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1 INTRODUÇÃO

A criação, implementação e gestão de uni-
dades de conservação (UCs) federais 

e estaduais na região de infl uência da BR-319 
(Porto Velho-Manaus) é parte de uma estra-
tégia de gestão territorial dessa parcela da 
Amazônia brasileira em face das pressões de 
desmatamento e tendências de expansão da 
fronteira agropecuária. Prevendo-se a intensi-
fi cação dos impactos sociais e ambientais com 
a reconstrução da BR-319, na última década, 

PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO

foram criadas diversas UCs de uso sustentável, 
tendo como benefi ciárias diretas as comuni-
dades tradicionais de perfi l extrativista que já 
habitavam as áreas pelo menos desde meados 
do século passado. A criação dessas UCs re-
presentou uma reconfi guração territorial com 
profundas implicações em relação à cidadania 
e aos direitos das populações locais, modelos 
de desenvolvimento e relação entre Estado e 
sociedade.



principais citados anteriormente. Diferentemente 
de outros eventos em que se prevê a participa-
ção de uma pluralidade de atores, nesse seminá-
rio, priorizou-se a participação de gestores dos 
dois órgãos de forma a constituir um espaço pri-
vilegiado para debater os desafi os da gestão par-
ticipativa pela ótica da atuação governamental.

A realização do evento ocorreu por meio de di-
álogos prévios entre o IEB, a coordenação re-
gional do ICMBio de Porto Velho e a direção do 
CEUC, em Manaus. Na etapa preparatória, foi 
realizada uma consulta às equipes dos dois ór-
gãos no sentido de validar os temas de interesse 
a serem tratados durante o evento. Em seguida, 
defi niu-se um método de condução do seminá-
rio que valorizasse as experiências e vivências 
dos gestores e seu diálogo com os conceitos 
e princípios subjacentes à gestão participativa 
de UCs. Os resultados dos debates aqui regis-
trados oferecem importantes subsídios para o 
aprimoramento tanto da gestão das UCs em si, 
quanto da relação entre comunidades tradicio-
nais da Amazônia e as políticas de Estado.

Os diálogos prévios e a realização do seminário 
aconteceram como parte das atividades de dois 
projetos: i) Fortalecimento Institucional das Unida-
des de Conservação situadas na Área de Infl uên-
cia da BR-319, fi nanciado pela Fundação Gordon 
e Betty Moore; e ii) Conservação da Biodiversi-
dade em Terras Públicas da Amazônia Brasileira, 
apoiado pela Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional (em inglês, Uni-
ted States Agency for International Development 
– USAID). Ambos os projetos são coordenados 
pelo IEB, em parceria com outras organizações da 
sociedade, além de ICMBio e CEUC. 

Desde 2009, o Instituto Internacional de Educa-
ção do Brasil (IEB) vem trabalhando em parceria 
com o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), o Centro Estadual 
de Unidades de Conservação (CEUC) e organi-
zações da sociedade civil do sul do Amazonas. 
A parceria visa elevar o patamar do diálogo en-
tre órgãos de governo e sociedade civil, tendo 
em vista o desafi o compartilhado, e implementar 
e gerir as UCs segundo novos marcos regula-
tórios e novas perspectivas de envolvimento da 
sociedade na efetiva implementação e gestão 
das UCs. Desde o início, emergiram desafi os, 
dilemas e questões sobre: i) os mecanismos de 
instâncias de gestão participativa das unidades; 
ii) o manejo sustentável dos recursos naturais 
por parte das populações residentes; iii) a par-
ticipação das comunidades na vigilância e con-
servação da biodiversidade; e iv) a relação entre 
as UCs e as terras indígenas (TIs) próximas ou 
contíguas.

Todos esses temas vêm sendo objeto de pre-
ocupação e de discussão em inúmeras reuni-
ões, encontros, seminários, ofi cinas e agendas 
de trabalho, tanto dos órgãos gestores quanto 
das organizações representativas das popula-
ções tradicionais da região. Eles refl etem uma 
difi culdade de alinhamento conceitual e político 
entre os atores quanto às fi nalidades das UCs 
e aos caminhos possíveis para se promover a 
sua gestão, tendo em vista seus objetivos de 
conservação da biodiversidade e promoção do 
desenvolvimento sustentável.

O Seminário de Gestão Participativa de Unidades 
de Conservação do Sul do Amazonas e Nordeste 
de Rondônia e Mato Grosso foi concebido como 
um espaço de debate e de busca de algum ali-
nhamento conceitual interno entre os gestores 
de UCs do ICMBio e do CEUC quanto aos temas 

1 Chefe de unidade de conservação (UC) do Centro 

Estadual de Unidades de Conservação (CEUC). Comentário 

sobre as difi culdades enfrentadas por gestores e comunidades 

no dia a dia da gestão das UCs, durante participação no 

Seminário Gestão Participativa Unidades de Conservação do 

Sul do Amazonas, Nordeste de Rondônia e Mato Grosso.

A gente precisa comer pela beira 

enquanto esfria o meio

DIONÉIA FERREIRA1
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2.1 A GESTÃO PARTICIPATIVA NO 
SUL DO AMAZONAS E NORDESTE DE 
RONDÔNIA E MATO GROSSO 

A partir do processo de democratização no 
Brasil, as instituições gestoras de unida-

des de conservação (UCs) em todo o país pas-
sam por um processo de repensar o modelo de 
planejamento e execução de ações no âmbito 
de áreas protegidas.

Gestão participativa pode ser entendida como o 
processo de administrar (no caso, unidades de 
conservação), sob um enfoque participativo, com 
a fi nalidade de garantir e ampliar as possibilidades 
de participação social. Em UCs da Amazônia, isto 
é um desafi o, uma vez que, de forma geral, tais 
áreas protegidas foram imposição estatal, tendo 

seu início a partir de processos autoritários e com 
poucos momentos de debates na sociedade.

No contexto da região sul do Amazonas, nor-
deste de Rondônia e norte de Mato Grosso, a 
forma impositiva da implementação das unida-
des de conservação é uma realidade, acrescen-
tando-se, porém, a particularidade da discussão 
sobre a repavimentação da BR-319. O mapa 1 
apresenta a localização das unidades de con-
servação desta área de abrangência.

A pretensão do governo brasileiro em realizar, a 
partir de 2007, a reconstrução da rodovia Manaus-
-Porto Velho foi rebatida por movimentos sociais e 
organizações não governamentais (ONGs). Os ar-
gumentos apontavam que o desmatamento e de-
terioração dos recursos naturais provocados pela 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

FONTE: INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO BRASIL (IEB).



de Formação e Cultura da Kanindé, situado em 
Porto Velho (RO). 

Esse seminário foi parte de uma série de forma-
ções sobre gestão participativa em unidades de 
conservação, realizadas pelo IEB, em parceria 
com o ICMBio e com o CEUC do Amazonas. Os 
dados das UCs da área de abrangência desse se-
minário encontram-se no Anexo B deste relatório.

Depois de promover dois encontros de conse-
lheiros de UCs situadas no contexto da BR-319 
– que culminaram em duas cartas direciona-
das aos órgãos gestores das áreas abrangidas, 
a Carta de Lábrea e a Carta de Humaitá –, o 
IEB identifi cou, junto ao ICMBio, uma deman-
da para capacitação dos gestores dessas UCs 
(chefes e servidores) sobre o tema gestão par-
ticipativa. Porém, entendeu-se que somente a 
participação dos gestores de UCs federais li-
mitaria o debate, visto que diversas UCs da re-
gião são de responsabilidade do governo esta-
dual. Assim, fez-se um esforço de interlocução 
junto ao CEUC para que gestores deste centro 
também pudessem participar do evento. 

Outro ponto de destaque foi o convite feito a 
alguns técnicos da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) para participar do seminário, uma vez 
que a problemática da sobreposição de uni-
dades de conservação e terras indígenas está 
diretamente relacionada ao tema. Estendeu-se 
o convite também a um representante de um 
povo indígena Diahui, conselheiro de uma uni-
dade de conservação da área de abrangência, 
e a representantes da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente do Pará, que contribuíram para 
um debate mais plural e rico.

Assim o seminário surge como momento de 
refl exão sobre a própria prática da gestão das 
UCs, intercâmbio de experiências entre os di-
versos gestores públicos, interface com a ges-
tão de outras áreas protegidas (terras indígenas) 
e espaço para encaminhamentos e melhoria das 
atitudes frente à sociedade atingida pela decre-
tação das UCs.

simples abertura do modal na região seriam mais 
danosos social e economicamente que os benefí-
cios indicados nos estudos do licenciamento res-
pectivo (Fleck, 2009). Assim, a criação de UCs na 
região tem uma característica estratégica, a fi m de 
assegurar um freio ao desmatamento provocado 
pela reabertura da estrada. 

Porém, a simples decretação das unidades não é, 
por si só, fator de contenção do desmatamento. 
Medidas de implementação dessas UCs, como a 
criação dos conselhos gestores (consultivos ou 
deliberativos), a elaboração dos planos de manejo/
gestão2  dessas unidades, o estabelecimento de 
rotinas e padrões de gerenciamento, a fi scalização 
ambiental com envolvimento das comunidades 
locais e a gestão de confl itos do território contri-
buem para a garantia do maior atributo para a pro-
teção dos recursos naturais: a governança local.

Esse atributo necessita do fator estruturante 
de participação social para que a sociedade 
subsidie o órgão gestor na atividade de ge-
renciamento da unidade. Sociedade e órgão 
gestor são copartícipes das tomadas de de-
cisão. Assim, a gestão participativa é um dos 
instrumentos para o crescimento da gover-
nança local e, por conseguinte, do processo 
democrático.

2.2 SEMINÁRIO GESTÃO PARTICIPATIVA 
DE UCS NO SUL DO AMAZONAS, 
NORDESTE DE RONDÔNIA E NORTE DE 
MATO GROSSO

O Seminário Gestão Participativa de Unidades 
de Conservação no Sul do Amazonas, Nordeste 
de Rondônia e Mato Grosso Durante ocorreu 
nos dias 9 a 11 de outubro de 2012, no Centro 

2 Planos de manejo é termo aplicável às UCs federais, 

estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) e regulamentações. Por sua vez, o termo planos de 

gestão é empregado às UCs estaduais, em decorrência do 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC). Porém, 

fundamentalmente, os dois possuem os mesmos objetivos: 

estabelecer, a partir de critérios técnicos e de ofi cinas de 

planejamento participativo, as diretrizes para a gestão destas UCs.
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3 OBJETIVOS DO SEMINÁRIO

O objetivo geral do seminário era capacitar 
gestores de UCs federais e estaduais si-

tuadas na área de infl uência da BR-319, no sul 
do Amazonas, nordeste de Rondônia e Mato 
Grosso, em assuntos relevantes para a gestão 
participativa.

Este seminário vem como um paralelo aos even-
tos anteriormente realizados pelo IEB em par-
ceria com movimentos sociais e associações 
comunitárias para discussão acerca do conceito 
de gestão participativa pelos conselheiros das 
UCs da área de abrangência. 

Até então, tais eventos concentravam-se nas vi-
sões e necessidades das comunidades locais e 

P ara compor a lista de participantes do 
evento, a intenção foi a de convidar um 

grupo que representasse toda a área de abran-
gência do projeto. Assim, foram convidadas as 
coordenações regionais do ICMBio em Porto 
Velho (CR-1) e Manaus (CR-2), além do CEUC 
e da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do 
Mato Grosso.

Também foram convidados servidores do ICM-
Bio lotados em Brasília, servidores da Funai 
lotados nas coordenações regionais de Ma-
deira e Médio Purus, um conselheiro da Flona 

povos indígenas que, de alguma forma, são impac-
tados pelos processos de gestão das unidades de 
conservação federais. Mas, em dado momento, o 
IEB foi questionado sobre a importância de se dis-
cutir a gestão participativa no âmbito dos gestores, 
incluindo-se os gestores de unidades estaduais. 

Assim, os objetivos específi cos do seminário fo-
ram: i) aprofundar a refl exão e a discussão sobre 
a temática; ii) apontar encaminhamentos para 
o enfrentamento dos problemas relacionados à 
gestão participativa da área de abrangência; além 
de iii) gerar subsídios para uma publicação a ser 
lançada pelo IEB, a partir das contribuições dos 
gestores do ICMBio e CEUC que atuam nas UCs 
abrangidas pela área de infl uência da BR-319.

de Humaitá e dois servidoras da Secretaria de 
Meio Ambiente do Pará (Sema/PA), a fi m de 
enriquecer o debate e garantir um intercâmbio 
de experiências.

