de uma nova RDS. No 

entanto esta mesma Lei em seu artigo 1
o
 delimita os limites geográficos da nova reserva 

a ser criada e da área a ser desafetada do PAREST sendo que este ato cabe ao 

administrativo responsável pela UC após a realização de estudos técnicos. 

Ao se referendar aos limites geográficos a lei supracitada abrange as áreas de 

usos das comunidades a serem desafetadas do PARQUE e as confrontações desta UC 
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demonstrando assim que este ato de forma direta prevê a inconstitucionalidade contida 

no processo da redelimitação e recategorização desta UC.  

Outro quesito refere se ao fato desta unidade ter sido criada através do Decreto 

Estadual nº. 16.497, de 02/04 de 1995 e alterada através de Lei n
o
. 2.646 de 22/05 de 

2011, neste sentido o mesmo poderá ocorrer diante de Lei especifica. As UCs foram 

criadas por ato do Poder Público e somente poderão ter seus limites alterados seguindo 

os parâmetros de leis como citados aqui como exemplo o § 6
o
 e § 7

o
 do art.22 da Lei n

o
 

9.985/2000, que direcionam a ampliação dos limites de uma unidade de conservação, 

sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser 

realizada por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a 

unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos.  

Assim a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser 

realizada mediante lei específica. De forma que ao ser criado por Decreto Lei em 1995 

este Parque o instrumento mais adequado para alterações dos seus limites seria o 

Decreto. Ainda assim a SDS através do Centro Estadual de Unidades de Conservação 

apresentou uma proposta para as comunidades no ato da consulta pública instaladas para 

consolidar a área a ser desafetada através do cenário de redelimitação da UC, como 

especificado na, o que não resolve os conflitos ali detectados seria apenas mais uma 

medida paliativa. 

Neste mapa vetorial chamado de cenário tendencial elaborado pelo o CEUC 

demonstra (Figura 24) as principais características da área após a Criação da “RDS 

com nome sugerido pelos moradores de Poranga que Conquista”. A mesma será 

demarcada alcançando todas as comunidades localizadas ao sul do rio Cuieiras e Rio 

Negro.  

As comunidades ali residentes terão o reconhecimento de seus territórios, neste 

caso a APA também terá redução do seu território para abrigar parte da RDS “Poranga 

Conquista”, nome este escolhido no Ato da Consulta Publica.  O PAREST por sua vez, 

ganhará uma nova delimitação com extensão de dois km de Extensão no entorno do 

Distrito Agropecuário, nas proximidades do rio Cuieiras, doado pela a Superintendência 

da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. O que poderia ser um argumento de 

preservação do PAREST e dos recursos ali existentes. 



 

96 

 

 
Figura 24 - Cenário tendencial Centro Estadual de Unidades de conservação CEUC.   

Fonte: Mapa elaborado pelo o CEUC apresentado em consulta pública em 10 de dezembro de 2011.
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No item 1 e 2 da (Tabela 6), estão representados as medidas de áreas a serem 

protegidas com o uso do cenário três (Figura 24). Considerando o cenário elaborado 

pelo CEUC usou se a mesma análise para classificar os ganhos e perdas ambientais no 

uso deste cenário, em que ganhos sociais representam cenário muito bom, pois resolve 

os conflitos sociais existentes nesta região. A demarcação de uma unidade de 

Conservação de uso sustentável muito irá contribuir na consolidação fundiária da 

região. Já que esta categoria permite a implantação do CDRU emitido pelo órgão 

fundiário e abrange todas as comunidades existentes nesta região. 

Tabela 6- Cenário CEUC 

No. 
Cenário projetado com junção 

dos cenários 
Área Solução 

Ganhos 

Social Ambiental 

1 RDS/CEUC 165.749 Criação RDS ++ + 

2 PAREST/CEUC 92.002 
Redução de 

limites 
++ + 

Total de área destinado à conservação em ha                                                                                    257.751 

 

No cenário ambiental foi considerado somente como bom, visto que o parque perde 

áreas de proteção integral para uso sustentável. 

 

5.4.5. Quarto cenário tendencial 

 

 

O quarto cenário tendencial foi considerado mais plausível por esta pesquisa, 

resultou da junção do cenário apresentado pela SDS (Figura 24) e um cenário projetado. 