Porém, efetivamente, o evento contou com a 
presença de representantes da CR-1 do ICM-
Bio, do CEUC, da Funai, da Sema/PA, além do 
conselheiro da Flona de Humaitá.3

3 A lista de participantes pode ser consultada no 

Anexo C deste relatório.

4 CONVIDADOS E PARTICIPANTES



5 METODOLOGIA

O seminário concentrou-se no aprofunda-
mento da discussão de temas relevan-

tes para a gestão participativa do Sul do Ama-
zonas, Nordeste de Rondônia e Mato Grosso. 
A discussão foi organizada e direcionada pela 
moderação e por uma equipe de assessores 
externos, sempre a partir de um método ante-
riormente elaborado pela equipe do IEB.

5.1 TEMAS E NIVELAMENTO CONCEITUAL

Para promover uma refl exão prévia, os partici-
pantes do evento receberam, com antecedência, 
textos motivadores sobre cada tema.4 Os textos 
foram elaborados por uma assessoria externa e 
visavam aprofundar conceitos e lançar questio-
namentos relacionados a estes, proporcionando 
um nivelamento conceitual dos temas discutidos. 
Os temas para discussão, selecionados a partir 
de consultas às CRs do ICMBio de Manaus e 
Porto Velho, são apresentados a seguir.

1) Instrumentos de gestão participativa em 
unidades de conservação: os instrumentos 
(conselhos gestores, planos de manejo etc.) 
de planejamento e gestão de unidades de 
conservação, a partir do olhar participativo.

2) Manejo dos recursos naturais: a interação 
e intervenção antrópica das comunidades 
locais sobre os ecossistemas e a atividade 
de conservação ambiental dos órgãos 
gestores, sob a ótica da participação social.

3) Sistemas participativos de proteção e 
vigilância da biodiversidade: a infl uência das 
comunidades em processos de fi scalização 
de ilícitos ambientais; a disposição destas 

4 Ver Anexos A deste relatório.

em relação à proteção dos recursos 
naturais em UCs; e as posturas de cada ator 
(comunidades e órgão gestor) em torno do 
tema, tendo em vista a participação social.

4) Povos e territórios indígenas: a infl uência dos 
povos indígenas em áreas tradicionalmente 
ocupadas por estes, mas em que há confl itos 
de dupla afetação entre TIs e UCs. Como 
a gestão territorial de áreas que possuem 
objetivos diferenciados podem confl uir para 
a garantia da gestão participativa de povos 
indígenas e comunidades locais.

5.2 ASSESSORIA EXTERNA E 
MODERAÇÃO

A assessoria externa teve o papel de impulsionar 
a refl exão e a discussão a partir dos textos mo-
tivadores e por meio de interferência direta du-
rante os debates realizados, tanto nas plenárias, 
quanto nos grupos temáticos. Além disso, coube 
a cada assessor externo a relatoria dos grupos, 
indicando os encaminhamentos propostos sobre 
cada tema. Ao fi nal, foi realizada a relatoria do 
evento, indicando tanto os encaminhamentos dos 
grupos, quantos os rumos das polêmicas, con-
cordâncias e acordos do evento. A organização 
e moderação fi caram por conta do próprio IEB.

5.3 PLENÁRIA E GRUPOS TEMÁTICOS 

Em relação ao método utilizado ao longo do 
evento, estabeleceu-se que haveria momentos 
de plenária e momentos de trabalho em grupos 
temáticos (GTs). 

Nos momentos de plenária, foram realizadas 
atividades de: i) apresentação dos participan-
tes; ii) apresentação sobre a atuação de cada 

12 13SEMINÁRIO GESTÃO PARTICIPATIVA



órgão – ICMBio e CEUC;5  iii) debates sobre as 
apresentações dos grupos; iv) debates sobre os 
encaminhamentos fi nais; v) avaliação do evento.

Os grupos, por sua vez, foram organizados em 
função dos temas, formando-se, portanto, quatro 
grupos, aos quais os participantes se integraram 
conforme tivessem maior afi nidade. O trabalho 
dos grupos temáticos consistiu no momento mais 
longo, consumindo aproximadamente dois terços 
do tempo programado para o evento como um 
todo. Isso favoreceu o aprofundamento dos de-
bates em relação aos temas e permitiu a análise 
detalhada de problemas, bem como que se des-
sem os devidos encaminhamentos.

5.4 ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 
TEMÁTICOS

Durante o trabalho dos GTs, optou-se por uma 
dinâmica que privilegiasse a intervenção de to-
dos os presentes. Assim, os grupos fi caram em 
média com sete integrantes, e todos os partici-
pantes foram escolhidos para os grupos em de-

5 Com exceção da Funai, que participou apenas 

como convidada.

FOTO 1: DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES 
NOS GTS.

corrência da aproximação ou afi nidade com o 
tema. Porém, houve a liberdade de interlocução 
entre os grupos, permitindo que todos os partici-
pantes se envolvessem com os diferentes temas.

A abordagem dos temas em cada grupo seguiu 
duas etapas complementares, conforme a fi gura 
a seguir.

ETAPA 1

ETAPA 2

5.4.1 Etapa 1

1) Identifi cação dos problemas: os grupos 
avaliaram, no âmbito de suas práticas 
profi ssionais, os maiores problemas para a 
efetividade da gestão participativa. Além 
disso, foram elencados quais são, entre 
esses, os mais importantes.

2) Caracterização das causas e efeitos dos 
problemas citados: a identifi cação das 
causas dos problemas constituiu o ponto 
de partida das análises. Por sua vez, os 
efeitos que eles provocam permitiram a 
refl exão, bem como propostas de solução 
para o seu enfrentamento.

CAUSA PROBLEMA EFEITO



5.4.2 Etapa 2

3) Normas, marcos institucionais e legislação 
que possam impulsionar ou atravancar 
a gestão participativa: essa análise foi 
importante, pois possibilitou visualizar 
e discutir as lacunas legislativas ou 
institucionais, além do arcabouço de 
normas e práticas institucionais, visando à 
efetividade da gestão participativa em UCs.

4) Mapeamento de atores: procedimento 
de identifi cação de quais instituições 

compõem o rol de prováveis parceiros no 
processo de gestão participativa 
das UCs.

5)  Encaminhamentos sugeridos pelos 
participantes: representando o 
ponto alto da discussão de grupo, os 
encaminhamentos permitiram a indicação 
de ações concretas a fi m de impulsionar a 
gestão participativa nas UCs.

Após cada etapa, fez-se a apresentação dos 
grupos.

6. PLENÁRIA INICIAL 

N o primeiro dia, na parte da manhã, foram 
desenvolvidas as atividades de apresen-

tação dos participantes, a partir de atividades 
sugeridas pela moderação.

Logo após as apresentações, iniciaram-se as fa-
las dos representantes dos órgãos convidados, 
ICMBio e CEUC.

MOMENTO DAS APRESENTAÇÕES DOS PARTICIPANTES.

6.1 APRESENTAÇÕES DOS CONVIDADOS

Ana Rafaela D’Amico, coordenadora da CR-1 do 
ICMBio, inicia sua fala destacando a importância 
que vem ganhando a discussão da gestão parti-
cipativa dentro do órgão. A gestão participativa 
está no marco estratégico e perpassa todos os 
objetivos fi nalísticos do instituto, sendo, pouco a 
pouco, inserida na gestão das UCs. 

Em seguida, apresentou-se Aline Roberta Polli, 
analista ambiental do Parque Nacional (Parna) 
dos Campos Amazônicos, que falou um pouco 
sobre a visão do ICMBio acerca da gestão par-
ticipativa e das capacitações sobre o tema atual-
mente oferecidas pelo órgão, em especial, o Ciclo 
de Gestão Participativa.

Aline Polli apresentou a visão do instituto sobre 
os processos de gestão participativa, conside-
rada tema transversal e uma imposição legal ao 
órgão. Em vários artigos do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), são feitas 
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referências à garantia de participação efetiva das populações locais envolvidas com a área protegida. 
Enfatizou-se muito a posição privilegiada do tema nas normativas existentes.

A GESTÃO PARTICIPATIVA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O tema da gestão participativa permeia diversos normativos legais. A Constituição Fe-
deral, em seu artigo 225, fala que cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ainda no artigo 225, 
em seu inciso III, diz que ao Poder Público incumbe a defi nição de espaços territoriais 
especialmente protegidos.

Assim, ao regulamentar a Constituição Federal, o SNUC indica, em seu Art. 5o, como 
diretriz desta política pública que:

III – assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implementação 
e gestão das unidades de conservação;
(...)
V – incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 
administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional.

Além disto, os Planos de Manejo de UCs da categoria reserva extrativista (Resex) de-
vem ter aprovação de um conselho deliberativo, conforme disposição dos artigos 18, § 
5o  (Plano de Manejo em Resex), 20, § 6o (Plano de Manejo de RDS) e 27, § 2o (assegura 
a ampla participação na elaboração, atualização e implementação dos planos de manejo 
das Resex, Reserva do Desenvolvimento Sustentável – RDS, Área de Proteção Ambien-
tal – APA e, quando couber, Flonas e Área de Relevante Interesse Ecológico – Aries).

Quanto ao Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas (SEUC), este 
tem diretrizes semelhantes ao SNUC, ao assegurar a participação das populações locais 
nas etapas de criação, implantação e gestão das UCs estaduais (Artigo 5o, III), incentivar 
que estas estabeleçam e administrem estas áreas (Artigo 5o, V) e garantia de aprovação 
do Plano de Manejo pelo Conselho Deliberativo de APA, Resex e RDS (Artigo 33, § 4o). 
Porém, esta lei especifi cou a atuação dos conselhos gestores (assim como o fi zeram as 
regulamentações do SNUC), indicando, por exemplo, a gestão compartilhada mediante 
termos de parceria. Vale citar o Artigo 41, que diz:

Art. 41. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade 
civil com objetivos afi ns aos seus, e com órgãos municipais do meio ambiente, (...), 
mediante instrumento de cogestão possível de ser fi rmado com o órgão gestor, sem 
prejuízo de outras parcerias.



Aline Polli também comenta sobre os momentos 
e instrumentos da gestão participativa, enfati-
zando que não é somente durante as reuniões 
dos conselhos das UCs que a participação deve 
ser feita, mas também nos acordos coletivos, 
nos termos de compromisso, nos planos de ma-
nejo, na fi scalização e licenciamento ambiental 
etc. Quando envolvidas no processo, as comu-
nidades passam a ter um sentimento de perten-
cimento sobre os recursos naturais.

Participação na gestão não é 

uma forma de gestão. 

É uma obrigação legal. 

ALINE POLLI

Defi niu-se, então, os pontos determinantes 
para o processo participativo, conforme lista-
dos a seguir. 

1) A postura do gestor da UC: é importante 
que este tenha diálogos e técnicas 
apropriadas. Para tanto, há necessidade 

de capacitação dos gestores para as 
metodologias participativas.

2) O processo deve ser participativo desde 
o início.

3) Os aspectos culturais locais precisam ser 
considerados.

4) O nível da organização comunitária local 
deve ser respeitado.

5) As assimetrias entre os tomadores de 
decisão devem ser reduzidas.

6) Todos precisam ter clareza dos objetivos e 
da relevância dos processos.

7) Os processos necessitam de realimentação.

8) Todos os atores, principalmente os que 
estejam em vulnerabilidade social, devem 
receber capacitação.

Porém, Aline Polli reforça que, atualmente, os 
processos ainda estão concentrados na fi gura do 
gestor da unidade. Ou seja, caso ele tenha a pos-
tura mais participativa, os processos de gestão 
das UCs ocorrem com maior participação social.

APRESENTAÇÃO INICIAL DO ICMBIO.ANA RAFAELA D’AMICO, COORDENADORA REGIONAL, E ALINE 

POLLI, ANALISTA AMBIENTAL DO PARNA CAMPOS AMAZÔNICOS.
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Qual participação que o ICMBio 

está buscando? É a participação 

nos processos decisórios; no 

sentimento de posse; que as 

pessoas compreendam que 

aqueles resultados também 

são frutos das decisões que 

tomaram lá no começo. Disso 

vem à divisão do poder, e a gente 

tira também um pouco das 

nossas costas (...). E aí, a gente 

tem um desenvolvimento maior 

de uma consciência crítica e a 

descentralização das decisões. 