Este cenário está embasado, na expansão dos limites territoriais do PAREST alcançando 

as cabeceiras do rio Branquinho localizado ao norte do atual PAREST.  

Nesta região se concentra projetos agrícolas de grande escala com presença de 

desmatamento na região das nascentes na bacia do Rio Branquinho. Sabemos que as 

nascentes apresentam dinâmica extremamente sensível às alterações no uso do solo, 

decorrentes dos processos antrópicos.  São tecnicamente protegidas como área de 

preservação permanente (APP) através do Código Florestal (Lei n°.4.771, de 15 de 

Setembro de 1965) que apesar de ter se tornado menos restritivo em 2012, estipulou que 

estes espaços devem receber proteção especial, através de Lei n° 12.651, de 25 de maio 
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de 2012, que institui o novo Código Florestal (Brasil, 2012), essas definições não 

mudaram apenas foram incorporadas na nova Lei.  

 Assim, acredita-se que as principais consequências das intervenções agrícolas 

nas nascentes, assim, como em seu raio de abrangência são diretamente responsáveis 

pelas alterações nos cursos d‟água, assim como a qualidade deste recurso destinado a 

conservação e, portanto, devem ser preservadas. 

Desta forma optou-se por unir os cenários projetados através CEUC (Figura 24) 

com o cenário projetado com ampliação dos limites territoriais, até as nascentes do rio 

Branquinho que compõem a bacia do rio Cuieiras, estando espacializado na Figura 25.  

Utilizou-se a mesma metodologia para análise e classificação dos ganhos e perdas 

ambientais no uso deste cenário. 

Estando assim descrito, a expansão do PAREST item 1 (Tabela 7) contribuiu 

gradativamente para a preservação das nascentes que compõem a Bacia do Rio Cuieiras 

obtendo conceito muito bom para ganhos socioambientais. No item 2 da mesma tabela 

foi considerado a mudança de categorias de parte do território APA para RDS que 

contribui gradativamente para a demarcação de uma unidade de conservação em uso 

mais restritivo que a APA já existente, obtendo conceito muito bom quando referendado 

aos ganhos ambientais. 

Tabela 7- Junção dos cenários 

No. 

Cenário 
projetado com 

junção dos 
cenários 

Área Solução 
Ganhos 

Social Ambiental 

1 
Expansão do 
PAREST 

175.389 - ++ ++ 

2 APA/RDS 64.572 - + ++ 

Total de área destinado para a conservação em ha                                                        341.138 ha 

 

No entanto, em ganhos sociais recebeu apenas um conceito bom, pelo fato de 

levantar um novo conflito com áreas de agricultura em terras particulares. De acordo 

com o quarto cenário devem surgir negociações para a preservação destas nascentes que 

se encontra localizada em terras particulares, e alterada por processos antrópicos  

(Figura 25). 
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Figura 25 – Quarto cenário tendencial com ampliação dos limites territóriais do PAREST e a transformação de parte do território em RDS.  

Fonte: Cunha 2012.
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No quarto cenário espacializados através da (Figura 25) a APA foi dividida em 

duas, áreas com limites territoriais distintos, parte localizada dentro do Distrito 

Agropecuário com configuração diferenciada da atual e parte deste território serve de 

configuração para expansão do PAREST. 

 

5.5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No cenário de identificação dos conflitos denominado de cenário atual, (Figura 

20) detectou-se que aproximadamente 75,19% da área objeto deste estudo apresenta 

grau de interferência, seja por uso de instituições, que buscam desenvolver projetos cuja 

convivência é incompatível, dados os marcos regulatórios de cada unidade de gestão 

territorial, ou por conta da população ali residente, que utiliza os recursos disponíveis 

para saciar sua demanda diária de suprimentos. 

Quando referenciados aos diversos conflitos que, hoje, inviabilizam a 

implementação da Unidade de Conservação, uma vez que esta foi criada em local de 

uso e ocupação de populações tradicionais, somado a isso o alto grau de interferência 

advindo da ocupação do espaço por outras instituições, o processo de consolidação 

torna - se inviabilizado, acarretando assim fortes impactos sociais e ambientais.  

Atribuindo pesos positivos e negativos as colunas de ganhos social e ambiental 

quando administrado e solucionados os principais conflitos foi projetados os cenários. 