ALINE POLLI

Os desafi os da gestão participativa no ICMBio, 
segundo Aline Polli, são: as distâncias amazôni-
cas que difi cultam os momentos de participação 
social; a pouca tradição do brasileiro com a parti-
cipação social, sendo necessária muita mobiliza-
ção; as desigualdades sociais presentes dentro e 
fora das UCs, o que provoca desnivelamento de 
informações entre os diversos atores; e poucos 
servidores lotados nas UCs, principalmente na 
Amazônia.

A analista ambiental fez, então, uma breve expo-
sição sobre o contexto de conselhos implemen-
tados e planos de manejo realizados na região da 
BR-319. 

A respeito das capacitações que o ICMBio 
vem realizando, enfatizou-se o Ciclo de Ges-
tão Participativa, que tem por objetivo a capa-
citação dos gestores das UCs federais, com 

vagas também para gestores de UCs estadu-
ais. O objetivo do ciclo é instrumentalizar os 
participantes para o enfoque participativo e 
adaptativo. Ao fi nal, pretende-se que sejam im-
plementados projetos de gestão participativa 
nas CRs, além de fomentar a criação de redes 
sociais para a gestão participativa.

Outra atividade desenvolvida atualmente é a ela-
boração e distribuição de cartilhas formativas 
para os conselheiros de UCs. Tais cartilhas estão 
em fase de conclusão. Ao fi nal, Aline Polli mos-
trou um vídeo, produto de um dos módulos do ci-
clo, que mostra o planejamento de uma operação 
participativa hipotética.

A gente fala de planejamento de 

operações participativas e acaba 

sempre ficando “o cara que mexe 

com isso sozinho e se virando”. 

Então, o sonho que se espera não 

sonhar só é este: que chegue um dia, 

que não está longe, (...) que a gente 

possa se juntar para as operações 

participativas. 

ALINE POLLI

Em sua apresentação, Aline Polli sintetizou, ain-
da, o conceito de gestão participativa, a visão 
do ICMBio sobre o tema e os desafi os e alterna-
tivas que vêm sendo adotados no caso das UCs 
do sul do Amazonas, nordeste de Rondônia e 
Mato Grosso.

Em seguida, deu-se a apresentação do CEUC, 
representado por Francisco Pinto dos Santos, 
subcoordenador do órgão.



Santos iniciou a apresentação a partir de um pano-
rama geral das UCs do estado do Amazonas sob 
o ponto de vista da gestão participativa. Assim, 
apresentou comparativos de incremento de áreas 
desde 2002, além de comparativos de porcenta-
gem de áreas protegidas no estado em relação a 
áreas protegidas e outros biomas. A maior parte 
das UCs estaduais pertence à categoria de uso 
sustentável, mais especifi camente, compreendem 
reservas do desenvolvimento sustentável (RDS).

Francisco Pinto dos Santos apresentou também 
os marcos legais de UCs no estado e a estrutura 
do CEUC. Comparou a realidade do CEUC com a 
do ICMBio: neste, em praticamente todos os ca-
sos, há pelo menos uma pessoa lotada em cada 
UC. No caso do CEUC, há situações em que um 
servidor é responsável de mais de uma UC. Po-
rém, há unidades técnicas que participam das ati-
vidades de campo com os chefes das unidades. 
Começa aí um dos desafi os deste órgão estadual.

Santos enumera diversos desafi os. O primeiro é 
a estruturação do órgão, que dispõe de poucos 
técnicos para todas as UCs estaduais. Outro de-
safi o é o baixo nível de associativismo com base 
organizacional, ou seja, há um grande número 
de associações comunitárias ligadas às UCs que 
se formaram apenas em decorrência de progra-
mas governamentais específi cos, e não por ini-
ciativas populares. Citou, para tanto, o exemplo 
da RDS do Juma.

APRESENTAÇÃO INICIAL DO CEUC 

(FRANCISCO PINTO DOS SANTOS, SUBCOORDENADOR)

Outro um desafi o apontado é a fonte de re-
cursos para as atividades de gestão participa-
tiva. Não há rubricas específi cas, e as ações 
de cunho participativo decorrem somente de 
parceria fi rmadas.

A própria base legal, apesar de 

prever essa questão da valorização 

da gestão participativa, (...) não 

é suficiente. Nós temos uma 

realidade que, do ponto de vista 

prático, precisa sair da base legal 

e se tornar uma prática a ser 

trabalhada nas unidades. 

A realidade é tal que àquilo que 

é prioridade normalmente se 

direciona recursos. Então, a gente 

analisa pelo fato de não ter uma 

fonte específica direcionada para 

isso [para a gestão participativa].  

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS

O subcoordenador do CEUC também apresentou 
uma visão geral da situação atual dos instrumen-
tos de gestão: i) conselhos: existem 25 UCs com 
dezessete conselhos formados (o Mosaico do 
Apuí congrega nove UCs em um único conselho), 
três conselhos em fase de formação e três UCs 
sem conselho; e ii) planos de gestão: 21 UCs já 
com plano de gestão fi nalizados, duas com plano 
em fase de publicação, nove, em elaboração, e 
nove sem plano de gestão.

Santos trouxe também informações sobre o 
monitoramento de atividades aprovadas e de-
senvolvidas no interior das UCs estaduais. São 
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atividades de pesquisa desenvolvidas pela Uni-
versidade Estadual do Amazonas (UEA) ou por 
pesquisadores diversos. Porém, a novidade é 
que o CEUC já fornece um cardápio de opções 
de pesquisa, incluindo pesquisa participativas 
com as comunidades locais.

Outro destaque registrado por Santos foi o Pro-
grama de Monitoramento da Biodiversidade e 
do Uso de Recursos Naturais em UCs estaduais 
do Amazonas (ProBUC). O programa vem sen-
do realizado nas RDSs do Ucari e Uatumã e no 
Parque Rio Negro Setor Norte.

As atividades do ProBUC não envolvem mane-
jo fl orestal ou de recursos naturais em si. Mas 
informações do monitoramento fornecem sub-
sídios e elementos para tal.

MOMENTO DE REUNIÃO INFORMAL DO CEUC, NO 

PRIMEIRO DIA DO EVENTO.

Outro ponto importante é que as ações do 
monitoramento e sua análise podem comple-
mentar e ajudar a vislumbrar oportunidades 
da geração de renda. O trabalho aposta no 
entendimento e no empoderamento comuni-
tário como forma de apoiar a gestão de uma 
UC. Quanto ao uso de recursos, ele pode in-
dicar a  melhor forma de proporcionar a conti-
nuidade deste uso, de tal modo que não afete, 
por exemplo, áreas fontes.

No caso do ProBUC, há uma recompensa, ou 
seja, uma forma de pagar pelos serviços pres-
tados, que pode signifi car um complemento 
para a renda domiciliar, sendo um recurso que 
chega diretamente aos comunitários. Em 2011, 
houve de 40% a 60% de transferência dos gas-
tos operacionais com a recompensa (em forma 
de rancho ou diárias de campo).

No manejo de pirarucu também há 

um envolvimento muito grande da 

comunidade, e o que nós percebemos 

é que, quando há um apelo do 

envolvimento da comunidade 

local na unidade com vistas a uma 

melhoria da sua renda, há um 

envolvimento maior. 

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS

O manejo dos recursos naturais, no caso do 
pirarucu, movimentou bastante discussão du-
rante a apresentação. Santos ressaltou que, 
no início, tais atividades tinham pouco envol-
vimento de pessoas das comunidades. Porém, 
com o passar do tempo, muitos viram a ren-
da da comunidade aumentar, o que motivou 
a adesão de mais participantes no manejo. 
Assim, os acordos de pesca foram momen-
tos interessantes e importantes para as qua-
tro unidades mencionadas, em que confl itos 
afl oraram dentro e fora das UCs, sendo que 
o CEUC também se mobilizou para direcionar 
tais processos.

Ao falar sobre fi scalização e o comparativo 
do montante de recurso destinado àquela e à 



gestão participativa, Santos lembra da raiz do 
desafi o das UCs de uso sustentável.

Apesar de se desenhar [UCs] 

para serem de uso sustentável, 

em que se admite a presença 

das populações tradicionais, 

os órgãos precisam sair do 

pensamento da proteção integral 

e de fato ir mais para o do uso 

sustentável. (...) Por que eu 

digo isso? Porque o montante 

[de recurso], o tamanho da 

pizza que é direcionado para a 

fiscalização é incomparável ao 

que se direciona para gestão 

participativa dessas mesmas 

unidades. (...) Na fiscalização 

sempre se corre atrás de 

um prejuízo, de um passivo 

ambiental. Quase nunca se chega 

antes do dano causado.

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS

Santos menciona outros programas do governo 
do estado nas UCs, tais como:

• programa de formação de agentes 
ambientais, com revalidação das 
credenciais destes;

• incentivo à criação de reservas privadas do 
estado do Amazonas;

• apoio à criação de UCs municipais;
• fomento a atividades de uso público nas 

UCs estaduais (como turismo e visitação); e
• parcerias público-privadas para diversas 

fi nalidades nas UCs estaduais.

Francisco Pinto dos Santos fornece, ainda, o 
cenário atual das UCs estaduais situadas no 
eixo da BR-319. Das nove UCs situadas nas 
Calhas dos Rios Purus e Madeira, três já pos-
suem conselho deliberativo e somente uma 
já está com seu plano de gestão plenamente 
aprovado. Assim, como há uma parceria entre 
o CEUC e o DNIT para implementação destas 
unidades, já há previsão orçamentária para a 
efetivação dos instrumentos de gestão.

Por fi m, Santos elencou os desafi os que per-
passam a gestão do CEUC nas unidades de 
conservação estaduais: i) fortalecer a agen-
da ambiental no estado, tanto em orçamento 
quanto na estruturação das UCs; ii) a efetivi-
dade da implementação das UCs, reduzindo 
os processos burocráticos para contratações 
e execução orçamentária; iii) melhorar a ênfa-
se de ações de gestão participativa no campo; 
iv) capacitação continuada dos gestores para 
a gestão participativa; v) fortalecimento dos 
processos de organização social nas unidades, 
para proporcionar a descentralização de ato-
res (os representantes se revezarem nas ati-
vidades da unidade) e o surgimento de novas 
lideranças; e vi) elaboração de cartilhas para 
capacitação dos atores envolvidos com a UC.

6.2 COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES

Josinaldo Aleixo, consultor do IEB, falou so-
bre a necessidade de enxergar, na discussão 
da gestão participativa, a autonomia e o pro-
tagonismo das comunidades, que, na falta do 
Estado, organizam-se para a solução de seus 
problemas.  Comentou, ainda, sobre a fl exi-
bilidade institucional que o CEUC possui, de 
forma que o ICMBio poderia aprender com 
aquele órgão.

Cesar Haag, assessor externo IEB, questionou 
a palestra do ICMBio sobre a visão puramente 
legalista da gestão participativa em UCs. Assim, 
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sugere ao órgão estabelecer paralelos entre a 
questão legalista e a questão do dia a dia das 
UCs. Argumentou que as pessoas e recursos 
naturais daquele espaço, apesar de muitas ve-
zes não interagirem com os conselhos e outros 
instrumentos de gestão, infl uenciam no espaço 
e, portanto, infl uenciam na gestão da UC.

Tentar superar essa visão legalista é 

assumir que todo dia a gestão está 

acontecendo e que esse todo dia 

influi nos instrumentos [de gestão]. 

CESAR HAAG

Haag enfocou também a necessidade de separar 
os instrumentos de planejamento e os instrumen-
tos de gestão. O plano de manejo, por exemplo, 
deve ser fl exível para se encaixar no cotidiano 
da gestão da UC. Quanto à fala do CEUC, foram 
apresentados diversos números, porém cabe ain-
da sistematizá-los em processos. Ou seja, qual o 
potencial que o manejo do pirarucu nas UCs, por 
exemplo, pode ter para a geração de renda e me-
lhoria da qualidade de vida no estado do Amazo-
nas? Por fi m, Haag sugeriu a Francisco Pinto dos 
Santos que tais números sejam mais bem deco-
difi cados em processos.

Jorge Pinto, assessor externo IEB, na mesma 
linha, questionou o ICMBio sobre a forma le-
galista de entender a gestão participativa. E 
indagou: da mesma forma que a gestão partici-
pativa é uma obrigação legal, ela também não 
é uma necessidade? Assim, entendeu que, nas 
apresentações, a gestão participativa é trata-
da somente no âmbito dos conselhos, porém 
entende que ela se dá principalmente nas or-
ganizações formais e não formais presentes na 
unidade. Por fi m, indagou acerca das capacita-
ções do ICMBio: se a participação é uma obri-
gação legal, os gestores de UCs não deveriam 
ser obrigados a se capacitar neste tema?

Iranildo Siqueira, chefe de UC/CEUC, enfati-
zou as parcerias, pois acredita que são funda-
mentais para os processos de participação. E 
todos os processos de participação dependem 
das parcerias fi rmadas pelos órgãos gestores.

Eliezer de Oliveira, gerente de programas/
Kanindé, ressaltou a distância que os órgãos 
gestores mantêm em relação às comunidades, 
visto que estes têm dupla função, repreender 
(fi scalizações) e formar (gestão participativa).

Josinaldo Aleixo entende que falta uma di-
mensão mais antropológica nas capacitações 
da Academia Nacional da Biodiversidade 
(ACADEBio), uma vez que muitos processos 
de base comunitária devem ser entendidos 
em seus aspectos antropológicos.

FOTO 6: MOMENTOS DE DEBATE.

Em resposta às indagações, Francisco Pinto dos 
Santos falou sobre a possibilidade legal de a co-
munidade ou o agente ambiental desempenharem 
atividades similares à fi scalização. Contudo, como 
agente público, vê obstáculos para esse tipo de 
orientação à população. Ponderou, assim, que, 
se há um trabalho anterior com foco na gestão 
participativa, supera-se boa parte dos problemas 
relacionados à fi scalização, pois a comunidade se 
coloca ativamente no processo. Quanto às capa-
citações, Santos pensa ser interessante fazer o 
caminho inverso: em vez de levar pessoas a es-
pecialistas na matéria, os especialistas poderiam ir 
até às UCs e seus gestores. Por fi m, falou da pouca 
prioridade da gestão participativa nos órgãos, 



sobretudo, em vista do número reduzido de ges-
tores que “inserem as pessoas nos processos”.

Ana Rafaela D’Amico, em resposta aos ques-
tionamentos dos participantes, falou inicial-
mente que o ICMBio é um órgão novo, com 
processos ainda em construção. Portanto, não 
é tarefa simples falar para gestores que, muitas 
vezes, são temerosos em relação à gestão par-
ticipativa. Assim, o argumento legal é muito útil 
para estes gestores receosos nos processos 
de participação social. Além disso, até que to-
dos os gestores estejam capacitados no tema, 
haverá um processo que levará tempo para 

se concretizar. Quanto ao viés antropológico 
das capacitações do ICMBio, ela coloca que 
o órgão está em processo de elaboração do 
seu Projeto Político Pedagógico, que orientará 
a forma como serão capacitados os analistas 
ambientais.

Aline Polli enfatizou que, para os analistas am-
bientais, não existe só a obrigação de proteger, 
mas também a de garantir espaços e momentos 
participativos. E para tanto, as parcerias são fun-
damentais. Quanto ao Ciclo de Gestão Participa-
tiva, informou que já há intenção de estendê-lo 
para os gestores que estão na ponta.

7 GRUPOS TEMÁTICOS

O primeiro momento de intervenção dos 
grupos foi em torno dos problemas levan-

tados e as causas e efeitos destes problemas. 
Em determinados momentos, foi possível obser-
var a emoção dos participantes ao se tratar de 
certos temas, como o de vigilância e fi scaliza-
ção, que gerou muitas controvérsias. O mesmo 
ocorreu durante a discussão sobre povos e ter-
ritórios indígenas, em que afl orou a divergência 
latente entre ICMBio/CEUC e Funai quanto à 
gestão de territórios com objetivos tão díspares. 

As subseções seguintes trazem os resumos das 
intervenções. E ao fi nal de cada relato, são apre-
sentados também os comentários gerais da plená-
ria no momento da apresentação de cada grupo.

7.1 GRUPO DE TRABALHO 1 – 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
PARTICIPATIVA EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO

O relato a seguir apresenta os resultados das 
discussões promovidas pelo GT Instrumentos de 

Gestão Participativa em Unidades de Conserva-
ção, que contou com a participação de seis ges-
tores de áreas protegidas da região.6

TRABALHO INICIAL DO GT INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO PARTICIPATIVA EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO.

6 Esse GT contou com a participação de Gizele Braga 

Silvino, Leonardo da Silveira e Paulo Santi da Silva, do ICMBio; 

Ítalo Sousa Chaves e Iranildo Siqueira, do CEUC; e Klycia de 

Souza Vilena, da Sema/PA. O grupo teve, ainda,  César Haag e 

Karla Oliveira atuando nas funções de facilitação e relatoria.
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7.1.1 Objetivos

O objetivo central do GT Instrumentos de Gestão 
Participativa em UCs era promover uma refl exão 
crítica sobre a relação entre conceito e prática 
da gestão participativa em UCs, com especial 
atenção para os instrumentos de planejamento e 
gestão propostos pelo SNUC (planos de manejo 
e conselhos gestores).

Para tanto, o GT procurou aprofundar-se espe-
cifi camente em quatro subtemas relacionados a 
seu objetivo, especifi cados a seguir.

1) Efetividade dos conselhos gestores: discussão 
crítica sobre o instrumento conselho gestor; 
seus entraves político-institucionais; e 
problemas recorrentes e desafi os para 
promoção da participação social.

2) Efetividade dos planos de manejo: 
refl exão acerca da efi ciência do atual 
modelo de elaboração dos planos de 
manejo de unidades de conservação 
e dos problemas envolvidos, como 
instrumentos de planejamento 
participativo e orientador da gestão.
  

3) Barreiras institucionais: identifi cação 
dos principais entraves estratégicos 
e operacionais dos órgãos gestores e 

parceiros governamentais das unidades 
de conservação; e crítica aos processos 
burocráticos e administrativos para a 
promoção da gestão participativa por meio 
dos instrumentos legais.

4) Empoderamento social: discussão sobre 
a fragilidade das organizações de base 
comunitária visando ao empoderamento 
social por meio dos instrumentos de gestão 
participativa de unidades de conservação. 

7.1.2 Resultados

Os resultados deste trabalho estão organizados 
em matrizes, apresentadas a seguir. O formato 
das matrizes elucida as etapas do processo parti-
cipativo conforme discutido durante o seminário.  
Foram organizadas duas matrizes, uma para cada 
subtema trabalhado pelo GT.  

A primeira matriz (matriz de causa-efeito) apre-
senta: i) os principais problemas identifi cados 
pelos participantes para cada subtema; e ii) as 
relações de causalidade e efeito que existem em 
torno dos problemas identifi cados.

A segunda matriz (plano de ação) apresenta: 
i) as ações propostas para atacar os proble-
mas identifi cados; e ii) os aspectos normativos 
e institucionais correlacionados. 

Tema 1: Efetividade de Conselhos Gestores

Matriz de causa e efeito

Causas Problemas Efeitos

1. Não reconhecimento pelo 
Estado da importância de 
fortalecer conselhos de UCs;

2. Rotatividade dos 
gestores nas UCs; e

3. Falta de capacitação dos 
gestores sobre planejamento. 

Pouca rubrica orçamentária 
para operacionalizar e 
capacitar os conselhos

1. Baixa efetividade dos conselhos;

2. Desmobilização da sociedade;

3. Descrédito dos órgãos gestores; e

4. Uso indevido do recurso. 

CONTINUA >>



Matriz de causa e efeito

Causas Problemas Efeitos

1. Difi culdade de operacionalizar 
os conselhos;

2. Falta de quadros dos órgãos 
públicos (quantidade de 
técnicos dos órgãos);

3. Espaços de participação 
sobrepostos;

4. Falta de interesse político; e

5. Falta de participação da 
UC na vida social. 

Difi culdade de envolver 
instituições nos conselhos

1. Falta de quórum;

2. Gestão menos participativa; e

3. Conselho deixa de ser um espaço 
de articulação institucional. 

1. Fragilidade das organizações 
comunitárias;

2. Fraca atuação do poder público; e

3. Corrupção. 

Confl itos de interesses 
privado x público (político)

1. Perpetuação e/ou aumento do confl ito;

2. Uso desordenado e confl itante 
dos recursos naturais; e

3. Fragilização do conselho como 
espaço de tomada de decisão. 

1. Falta de planejamento e habilidades 
para produzir material. 

Falta de material de apoio 
pedagógico para auxiliar o 
trabalho dos conselhos.

1. Pouca capacitação do conselheiro; e

2. Difi culdade de socializar o conhecimento. 

Plano de ação – Efetividade de conselhos gestores

Ações/problemas

Pouca rubrica 
orçamentária para 
operacionalizar 
capacitar os 
conselhos

Difi culdade 
de envolver 
instituições 
nos conselhos

Confl itos de 
interesses 
privado 
x público 
(político)

Falta de material 
de apoio 
pedagógico para 
apoiar o trabalho 
dos conselhos

Divulgação de boletins 
informativos sobre o trabalho dos 
conselhos (pautas, discussões, 
encaminhamentos etc.) 

• • •

Melhorar a documentação 
e publicitação dos atos dos 
conselhos (resoluções, atas, 
moções e pareceres)

• • • •

Divulgação das reuniões, informes 
e encaminhamentos em rádios • • • •

Informes dos planejamentos de 
instituições que atuam nas UCs • • •

Garantir que os atos dos 
conselhos sejam protocolados nas 
instituições citadas/endereçadas

• • •

Realizar reuniões conjuntas 
de conselhos para UCs 
da mesma região visando 
otimizar tempo e recurso.

• •

Internalizar o planejamento 
das instituições nos planos 
de ação dos conselhos

• • • •

Aspectos normativos: Lei de Acesso à Informação, constituições (federal, estadual e municipal), SNUC, SEUC/AM.

Aspectos institucionais: todos os atores partícipes dos conselhos, rádio e meios de comunicação, CEUC, ICMBio, MPE, 
MPF,PNUD, FUNBIO, IEB.
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Tema 2: Efetividade de Planos de Manejo/Gestão

Matriz de causa e efeito

Causas Problemas Efeitos

• Infl exibilidade do formato do 
documento para caso a caso 
quando roteiros metodológicos 
são considerados normativos 
pelos órgãos gestores;

• Falta de um processo de 
acompanhamento, avaliação 
e monitoramento;

• Falta de interação entre os 
programas de manejo; e

• Pouca participação das 
instituições executoras de 
políticas no planejamento.

Instrumento que não apoia a 
gestão.

• Plano de manejo/gestão na gaveta, 
fora da realidade executiva;

• Gestor não consegue executar 
o plano de manejo/gestão;

• Gestor trabalha apenas programas 
de acordo com seu perfi l; e

• Descrédito da UC.

Existem poucos momentos de 
planejamento participativo.

Documento excessivamente 
técnico-científi co, caro e 
moroso em sua elaboração.

Não prioriza ações viáveis.

Plano de ação – Efetividade de planos de manejo/gestão

Ações/problemas

Instrumento de 
planejamento 
que não apoia a 
gestão das UCs

Existem 
poucos 
momentos de 
planejamento 
participativo

Documento 
excessivamente 
técnico-científi co, 
caro e moroso em 
sua elaboração

Não prioriza as ações 
necessárias e não 
avalia a viabilidade 
executiva das 
ações propostas

Envolver as instituições em 
ofi cinas de planejamento 
participativo com temas 
específi cos de acordo com 
as atribuições/mandato 
de cada instituição.

• • • •

Envolver atores locais 
(instituições importantes), 
conselho e lideranças 
comunitárias na etapa de 
organização do planejamento 
(etapa inicial) para elaboração 
do plano de manejo.

• • •

Fazer com que as reuniões 
ordinárias de conselho 
sejam o primeiro e principal 
fórum de planejamento 
participativo na elaboração 
dos planos de manejo.

• • •

Priorizar proposição de 
ações de manejo/gestão de 
acordo com características 
da realidade local.

• • • •

Realizar análise crítica 
da capacidade executiva 
para priorizar ações.

• •

Planos de manejo como 
instrumentos de planejamento 
(diretrizes) e elaboração 
participativa dos POAs 
(junto ao Conselho) como 
procedimento de gestão.

• • •

Aspectos normativos: roteiros metodológicos, SNUC, SEUC/AM.  

Aspectos institucionais: lideranças comunitárias, Idam, CEUC, ICMBio, parceiros e consultores, pesquisadores e extensionistas.



Tema 3: Barreiras Institucionais

Matriz de causa e efeito

Causas Problemas Efeitos

• Falta de reconhecimento 
do poder público sobre a 
importância das UCs; 

• Morosidade em realizar 
concurso para o CEUC/AM;

• Concursos não são 
realmente regionais; e

• Centralização da lei focada 
nos órgãos gestores.