No cenário com reconhecimento de TI levou se em consideração o reconhecimento da 

TI e os impactos causados na população não indígena ali residente.  

Utilizando todos os vetores conflituosos, foi investigado neste cenário a 

demarcação da TI do Cuieiras, os limites territoriais do Parque. No entanto, percebeu-se 

que este será o cenário mais drástico em relação aos ganhos sociais, pois estariam 

deslocando desta região, números relativamente grandes de famílias não indígenas 

desfazendo comunidades compostas por índios e não índios, como identificado no 

levantamento realizado pelo CEUC. Além da limitação de acesso ao território por 

populações que utilizam o rio Cuieiras como meio de transporte fluvial e fonte de 

alimentação. 
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Para modelagem deste cenário foram utilizadas soluções administrativas, se 

destacando entre elas: CDRU para as comunidades fixadas na nova UC, 

Reconhecimento de TI das populações indígenas residentes na área do PAREST, 

desapropriação dos títulos definitivos, permuta da área requerida pela Marinha do 

Brasil. 

No entanto o uso deste cenário não é tão simples, pois acarretará na 

redelimitação do Parque. Quanto a TI a ser reconhecida esta não sofrerá mudanças 

bruscas por se tratar de uma Área Protegida e com pequeno grau de comprometimento 

ainda instalado. No entanto, passa de uma categoria de proteção integral para uma de 

uso sustentável. Estudos utilizando dados de satélite com incêndios florestais 

comprovam que os menores índices de desmatamentos estão associados às áreas 

indígenas e as áreas de proteção integral. Vale a pena lembrar que os conflitos advindos 

deste ato administrativo podem ser amenizados por meio de Termos de Compromisso, e 

gestão compartilhada dos recursos naturais. 

O PDS sofrerá redução dos seus limites dentro do PAREST devido à 

incompatibilidade de objetivos existente entre as categorias de Terra indígena e PDS 

acima citadas. A Marinha do Brasil não demonstrou ao órgão Gestor desta UC interesse 

efetivo nesta região. No entanto, não consta nenhuma documentação oficial 

formalizando sua desistência em obter este território, portanto é recomendado que a 

SDS através do CEUC obtivesse de forma oficial a desistência da Marinha do Brasil em 

utilizar este espaço com completa desativação dos exercícios militares naquela região. 

De acordo com os pesos atribuídos nas tabelas, haverá maiores ganhos sociais do 

que ambientais, no entanto o parque ainda contará com área de aproximadamente 

126.665 (cento e vinte e seis mil hectares, seiscentos e sessenta e cinco ares) (Tabela 4) 

aproximadamente destinada à conservação no uso deste cenário.  

No segundo cenário tendencial, não haverá a necessidade de realocação da 

população ali residente. O estado não perderá áreas destinadas à conservação e o PDS 

não sofrerá redução dos seus limites geográficos, pois estará contemplado dentro dos 

limites cartográficos de uma nova UC. A regularização fundiária ocorrerá através dos 

demais instrumentos de implementação desta unidade. Entende-se que com o Plano de 

Manejo e com a concessão das CDRUs as regras de utilização da unidade ficam claras e 



 

102 

 

bem definidas evitando assim os conflitos existentes com os altos índices de 

desmatamento que em sua maioria estão associados aos projetos de assentamentos. 

 Desta forma o CDRU é o instrumento realmente apto à realidade das Unidades 

de Conservação, por tratar-se de um contrato bilateral, consubstancia-se em Direito Real 

e não possuir caráter perpétuo, gerando ainda obrigações tanto para o poder publico 

como para o concessionário, servindo ainda de documento de propriedade. Em outras 

palavras, com a concretização dos dois instrumentos a legislação ordinária terá a sua 

eficácia social satisfeita.  

No entanto, não haverá o processo de reconhecimento de TI e toda a população 

ali instalada permanecerá usufruindo deste território adequando-se a uma categoria de 

UC, com regras menos restritivas que as atuais. Não esquecendo que, Amazônia é 

formada por diversos grupos sociais, cada um com seus costumes e forma diferenciada 

de utilização da floresta, de organização espacial e de uso dos recursos naturais, 

portanto, mais uma vez é importante lembrar a necessidade de acordos de utilização 

deste espaço com uso de normas adequadas a população ali instalada.  