Pouca estrutura e RH para operações; • Interrupção ou 
mudanças nos processos 
participativos; e

• Insegurança e/ou 
desconfi ança das 
comunidades para se 
envolver na gestão.

Falta de quadro efetivo para UCs estaduais;

Pouco recurso ou difi culdade de acesso; e

Pouco envolvimento das instituições 
no sistema de UCs.

Plano de ação – Barreiras institucionais

Ações/problemas

Pouca 
estrutura 
e recursos 
humanos 
para 
operações

Falta de quadro 
efetivo para 
UCs estaduais

Pouco recurso 
ou difi culdade 
de acesso

Pouco 
envolvimento das 
instituições no 
sistema de UCs

Internalizar o planejamento das 
instituições nos planos de ação dos 
conselhos, como espaço de articulação 
institucional e acompanhamento 
das ações de gestão.

• • •

Formalizar termo de cooperação 
técnica com instituições coexecutoras 
de programas específi cos.

• • • •

Estabelecer parcerias para 
captação de recursos com 
execução desburocratizada.

• • •

Aspectos normativos: leis de licitações (federal e estadual), SNUC, SEUC/AM.

Aspectos institucionais: CEUC, ICMBio, Iteam, Incra, Idam, prefeituras, GIZ, ONGs, IEB, PNUD, WWF, FUNBIO, DNIT.

Tema 4: Empoderamento Social

Matriz de causa e efeito

Causas Problemas Efeitos

• Falta de construção participativa 
das políticas públicas; 

• Falta formar jovens lideranças; 

• Processo político 
excludente e elitista; e 

• Falta de capacitação para gestão 
de organizações comunitárias.

Fragilidade das organizações 
comunitárias.

• Centralização do poder e do sucesso 
da organização comunitária no 
presidente da associação; 

• Perda do sentido e objetivos da 
organização comunitária; 

• Pouca representatividade política 
das organizações comunitárias; 

• Desarticulação dos interesses 
comunitários na gestão da UC; 

• Pouca interlocução dos agentes 
públicos com as comunidades; e 

• Deslegitimação de processos 
participativos.

Apadrinhamento excessivo 
das associações.

Confl ito de interesses 
entre lideranças.

Difi culdade de exercer 
diferentes atribuições 
dentro das associações.
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Plano de ação – Empoderamento social

Ações/problemas

Fragilidade das 
organizações 
comunitárias

Apadrinhamento 
excessivo das 
associações

Confl ito de 
interesses 

entre 
lideranças

Difi culdade de 
exercer diferentes 
atribuições dentro 
das associações

Capacitações e 
intercâmbios regionais. • • •

Formação de jovens lideranças. • •

Mobilização social 
animando a participação/
envolvimento comunitário. 

• •

Seleção e formação de 
multiplicadores de mobilização e 
informação de acordo com perfi l 
de representantes comunitários. 

• • • •

Avaliar o impacto das 
formações/capacitações e 
envolvimento comunitário 
nos processos participativos 
(ciclo de planejamento, 
monitoramento e avaliação). 

• •

Aspectos normativos: Código Civil, normativas sobre regularização fundiária, instruções normativas sobre crédito do 
Incra, licenciamentos ambientais (LC no 140), Decreto no 6.040 (PNPTC), leis de incentivos fi scais, PNAP, legislação 
indígena, normativas da representação político-partidária, SNUC, SEUC/AM.  

Aspectos institucionais: associações, GTA, IEB, FAS, CNS, ICMBio, CEUC, WWF, GIZ, PNUD, Incra, Iteam, ADS, SFB, MPF, MPE.

7.1.3 Intervenções sobre a apresentação 
do GT Instrumentos de Gestão Partici-
pativa em Unidades de Conservação

Após a apresentação do 1o grupo, os comen-
tários giraram em torno da efetividade dos 
conselhos como instância de participação so-
cial. Muitas das falas davam a entender que o 
conselho é só um dos instrumentos da gestão 
participativa, porém esta gestão ocorre real-
mente na base, no interior das comunidades. 
Outro ponto importante é o plano de manejo 
como instrumento rígido para a gestão. Em 
uma das falas, empreendeu-se uma defesa ao 
instrumento formal, porém, em diversas outras, 
manifestou-se um incômodo entre os gestores 
ante a rigidez deste instrumento, fazendo com 
que, no dia a dia da comunidade, ele acabe 
“engavetado” e não constitua um instrumento 
realmente norteador da gestão.

A seguir, são reproduzidos os comentários dos 
participantes suscitados após a exposição do 
grupo.

Leonardo Pacheco, chefe de UC/ICMBio, co-
mentou que há uma série de problemas relacio-
nados à representatividade das organizações 
comunitárias nos conselhos e que ocasionam 
problemas de gestão dessas organizações. 
Porém, há também diversas organizações for-
mais, como grupos de jovens e igrejas, que os 
gestores devem aproveitar para a gestão da 
unidade. Já nos conselhos, um ponto impor-
tante a ser fortalecido é a representatividade, 
pois, muitas vezes, um conselheiro acaba por 
representar somente seus interesses, preterin-
do os da comunidade.

Sandoval Amparo, coordenador regional (Ma-
deira/Funai), falou sobre os instrumentos de 



ordenamento territorial de áreas delimitadas, 
como os planos diretores de municípios, a lei 
orgânica nas cidades e os planos de manejo 
de UCs. Mencionou também que as terras in-
dígenas são a única área delimitada no Brasil 
em que não há um documento de ordena-
mento territorial. A Política Nacional de Ges-
tão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
(PNGATI), foi um avanço, porém vai falhar por 
não propor um instrumento que trate questões 
específi cas, como bem o trata um Plano de 
Manejo em UCs. Assim, argumentou que seria 
preciso investir nesse instrumento e que exis-
tem planos de manejo acessíveis atualmente, 
citando alguns exemplos.

Francisco Pinto dos Santos, subcoordenador 
do CEUC, argumenta que, apesar do esforço 
da política pública no sentido de atender os 
interesses locais, deve haver uma separação 
entre governo – que tem seus interesses pró-
prios – e a sociedade civil – que deve se orga-
nizar mais e melhor para que seus interesses 
sejam contemplados. Mas, o que ocorre atu-
almente é que a sociedade civil, no âmbito das 
UCs, está cada dia mais fragilizada. Diversos 
estudiosos questionam até quando se terá 
tal modelo de unidade de conservação. Hoje 
existem grupos políticos que tentam contes-
tar esse modelo. Quanto ao conselho, Santos 
entende que é importante encará-lo como 

uma ferramenta meio, e os gestores devem se 
preocupar com a base de onde os represen-
tantes vieram. Muitos deles são representan-
tes em diversos conselhos, e o critério de es-
colha dentro das comunidades não tem a ver 
com representatividade e, sim, com questões 
operacionais.

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS, 

SUBCOORDENADOR CEUC.

Nós temos exemplos de uma pessoa que representa certo grupo em vinte 

conselhos. É humanamente impossível uma pessoa assimilar temas tão diversos 

e representar bem a sua comunidade em espaços tão diferentes. (...) E a gente 

sabe que o modo como a comunidade escolhe seus representantes é “vai fulano, 

pois o roçado dele já está limpo”. Não tem um trabalho de base de modo que se 

escolha a pessoa que vai realmente representar a comunidade. Tanto que tem 

reuniões de conselho que alguns representantes entram mudos e saem calados... 

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS
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Sobre a troca de gestor, Santos considera im-
portante e necessária em alguns casos, porém 
é preciso ter claras as diretrizes dos proces-
sos. Pode-se mudar o gestor, mas a diretriz não 
pode mudar. Em relação aos planos de manejo/
gestão, Santos sugere que tenham um caráter 
técnico, porém fl exível, a exemplo de outros 
instrumentos, como o plano de utilização. Con-
clui, portanto, que os planos de manejo devem 
ter um caráter um pouco menos técnico e ten-
tar traduzir muito mais o que as comunidades 
pensam, além de ser muito mais baratos do 
que são atualmente.

Josinaldo Aleixo, consultor do IEB, falou sobre 
o histórico do surgimento da proposta de con-
selhos, ressaltando que esse formato está em 
crise no Brasil. Assim, projetam-se as expecta-
tivas em cima de processos muito frágeis, como 
as comunidades das UCs. Citou exemplos de 
conselhos que funcionam formalmente, porém, 
na base, há inúmeros confl itos e é onde ocorre a 
real gestão territorial. O conselho, portanto, não 
refl ete a sociedade local.

JOSINALDO ALEIXO, CONSULTOR IEB.

O que é que a gente quer? 

A gente quer gestão territorial 

e ambiental das UCs com 

o protagonismo dos órgãos 

gestores (CEUC, ICMBio) e 

das comunidades, ou a gente 

quer Conselho? Uma coisa 

não é imbricada na outra, há 

associações que são muito 

mais empoderadas, muito 

mais atuantes que o Conselho. 

(...) Tem alguns conselhos que 

têm reuniões e etc., porém 

quem leva o piano são as 

associações de base e os 

próprios gestores, e não os 

conselhos. Então, a discussão 

aqui é o que é realmente 

efetivo.

JOSINALDO ALEIXO

O Conselho é um momento da 

gestão territorial e ambiental. 

Conselho é uma coisa que está no 

cardápio da gestão. 

JOSINALDO ALEIXO



DIONÉIA FERREIRA, CHEFE DE UC/CEUC.

Dionéia Ferreira, chefe de UC do CEUC, consi-
derou preocupante que, antes mesmo de serem 
vistos como instrumentos de gestão, os planos 
de manejo e conselhos são utilizados pelos ór-
gãos gestores como “estatísticas”. O ICMBio, 
por exemplo, mostrou quantas unidades têm 
conselho e plano de manejo, e quantas não têm, 
porém não se discutiu nada sobre efetividade 
e efi ciência desses conselhos. Isso tem muito 
a ver com a forma legalista das instituições en-
cararem as unidades de conservação, como um 
meio mais rápido de cumprir a legislação (metas 
legais) em lugar de qualifi car o processo de ges-
tão territorial.

Leonardo Pacheco, por fi m, chamou a atenção 
para a postura profi ssional do gestor, que tra-
balha tentando incluir parceiros, mas deve en-
tender que a posição da sociedade civil é a de 
cobrar do Estado suas reinvindicações. Assim, 
o gestor não deve levar para o lado pessoal o 
confronto que a sociedade civil impõe ao diálo-
go com o Estado.

7.2  GRUPO DE TRABALHO 2 – MANEJO 
DOS RECURSOS NATURAIS

Este relato é resultado dos debates realizados 
pelo grupo de trabalho responsável pelo tema 
Manejo dos Recursos Naturais, inserido na te-
mática da Gestão Participativa de Unidades de 
Conservação. O texto contou com a colabora-
ção de todos os integrantes do GT, expressan-
do, portanto, a visão do grupo sobre o tema.

O objetivo do grupo era discutir inicialmente os 
problemas, suas causas e consequências para 
a gestão participativa no manejo dos recursos 
naturais em UCs. Somente após este exercício, 
foi possível estabelecer um foco de possíveis 
ações que cooperem de alguma forma para o 
avanço deste tema.

Os problemas apontados referem-se, principal-
mente, à execução do manejo e à comerciali-
zação dos produtos. Destes dois, derivam-se 
diversas causas e consequências, com refl exos 
tanto em âmbito nacional (legislação e políticas 
públicas) quanto local (assessoria técnica, or-
ganização social etc.).

A interação entre meio ambiente, antropismo 
e agrobiodiversidade não deve ser vista so-
mente como produto da relação entre homem 
e natureza, mas, sim, inserida no campo das 
relações que os diferentes grupos de interesse 
estabelecem no espaço social, bem como das 
estratégias que se elaboram no embate pela 
apropriação, controle do território e uso dos re-
cursos naturais. Nesse contexto, as populações 
tradicionais sofrem pressões diversas tanto do 
poder econômico quanto das políticas ditas de-
senvolvimentistas impostas sobre seu espaço 
de reprodução social.

Sem respostas do poder público, ainda em me-
ados da década de 1980, as comunidades e 
categorias de profi ssionais (pescadores prin-
cipalmente) começam a implementar práticas 
de gestão participativa em resposta às diversas 
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pressões sobre os recursos naturais de que de-
pendiam, denominando tais iniciativas de “acor-
do de preservação”, “mutirão ambiental”, “acor-
do de convivência”, entre outros, chegando-se 
a se utilizar o termo manejo quando da intera-
ção com outros atores sociais da academia, de 
ONGs etc. 

MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO 2 AVALIANDO 

OS PROBLEMAS, CAUSAS E EFEITOS DA GESTÃO 

PARTICIPATIVA NO MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS 

EM UCS.

O termo manejo pode ser defi nido como a exe-
cução de procedimentos e operações que in-
terferem nas condições ambientais de uma 
determinada área, visando incrementar a pro-
dutividade, melhorar a qualidade de produtos e 
agregar valores à matéria-prima. Entretanto, no 
manejo sustentável, além da valorização eco-
nômica de produtos e serviços, o planejamen-
to das operações em determinada área deve 
prever a continuidade da disponibilidade dos 
recursos naturais e a preservação dos valores 
culturais de determinada população envolvida 
diretamente com o uso destes recursos. Isto é, 
deve prezar pela melhoria das condições de vida 
da população sem abrir mão da conservação de 
seu patrimônio natural e cultural. 

O manejo e o uso dos recursos naturais rea-
lizados de forma racional permitem dar conti-
nuidade à produção, rentabilidade, segurança 
de trabalho, respeito à lei, oportunidades de 
mercado, preservação dos recursos naturais 
e serviços ambientais. Mas, para se alcançar 

estes objetivos, torna-se necessária uma per-
manente troca de conhecimentos e respeito 
mútuo entre os diversos grupos sociais envol-
vidos no processo.

A área destinada ao manejo e ao uso dos re-
cursos naturais pode servir de diversas formas: 
extração de madeira; aproveitamento alimentar 
e comercial das frutas nativas; coleta de material 
para artesanato; utilização da fl ora com fi ns me-
dicinais; produção de mudas de plantas nativas; 
criação e manejo de fauna silvestre; promoção 
de turismo ecológico, entre outras.

Quando se fala em manejo comunitário, parte-
-se da premissa que as comunidades locais 
envolvidas apresentam maior interesse na sus-
tentabilidade de seus recursos do que agentes 
distantes dessas comunidades, como o gover-
no, instituições e a sociedade como um todo. 
Além disso, possuem maior conhecimento dos 
processos ecológicos e das práticas tradicionais 
de manejo de recursos naturais.

Por esse paradigma, as decisões e estratégias 
de manejo são determinadas pelos próprios 
usuários dos recursos, fundamentadas nos co-
nhecimentos locais e no senso comum sobre a 
ecologia dos recursos ou do ecossistema, tendo 
como forte componente as relações sociais que 
sustentam aquela população.  

O desenvolvimento desse modelo de gestão 
enfrenta uma série de difi culdades, consideran-
do-se que a organização comunitária continua 
bastante frágil, além de que a implantação de 
um sistema de gestão realmente participativa 
implica em mudanças na legislação de gestão 
ambiental e na reestruturação das instituições 
ofi ciais responsáveis pela implementação des-
sas políticas. Some-se a isso a resistência, por 
parte dos técnicos de extensão, comunidade 
científi ca, agentes fi nanceiros e outros, em re-
conhecer e valorizar tais iniciativas, margina-
lizando-as pela não existência de certifi cação 
acadêmica. A seguir, citam-se dois exemplos 
dessa situação.



1) Manejo Comunitário de Camarões de 
Água Doce: projeto desenvolvido desde 
1997 pela Associação dos Trabalhadores 
Agroextrativistas da Ilha das Cinzas, em 
Gurupá (Pará), com apoio de uma ONG. 
Apesar de todos os indicativos de sucesso 
(sociais, ambientais e econômicos)7 e de ter 
sido adotada por diversas comunidades do 
arquipélago marajoara, a associação não 
conseguia apoio fi nanceiro ofi cial por não ser 
certifi cada por uma instituição de pesquisa 
ou adotada pela assistência técnica ofi cial.

2) Manejo fl orestal madeireiro (de caráter 
comunitário ou familiar): a exploração do 
recurso pelas famílias e comunidades 
continua na clandestinidade, em virtude 
da extrema difi culdade em se aprovar um 
projeto dessa natureza, que não tem como 
se enquadrar na legislação, voltada para 
sistemas de manejo fl orestal industrial – 
envolvendo inventários fl orestais de 100%, 
utilização de maquinário pesado, manejo 
intensivo da fl oresta para produzir madeira 
serrada, burocracia complicada e custos 
elevados. Todas essas exigências requerem 
um nível de organização e conhecimento 
muito além da capacidade da maioria das 
organizações comunitárias hoje existentes.

O suporte técnico e o jurídico são de vital impor-
tância para o desenvolvimento e consolidação do 
modelo, visto que algumas estratégias de manejo 
defi nidas pelos usuários ainda são inadequadas 
tanto do ponto de vista produtivo quanto do am-
biental, no que diz respeito aos aspectos de pro-
dutividade, sanidade e adequação à legislação. 
Nesse sentido, devem-se estabelecer ações de 
capacitação voltadas aos grupos comunitários, 
considerando a adoção de medidas de qualifi -
cação e adequação de tecnologias de produção, 
além de alternativas de comercialização, a gestão 

7 Comprovados através de pesquisa aplicada e 

de reconhecimento nacional via premiações como “Melhor 

Tecnologia Social” pela Rede de Tecnologia Social (2005) e 

Inovação Tecnológica pela FINEP (2010 e 2011)

e fortalecimento de organizações associativas, de 
forma integrada com a comunidade técnico-cien-
tífi ca e com suporte das instituições públicas res-
ponsáveis pela gestão e apoio técnico. 

Torna-se imperativo fl exibilizar as normas volta-
das para o manejo comunitário de maneira que 
outras formas de uso dos recursos fl orestais se-
jam valorizadas, envolvendo procedimentos me-
nos complexos e exploração menos intensiva, 
possibilitando, assim, a utilização de tecnologias 
mais simples em escala adequada às possibili-
dades das comunidades e famílias. É preciso 
considerar também a necessidade de instalação 
de infraestrutura (energia elétrica a baixo cus-
to, vias de acesso etc.) que facilite e viabilize a 
implantação de unidades de processamento de 
produtos locais, possibilitando o incremento na 
renda das famílias e contribuindo para uma re-
dução no esforço de exploração dos recursos 
ambientais.

O processo de manejo sustentável dos recursos 
ambientais deve levar em conta algumas premis-
sas básicas, tais como: i) a diversidade de am-
bientes e seus componentes constitutivos (solo, 
cobertura fl orestal, recursos hídricos, fauna etc.); 
ii) o respeito às estratégias de apossamento e uso 
diversifi cado dos recursos naturais pelas famílias 
e comunidades; iii) as regras internas de uso dos 
recursos naturais e os princípios básicos da or-
ganização coletiva; iv) os instrumentos de gestão 
devem conter normas fl exíveis e prever revisões 
de maneira a se adequarem à realidade atual; e v) 
estar de acordo com a legislação pertinente.

Em sua execução, devem ser incluídos compo-
nentes com forte apelo educacional de forma 
continuada, tendo como foco a construção de 
uma nova mentalidade na maneira de se ex-
plorar os recursos ambientais. Nesse sentido, 
ações de sensibilização e motivação envolvendo 
escolas, comunidades, organizações represen-
tativas da população local, visando à valorização 
dos profi ssionais de saúde e educação podem 
estimular mudanças na forma de entender e ex-
plorar o meio. 
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A cultura extrativista e o sistema econômico 
implantado, cujos pontos fortes são o imediatis-
mo e o individualismo, são desafi os poderosos 
a serem ultrapassados para que sistemas de 
produção baseados no manejo sustentável e na 
participação comunitária possam alcançar êxi-
to. A interação desses dois fatores, fortalecida 
pela informalidade da economia (que caracteri-
za o patronato), principalmente na zona rural da 
Amazônia, ainda determina formas de explora-
ção dos recursos naturais.

Aspecto importante a ser considerado é a de-
fi ciência na gestão das UCs, decorrente, prin-
cipalmente, da desestruturação das instituições 
responsáveis. Essa desestruturação não permi-
te que se faça a assessoria técnica ao manejo 
dos recursos naturais de forma efi caz, deixan-
do os produtores a mercê dos agentes locais 
propulsores da exploração desses recursos. 
Sem conhecimento tecnológico mínimo e sem 
apoio fi nanceiro, a exploração é feita de forma 
irracional e predatória, causando danos ao meio 
ambiente, desvalorização dos produtos e incre-
mento do empobrecimento das populações. 

Quebrar esse paradigma não parece ser tarefa 
fácil, tendo em vista as condições estruturais dis-
poníveis às populações inseridas nesse proces-
so. Grandes distâncias do mercado, vias de aces-
so precárias, carência fi nanceira, defi ciência em 
informação e comunicação, baixo nível educacio-
nal, tecnologias empíricas e falta de assistência 
técnica compõem um cenário desestimulador 
aos povos que sobrevivem da fl oresta, deixando 
um campo fértil para aproveitadores, que usam 
mecanismos nem sempre justos para fi nancia-
mento das atividades econômicas dessas popu-
lações, ocupando espaços deixados pelo Estado.

Iniciativas de comercialização de produtos da 
agricultura familiar e/ou extrativistas têm se 
mostrado pouco efi cazes devido às condições 
exigidas tanto das organizações produtoras 
quanto para os próprios produtos. “É muito 
documento para pouco entendimento”, afi rmou 
uma liderança comunitária envolvida com um 

processo de venda de polpa de açaí para ser 
distribuído para a merenda escolar, que não 
conseguia entender a burocracia. Os produ-
tores preferem atuar individualmente e “entre-
gar” seu produto in natura para o atravessador 
e transferir os riscos de comercialização, mes-
mo recebendo menos dinheiro.

Existe a necessidade de inserção da visão de 
negócios entre os atores envolvidos na asses-
soria e acompanhamento das comunidades, e 
das próprias comunidades, nos casos de ma-
nejo dos recursos naturais para o mercado. 
Da forma como o quadro se apresenta hoje, 
os produtores têm enfrentado difi culdades 
para gerir os negócios, por negligenciar eta-
pas importantes da organização da produção 
e comercialização, como as açõessanitárias, 
regularização da mão de obra, licenciamento, 
regularidade na produção e qualidade do pro-
duto.

O grupo elaborou, então, o quadro 1, que con-
tém a problemática relacionada ao manejo dos 
recursos naturais e sua relação com a gestão 
participativa nas UCs. Após, o grupo levantou 
possíveis ações e parceiros que, de alguma 
forma, infl uenciam ou poderão infl uenciar nes-
ta temática (quadro 2).

Por fi m, os resultados foram apresentados na 
plenária do Seminário, que contou com a con-
tribuição de todos os participantes do evento.

O êxito do manejo participativo dos recursos 
naturais, tanto do ponto de vista econômico 
quanto do ambiental, depende da conjunção de 
diversos fatores, principalmente no campo da 
educação, informação e comunicação. Por isso 
mesmo, trata-se de um processo lento, com re-
sultados a médio e longo prazos. Já existem ini-
ciativas que apresentam resultados importantes 
de melhoria de vida das populações envolvidas, 
mas que se equilibram em uma linha bastante 
tênue, considerando-se sua situação entre a 
pressão contrária de fatores externos e as limi-
tações socioeconômicas.



O grupo elaborou, então, um quadro com a problemática relacionada ao manejo dos recursos naturais 
e sua relação com a gestão participativa nas UCs.

QUADRO 1

Problemas relacionados ao manejo de recursos naturais – causas e consequências

Causas Problemas Consequências

• Políticas de fomento inadequadas 
(impostas de cima para baixo);

• Fragilidade da organização social;

• Interesses individuais e familiares se 
sobrepõem aos interesses coletivos 
(difi culdade de ver a unidade como 
um todo, como um coletivo);

• Tratamento diferenciado para 
o manejo de recursos naturais 
destinados para o mercado 
e autoabastecimento;

• Legislação inadequada e/
ou inexistente; e

• Assessoria inefi caz.

Difi culdade em realizar o 
manejo dos recursos naturais 
de forma sustentável.

• Escassez de determinados 
recursos;

• Produtores induzidos à ilegalidade;

• Confl itos pela disputa por 
produto e por espaço;

• Pobreza acentuada da 
população local; e

• Gestão da UC difi cultada.

• Falta de qualifi cação dos 
produtores para dominar os 
mecanismos de comercialização;

• Rede de relações sociais locais;

• Difi culdade em organizar a 
produção (qualidade, quantidade 
e a regularidade); e

• Assessoria inefi caz.