No entanto, esta área contempla títulos particulares, problema esse que poderá 

ser resolvido com o processo de desapropriação. O uso deste cenário mostrou ser 

adequado para aquela região quando comparado os ganhos sociais e ambientais já que 

toda a população ali instalada não sofrerá intervenção no uso de suas áreas e assim o 

órgão gestor contará com 718.734 (setecentos e dezoito mil hectares e setecentos e trinta 

e quatro ares) aproximadamente destinados a conservação em categorias mais restritivas 

que as atuais, apesar de estar localizado em áreas mais remotas para a conservação. 

(Tabela 5). 

No terceiro cenário, este elaborado pelo CEUC e apresentado a população local 

em consulta Pública em 10 de dezembro de 2011 o parque ganhará uma pequena área da 

SUFRAMA e será delimitada a RDS localizada ao longo da margem esquerda do Rio 

Negro até os limites do PARNA de Anavilhanas. Como no cenário anterior, não haverá 

diferenciação entre os territórios indígenas e não indígenas. Quando analisados de forma 

integral somente estariam em desacordo com a forma legal de realizar este ato.  
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Apesar de ser um bom cenário para sociedade o mesmo não foi considerado por 

esta pesquisa como o melhor cenário, visto que esta região perde grandes áreas 

destinadas à proteção integral, e não contempla em seus limites as principais nascentes 

que formam a bacia do rio Cuieiras. 

Portanto, é conhecido, que todos os órgãos sofrem de déficit orçamentário que 

dificulta o processo de implementação das UCs, no entanto, este trabalho identificou 

como principais desafios: Regularização fundiária com controle eficaz para evitar a 

entrada de novos moradores; combater a extração ilegal de madeira, caça e pesca 

predatória; e assim garantir a sustentabilidade na elaboração de Projetos comunitários 

com uso dos recursos humanos e financeiros; além da implantação de projetos sociais 

que possam contribuir de forma direta e indireta com as comunidades ali instaladas. 

Com isso julga se respondida a questão presente no marco metodológico 

evidenciando a importância dos cenários na contribuição da administração de conflitos 

no parque sem comprometer objetivo e integridade da Unidade de Conservação, mas 

reconhecendo, ainda que parcialmente, os direitos das populações residentes. 

Neste novo arranjo territorial e espacial de áreas protegidas na região do baixo 

Rio Negro, parte da APA mudará de categoria e passaria a ser considerada como 

Parque. Os limites geográficos do PAREST estariam sendo modificados APA da 

Margem Esquerda do Rio Negro – Setor Aturia / Apuauzinho mudando de categoria 

para Parque, permanecendo apenas a área contida dentro do Distrito Agropecuário como 

APA. Assim estaria contemplada a nascente do rio Branquinho nos limites do Parque. 

Deve ser considerada ainda a possibilidade de acordos com donos de terras 

particulares localizados as margens do rio Branquinho a criar uma RPPN nesta região. 
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5.6. CONCLUSÃO 

 

Diante do trabalho realizado foi possível identificar os principais vetores e os 

impactos deles decorrentes oriundos dos cenários tendenciosos de conflitos de origens 

social e ambiental com enfoque nos usos e objetivos de diferentes unidades de gestão 

territorial propostas por varias instituições, como terra indígena, assentamento, unidade 

de conservação de proteção integral e de uso sustentável, áreas institucionais 

particulares, e áreas privadas. Estes impactos identificados assumem sentido quando 

referenciados a esta escala local. Para a construção dos cenários estratégicos e gestão 

deste território, partiu-se da análise do estado atual e dos futuros impactos das 

mudanças, com foco na proposta do processo de redelimitação ou recategorização do 

Parque Estadual, que conta com grande extensão territorial, dotadas de características 

similares, do ponto de vista ambiental.  

As ações a serem implementadas devem levar em consideração as características 

da população local, na medida do alcance dos diferentes atores sociais e dos recursos 

disponibilizados no processo de estratégia de conservação. Entende se, que a construção 

destes cenários prospectivos foi uma tarefa importante para o conhecimento das 

dimensões da questão ambiental e social daquele lugar, e para contribuir na busca de 

soluções que superem os conflitos ali identificados.  

Para a administração dos conflitos ali instalados assumem como ponto de partida 

o diálogo, o consenso e as mudanças institucionais que podem viabilizar inflexões nas 

tendências apontadas, buscando assim, o caminho que integra as dimensões 

econômicas, social, e ambiental.  