Difi culdade em realizar a 
comercialização dos produtos

• Produtores induzidos à ilegalidade;

• Pobreza acentuada da 
população local;

• Desvalorização e desperdício 
da produção;

• Desestímulo à produção; e

• Aumento do esforço na 
exploração dos recursos.

7.2.1 Detalhamento do tema

O GT observou a necessidade de identifi cação de 
políticas públicas, legislação e normatização vol-
tada ao manejo dos recursos naturais, sobretudo, 
a legislação de licenciamento ou fi nanciamento. 
Além dessa identifi cação, também considerou 
importante que os atores se apropriem da legis-
lação já existente, visando encontrar a melhor 
maneira para viabilizar a produção. Os incentivos 
fi scais que a Zona Franca de Manaus oferece 
para os estados da Amazônia Ocidental são um 
bom exemplo de recursos disponíveis.

Existe a necessidade de inserção da visão de ne-
gócios entre os atores envolvidos na assessoria 
e acompanhamento das comunidades nos casos 

de manejo dos recursos naturais para o merca-
do. Da forma como o quadro se apresenta hoje, 
os produtores têm enfrentado difi culdades para 
gerir os negócios, por negligenciar etapas impor-
tantes da organização da produção e comercia-
lização, como as ações sanitárias, regularização 
da mão de obra, licenciamento, regularidade na 
produção e qualidade do produto. 

Em relação ao arranjo institucional, existe mui-
ta discordância entre as diversas instituições 
envolvidas no processo de manejo dos recur-
sos naturais, de forma que se faz necessário 
afi nar o discurso para melhoria dos processos 
de licenciamento e fi nanciamento da produção 
e comercialização. Do mesmo modo que exis-
te um esforço para a regularização e liberação 
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de incentivos para a indústria eletroeletrônica, 
por exemplo, também deve acontecer em re-
lação ao setor primário, em especial, aos pro-
dutos extrativistas.

No que diz respeito às linhas de fi nanciamen-
to, é difícil modifi car o funcionamento das li-
nhas de crédito, tendo em vista a burocracia 
envolvida para a normatização de acesso a 
recursos públicos. No entanto, é possível pro-
mover um arranjo com os agentes de crédito 
e órgãos licenciadores para um tratamento 
diferenciado, a fi m de incentivar ações que 
viabilizem o manejo sustentável dos recursos 
naturais pelos pequenos produtores, bem 
como sua consequente transformação e a co-
mercialização da produção.

Aspecto importante a ser considerado é a de-
fi ciência na gestão das UCs, motivada princi-
palmente pela desestruturação das instituições 
responsáveis. Essa desestruturação não permi-
te que se faça assessoria técnica ao manejo dos 
recursos naturais de forma efi caz, deixando os 
produtores a mercê dos agentes locais propul-
sores da exploração desses recursos. Sem co-
nhecimento tecnológico mínimo e sem apoio fi -
nanceiro, a exploração é feita de forma irracional 
e predatória, causando danos ao meio ambien-
te, desvalorização dos produtos e incremento 
do empobrecimento das populações. 

A região objeto deste trabalho padece de difi -
culdades em logística e principalmente em co-
municação. O bom manejo dos recursos natu-
rais não pode depender de ações isoladas, seja 
do ponto de vista da produção, da assistência 
técnica, do mercado, entre outros. A interação 
entre gestores, produtores, organizações so-
ciais locais e demais atores participantes do 
processo é fundamental para o bom desenvol-
vimento de ações que viabilizem a gestão das 
UCs, conectando as interfaces da produção, 
vigilância, licenciamento etc.

Urge, portanto, a implantação de um sistema de 
comunicação entre as UCs, que permita uma 

rápida troca de informações, tanto internamente 
quanto com atores externos que possam colabo-
rar com o desenvolvimento e proteção do mosai-
co de UCs em questão.

Acrescente-se a tudo isso o avanço indiscri-
minado da exploração madeireira pelo eixo da 
rodovia BR-319, apesar da “blindagem” de seu 
entorno, com a criação de diversas UCs es-
taduais e federais. Estas vêm sofrendo com a 
exploração ilegal de madeira e com a chegada 
de empresas madeireiras antes instaladas no 
Km 180 da rodovia Transamazônica, hoje ins-
taladas na comunidade Realidade, no Km 550 
da BR-319.

Observa-se, ao longo da rodovia, entre as UCs, 
um grande fl uxo de caminhões “toreiros”, que 
não passam por qualquer tipo de fi scalização, re-
sultado da falta de governança ao logo da rodo-
via. Como as UCs localizam-se entre a estrada e 
os rios Madeira e Purus, os gestores concentram 
suas ações nos rios. A parte da rodovia fi ca des-
coberta, deixando caminho livre para os madei-
reiros agirem.

A seguir, apresenta-se um quadro resumo do 
debate fi nal sobre o tema, incluindo a legisla-
ção pertinente, as organizações importantes 
que podem infl uenciar no processo de mane-
jo, as ações prioritárias e os encaminhamentos 
sugeridos pelo GT.

HORA DO LANCHE, MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO.



PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRABALHO 1 – 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA: DA 

ESQUERDA PARA A DIREITA, LEONARDO SILVEIRA 

(RESEX ARAPIXI, ICMBIO), ÍTALO CHAVES (RDS RIO 

MADEIRA, CEUC), ROSIBEL SILVA (FLORESTA DE 

CANUTAMA, CEUC), PAULO SANTI (FLONA DE HUMAITÁ, 

ICMBIO), KARLA OLIVEIRA (ASSESSORIA EXTERNA/IEB), 

CÉSAR HAAG (ASSESSORIA EXTERNA/IEB), IRANILDO 

SIQUEIRA (RDS DO JUMA, CEUC) E KLYCIA VILHENA 

(SEMA/PA).  

QUADRO 2
Aspectos relacionados ao manejo de recursos naturais – legislação, organizações e ações 

Aspectos legais e arranjos 
institucionais relativos ao manejo 
de recursos naturais  nas UCs

Atores que podem infl uenciar 
nestes processos

Ações prioritárias

Amazonas: lei estadual nova sobre 
licenciamento para exploração 
de recursos naturais nas diversas 
escalas, publicada no Diário 
Ofi cial do Estado do Amazonas 
(DOA) em meados de set./2012.

ICMBio
CEUC
Funai
OEMAs
ONGs
Agentes fi nanceiros
Instituições privadas
Instituições municipais
Organizações indígenas
Organizações locais
Instituições de pesquisa
Instituições de Ater

1. Promover eventos formativos 
sobre manejo dos recursos 
naturais para gestores de UCs;

2. Promover uma rodada de 
diálogo sobre manejo dos 
recursos naturais nas UCs 
com órgãos fi nanciadores, 
licenciadores, Ater, gestores; e

3. Promover intercâmbios 
entre gestores através de 
um fórum permanente.

Lei de incentivos fi scais da Zona 
Franca de Manaus/Suframa.

Legislação sanitária 
(Anvisa, Mapa etc.).

Legislação tributária sobre 
produtos primários e derivados.

Legislação pertinente às UCs 
(incluindo os acordos locais).

Programa Federal de Manejo Florestal 
Comunitário e Familiar (MFCF).

Normas sobre fi nanciamento.

Legislação sobre exploração de 
produtos não madeireiros.

7.2.2 Intervenções sobre a apresentação 
do GT Manejo dos Recursos Naturais

Os comentários da apresentação deste grupo fo-
ram bastante diversifi cados, perpassando desde 
temas sobre a conceituação de “comunidade”, até 
a postura de sensibilidade em relação à cultura 
local dessas comunidades. Comentários acerca 
da necessidade de refl exão sobre os processos 
de benefi ciamento, comercialização e normatiza-
ção do manejo de produtos extrativistas também 
foram colocados, assim como a qualifi cação e 
efetividade das capacitações (incluindo as ca-
pacitações de base organizacional e as técnicas) 
realizadas por diversas organizações. A seguir, os 
comentários à apresentação do grupo.

Henyo T. Barretto Filho, coordenador acadê-
mico do IEB, sugeriu que o grupo discutisse o 
conceito de coletividade. Afi rmou que essa co-
letividade, esperada pelo agente público e pelos 
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técnicos na gestão de uma UC, muitas vezes, 
é uma fi cção. Ela não é dada somente com a 
criação da UC. Também se deve refl etir sobre o 
que se convencionou chamar de comunidade. 
Esta pode ser somente um esforço para juntar 
grupos muito díspares, a fi m de acessar alguns 
serviços (escola, centro social etc.). Assim, é 
importante prestar atenção, refl etir um pouco 
mais sobre como essas comunidades se confi -
guram e qual é sua história social. Os interesses 
coletivos podem ser, muitas vezes, uma proje-
ção nossa em relação a como gostaríamos que 
aquele grupo se comportasse, e isso infl uencia 
na distribuição dos recursos naturais.

Cesar Haag, assessor externo do IEB, falou sobre 
produção e comercialização, e disse ter sentido 
falta de um maior detalhamento pelo grupo dos 
pequenos problemas que existem nos dois gran-
des problemas apresentados. Na produção, por 
exemplo, têm-se aspectos legais e burocráticos 
que travam historicamente a possibilidade de as 
comunidades fazerem manejo dos recursos na-
turais em UCs, como o licenciamento ambiental e 
as questões de segurança do trabalho. Além dis-
so, há uma série de outros problemas históricos, 
como regatão, atravessador, constituição ou não 
mercados, agregação de valor etc. Haag consi-
dera importante o grupo detalhar melhor esses 
pequenos problemas, pois eles podem gerar um 
conjunto de ações. 

Eliezer de Oliveira, gerente de programa (Kanin-
dé), questionou sobre a qualidade das formações 
propostas para manejo dos recursos naturais. 
Coloca a necessidade de se avaliar o tipo de 
formação ou curso que está sendo ministrado: 
“Nem todo mundo que faz curso, faz formação; 
e nem todo mundo que faz formação consegue 
ver o resultado disso em termos de empodera-
mento”. Questiona, assim, para todos os grupos, 
a qualidade das formações propostas.

Iranildo Siqueira, chefe de UC (CEUC), afi rmou 
que não adianta ter o potencial produtivo se não 
há o processo organizacional caminhando. Os 
projetos devem ter, primeiramente, um cunho de 

fortalecimento organizacional para caminhar para-
lelo a projetos de manejo dos recursos naturais.

Francisco Pinto dos Santos, subcoordenador 
do CEUC, coloca dois problemas importantes: 
i) falta viabilidade técnica de vários projetos 
governamentais, que não focam na realidade 
local; e ii) não há incentivos fi scais sobre os 
produtos extrativistas. Quanto ao primeiro pro-
blema, argumentou que pode até haver o po-
tencial para manejo e produção de um produto 
de base comunitária, mas não há uma análise 
da cadeia produtiva e da viabilidade dos pro-
jetos de manejo dos recursos naturais na lo-
calidade, o que acaba frustrando tais projetos. 
Em relação ao segundo problema, apontou que 
não se tem procurado tratar diferentemente os 
diferentes, o que acarreta uma enorme difi cul-
dade para a produção, licenciamento e comer-
cialização dos produtos extrativistas.

REPRESENTANTES DE TODAS AS INSTITUIÇÕES. DA 

ESQUERDA PARA A DIREITA, SILVIA BATISTA (RDS RIO 

AMAPÁ, CEUC), SÉRGIO SAKAGAWA (PARQUE ESTADUAL 

MATUPIRI, CEUC), ALINE POLLI (PARNA CAMPOS 

AMAZÔNICOS, ICMBIO), NILCÉLIO DIAHUI (FLONA DE 

HUMAITÁ), PAULA PIRES (CR-MÉDIO PURUS/FUNAI) E 

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS (CEUC).

Josinaldo Aleixo, consultor do IEB, falou que se 
deve ter sensibilidade em relação aos processos 
culturais. Por exemplo, a cultura do povo, muitas 
vezes, não predispõe à participação social. Caso 
contrário, o Estado e as organizações sociais en-
tram com “soluções mágicas”, muitas delas frus-



tradas, devido à baixa organização social. Falou, 
ainda, que o mercado mais apropriado para as co-
munidades são os direcionados para a economia 
solidária.

Cesar Haag falou da importância do extrativis-
mo ter mais peso no PIB da Amazônia, para, en-
tão, criar condições para ser mais bem discutido 
enquanto política. Porém, Dionéia Ferreira, che-
fe de UC (CEUC), rebateu, pois considera que a 
renda gerada pelas comunidades da Amazônia 
é subdimensionada, uma vez que não se calcula 
as rendas não monetárias.