Finalmente, cabe destacar que apesar dos avanços como a criação desta UC no 

Rio Negro e retrocessos em torno da problemática da permanência de populações dentro 

dos limites de UC de proteção integral, causando assim sérias interferências no processo 

de gestão, e na dinâmica da vida dos residentes. A criação do PAREST do Rio Negro 

Setor Sul, foi a forma encontrada pelas autoridades locais para conter os avanços dos 

desmatamentos sobre este ecossistema raro, em belezas naturais, culturais e biológicos. 

Sem estas UCs a realidade com certeza seria mais dramática no âmbito da conservação 

e conflitos ambientais, políticos ecológicos, e socioeconômicos, pois as ocupações e os 



 

105 

 

prejuízos para este ambiente teriam sido significantes e muito provavelmente a 

realidade seria bem mais agressiva no ponto de vista social e ambiental. 

Portanto, esta pesquisa baseada em cenários socioambientais mostrou-se como 

ferramenta útil para auxiliar na compreensão e visualização das mudanças 

socioambientais aplicados a esta região. Apesar das limitações do modelo utilizado os 

cenários elaborados podem ser uteis para avaliar os benefícios associados aos projetos 

de reestruturação das unidades de conservação de proteção integral desta região, e por 

extensão, das unidades de gestão territoriais ali instaladas. 

 

5.7. SUGESTÕES  

 

As justificativas apresentadas para a proposta de cenários ambientais para o parque 

em síntese, entre outros argumentos são: 

1. “Resgatar o direito de propriedade aos ocupantes da região através do CDRU”; 

2.  “Repasse das glebas Federais ao Estado”; 

3. “Redefinição do parque é essencial para a prevenção da ocorrência de ocupação 

irregular nesta área de grande vulnerabilidade ambiental”; 

4. Proporcionar “a instalação de um sistema de proteção eficiente para preservação 

do patrimônio natural desta região”; 

5. Proporcionar “proteção aos recursos necessários à subsistência das populações 

tradicionais com proposta de fontes de renda alternativa”; 

6. Proporcionar “a valorização econômica e social da diversidade biológica 

presente nesta região”; 

7. Proteger através de fiscalização dos conflitos da especulação imobiliária. 

8.  Desenvolver atividades de “turismo ecológico” ou “eco turismo”; 

9.   “Adequar o Parque Estadual ao Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação”; 

10. “Assegurar a Gestão compartilhada destes espaços protegidos nas três 

instâncias, Federal, Estadual e Municipal”;  
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11.  “Desenvolver projetos e estudos que contemple a área ambiental, assim como 

os recursos ecológicos e paisagísticos da região”; 

12. “Minimizar os processos de alteração de paisagens modificadas por ações 

antropogênicas, principalmente implementação do desmatamento”. 

13. É importante lembrar que nas margens do Rio Cuieiras existe a presença de 

comunidades indígenas desde tempos anteriores à criação do Parque, que 

dependem diretamente da exploração dos espaços e recursos naturais; 

14. “Negociar com a Marinha do Brasil a desativação completa dos exercícios 

militares naquela região”; 

15. “Ampliação da porção norte do PAREST do Rio Negro Setor Sul incorporando 

a área da APA da Margem esquerda do Rio Negro Setor Atuaria Apuauzinho. 

Esta deverá abranger as principais microbacias daquela região (Rio Branquinho) 

e suas nascentes. É importante lembrar que o Rio Branquinho pode vir a ser a 

“porta de entrada” do novo desenho do Parque, apesar da sua nascente estar 

contemplada em terras particulares”; 

16.  “Combate as ações antrópicas bem como a garimpagem ilegal de madeira, caça 

e a pesca comercial além da abertura de novas áreas para roçados”. 

17. “Diversificar as atividades turísticas, de forma que a hotelaria e a pesca 

esportiva não sejam as únicas atividades praticadas na região”; 

18. “Valorizar a cultura local como atrativo turístico através de trabalhos educativos 

que permita às populações das comunidades compreenderem sua importância e 

valorizar ainda mais a sua cultura”. 

19. Recomendações para criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural-

RPPN localizada ao norte do PAREST em terras particulares. 
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