Francisco Pinto dos Santos reforçou que é peri-
gosa a normatização do extrativismo de produtos 
não madeireiros, pois podem criar empecilhos 
para comercialização.

APRESENTAÇÃO GRUPO 2, MANEJO DE RECURSOS 

NATURAIS.

7.3 GRUPO DE TRABALHO 3 – SISTEMAS 
PARTICIPATIVOS DE PROTEÇÃO E 
VIGILÂNCIA DA BIODIVERSIDADE

O grupo responsável pela temática relacionada 
aos processos de proteção, vigilância e fi scaliza-
ção foi composto por seis participantes.8 

As perguntas orientadoras para o início do deba-
te do grupo foram:

8 Integrantes do GT: Izac Theobald e Melquezadeque 

Rebelo de Castro, do CEUC; Leonardo Pacheco e Shanna 

Bittencourt, do ICMBio; Raimundo Bias do Amaral e Sandoval 

dos Santos Amparo, da Funai.

1)  Quais experiências de gestão participativa 
em fi scalização e vigilância os componentes 
do grupo tinham? 
A partir dessa pergunta, iniciou-
se um embrião de entendimento 
conceitual de cada participante sobre a 
temática. Passou-se para o registro de 
condicionantes à gestão participativa 
em processos de fi scalização e 
vigilância que apareciam no grupo (esse 
registro se estendeu até o último dia). 
Conceitualmente, os condicionantes 
devem ser entendidos como fatores 
que infl uenciam a possibilidade ou a 
capacidade de usar as práticas de gestão 
participativa em estratégias ou ações de 
fi scalização e vigilância.

2) Qual a importância da gestão 
participativa em processos de fi scalização 
e vigilância? 
Nesse momento, foi dado um passo atrás para 
que o grupo pudesse discutir e sedimentar 
um pouco suas opiniões sobre a temática (sua 
abrangência, possibilidades, exemplos etc.). 
Foram registrados aspectos relacionados à 
utilização de iniciativas de gestão participativa 
nesta temática. Estes aspectos estão 
relacionados na subseção 7.3.1.

3) Quais os problemas para gestão 
participativa em processos de fi scalização 
e vigilância?
Foram discutidos e registrados problemas 
que impedem ou difi cultam a gestão 
participativa nessa temática, bem como 
suas possíveis causas. Quando se tentou 
aprofundar o relacionamento causal 
entre os problemas registrados, fi cou 
claro que isso não seria possível, dadas 
as características variadas da temática 
em relação à instituição, geografi a 
específi ca etc. Em síntese, as causas e 
consequências se invertiam sob diferentes 
óticas de análise, tanto como fruto de 
experiências individuais quanto ao se focar 
uma característica peculiar do problema. 
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7.3.1 Aspectos envolvidos na temática 
da gestão participativa em processos de 
fi scalização e vigilância

A gestão participativa em processos de fi scaliza-
ção e vigilância de UCs envolve diversos fatores, 
relacionados e discriminados a seguir.

Condicionantes:

• organização social;
• empoderamento territorial;
• geração de renda legalizada;
• compartilhamento do processo decisório;
• controle social;
• risco de intervenção do representante local;
• empoderamento coletivo;
• escala da pressão;
• perfi l das ameaças pressão; e
• intensidade e procedência (interna /externa).

Importância:

• potencializa a resolução de confl itos;
• aumenta o controle social local;
• devolve/atribui responsabilidade no uso de 

recursos naturais;
• promove empoderamento territorial;
• pode agilizar a solução de problemas 

relacionados à proteção da UC;
• gera maior efetividade em virtude do 

conhecimento da região como sazonalidade, 
pré-identifi cação dos problemas e apoio no 
planejamento da ação;

• auxilia a defi nição dos papéis; 
• contribui para a organização;
• melhora a comunicação entre gestor e 

comunidade, reduzindo confl itos; e
• confi gura uma alternativa ao comando e 

controle, que às vezes cria confl ito.

Problemas: 

• rotatividade de funcionários analistas das UCs; 
• desmobilização de lideranças;
• histórico de relação institucional com as 

comunidades;
• baixa participação local em processo de 

planejamento;
• despreparo da equipe de gestão/

institucional;
• ações espalhafatosas/despreparo dos 

servidores;
• falta de defi nição do papel do AAV;
• relacionada à política do gestor 

(não há um direcionamento institucional);
• distâncias para participação (Apuí);
• falta de diretriz institucional para 

fi scalização e gestão participativa;
• ausência de picadas e limites;
• falta de sinalização das UCs;
• verticalidade das ações;
• nível de esclarecimento da sociedade civil 

quanto a gestão participativa / bens comuns;
• envolvimento das comunidades no 

processo de monitoramento;
• verticalidade das leis e ações;
•  cooptação de populações vulneráveis;
• falta de suporte de comando e controle 

institucional;
• falta de capacidade institucional em 

responder as demandas comunitárias;
• ausência das ações do órgão estadual 

de fi scalização da Amazonas nas UCs e 
entorno imediato;

•  empoderamento individual; e
• inexistência de diálogo com os vizinhos 

(entre representações institucionais).

Identifi caram-se três principais problemas a se-
rem trabalhados, que foram discutidos  e de-
talhados, de tal forma que a nova informação 
gerada pudesse ser transformada em possíveis 
atividades ou demandas de discussão a serem 
executadas para mitigação de problemas. Este 
detalhamento foi organizado e registrado de for-
ma resumida no quadro a seguir.



QUADRO 3

Problemas relacionados à gestão participativa em processos de fi scalização e 
vigilância

Problemas Detalhamento do problema

Demandas Providências

Falta de diretriz 
institucional.

Normatizações institucionais. • Regulamentação do poder de polícia da Funai;

• Restrição de recursos para parcerias;

• Atribuição de responsabilidades 
entre as instituições;

• Reconhecimento formal das iniciativas de controle 
social ao uso de recursos como ações de vigilância 
e controle; e apoio formal a essas ações; e

• Diretrizes do ICMBio e IPAAM para participação 
comunitária em ações de fi scalização.

Capacitação de servidores em 
participação, monitoramento, 
vigilância e fi scalização.

Estabelecimento de 
responsabilidades dos 
atores colaboradores.

Falta de suporte de 
comando e controle 
institucional.

Planejamento participativo 
das ações de monitoramento 
e fi scalização.

 
 
 
Ações no Ministério Público.

Planejamento como 
componente do POA.

Equipes reduzidas.

Direcionar o foco do 
IPAAM para proteção e 
não licenciamento.

Cultura institucional 
de criminalização das 
populações tradicionais.

Aproximar a população local 
do trabalho do gestor.

• Compreender o histórico da sociedade local; e

• Abordar diretamente a pertinência da dualidade 
proteção integral e uso sustentável.Convivência de gestores 

com as comunidades.

Capacitação compulsória para 
interagir com comunidades.

Foram identifi cados, ainda, alguns instrumentos 
que promovem ou garantem a gestão participa-
tiva, bem como os marcos legais relacionados à 
temática dos sistemas participativos de vigilân-
cia e proteção ambiental.

Instrumentos:

• Termo de compromisso;
• Acordo de gestão;
• Termo de reciprocidade;
• Plano de manejo/gestão;
• Plano de gestão ambiental de TI;

• Termo de ajustamento de conduta;
• Recategorização/redelimitação/desafetação 

de UCs; e
• Conselhos gestores.

Marcos legais

• Instrução Normativa (IN) no 29/2012 – 
Acordos de gestão;

• Instrução Normativa (IN) no 26/2012 – 
Diretrizes que estabelecem procedimentos 
para termos de compromisso entre 
ICMBio e populações tradicionais;
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• Normatização da Funai sobre participação 
de indígenas em fi scalização;

• Decreto no 6.040, de 6 de fevereiro 2007 – 
Lei de Povos e Comunidades Tradicionais, 
artigo 1o, incisos X e XII; 

• Decreto no 7.747, de 5 de junho de 2012 
– PNGATI, artigo 3o, inciso VI; artigo 4o, 
inciso I-b; e

• Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) e Sistema Estadual 
de Unidades de Conservação (SEUC). 

GRUPO DE TRABALHO 3 DISCUTE SOBRE OS SISTEMAS 

DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA BIODIVERSIDADE.

Após o detalhamento do problema, a discussão 
continuou com a identifi cação de atores relacio-
nados à temática, em que se optou pela constru-
ção de um diagrama de Venn (ver foto na coluna 
ao lado) que indicasse dois aspectos do cenário 
de fortalecimento da gestão participativa em pro-
cessos de vigilância e fi scalização: i) a situação 
atual de infl uência do ator nas ações; e ii) a situa-
ção ideal de infl uência do ator nas ações.

A situação atual foi indicada pela proximidade 
com o centro do diagrama, seguindo a lógica 
de que, quanto mais próximo do centro, mais 
infl uência o ator atualmente exerce nas ações 
de vigilância e fi scalização associadas à ges-
tão participativa. Por sua vez, a situação ideal 
foi indicada pela cor da tarjeta e pelas cores 
indicadas nos círculos concêntricos. Assim, 
um ator atualmente pode estar posicionado 
distante do centro de infl uência do assunto, 
ou seja, no círculo de cor branca, mas deveria 

idealmente estar próximo desse centro, por-
tanto, aparece em tarjeta vermelha. 

DIAGRAMA DE VENN ELABORADO DURANTE 

A DISCUSSÃO DO GT3.

As principais conclusões a que o grupo che-
gou após o debate foram esquematizadas a 
seguir.

• A diversidade do grupo, que contou com 
representantes do ICMBio, da Funai e do 
CEUC, enriqueceu a discussão, ao mesmo 
tempo que deixou clara a necessidade 
de observar questões de especifi cidade 
geográfi ca, cultura institucional e legal 
para tratar a temática. Foi necessário 
um esforço contínuo de facilitação para 
que as conclusões dos debates do grupo 
fossem tomadas dentro da temática de 
gestão participativa, evitando, assim, 
que fossem discutidos simplesmente os 
inúmeros problemas de fi scalização nas 
UCs e TIs pelas quais os participantes são 
responsáveis.

• Foram identifi cados marcos legais de 
gestão participativa que perpassam 
a temática de fi scalização e vigilância 
que, com exceção de marcos legais 
relacionados a agentes ambientais 
voluntários e da normatização da Funai 
sobre participação de indígenas em 
fi scalização, são instrumentos amplos. Isto 



corroborou com a identifi cação da falta de 
normatizações institucionais como um dos 
problemas prioritários.

• Houve consenso em relação ao problema 
de cultura institucional de criminalização 
das populações tradicionais, ainda que 
todos comentassem sobre iniciativas em 
andamento em suas instituições para lidar 
com o problema.

• A falta de suporte institucional apareceu 
como forte vetor de desmobilização e 
desmotivação dos gestores.

• Ficou evidente as diferentes situações 
institucionais de aceites de práticas de 
gestão participativa para processos de 
fi scalização e vigilância, com o ICMBio 
a um passo atrás no reconhecimento 
formal dessas iniciativas. Outro aspecto 
importante refere-se à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Estado do Amazonas (SDS/
AM), posicionada mais distante do centro 
do diagrama de Venn do que o CEUC, 
indicando que pode existir uma distinção 
de ações dentro de uma mesma instituição. 
Este aspecto corrobora novamente com a 
demanda de diretrizes institucionais, que 
devem ser formuladas através de processos 
de ampla discussão.

• O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
historicamente o principal ator na execução 
de ações de fi scalização e vigilância, 
inclusive com experiências exitosas de 
gestão participativa nestas ações (como 
os a proteção de tabuleiros de quelônios),  
não foi mencionado como ator no diagrama 
de Venn. Este ator foi lembrado como 
importante apenas na discussão em 
plenária. Questionamos, portanto, qual o 
signifi cado desta ausência.

• Foi citada uma diferença na participação 
das instituições representantes da 
sociedade civil e das demais dentro dos 
conselhos gestores, indicando que a 
temática pode ser um vetor de polarização 

dos conselhos e que há um confl ito de 
interesses a ser investigado.

• No geral, existia um baixo entendimento 
sobre oportunidades de gestão 
participativa como compartilhamento de 
poder do estado com a sociedade civil 
nessa temática em especial. Por muitas 
vezes, existia muito confl ito em aceitar 
essa possibilidade, ainda que os exemplos 
levantados sinalizassem claramente 
potenciais benefícios em se adotar essas 
práticas. Isso é provavelmente oriundo 
do baixo questionamento institucional 
sobre o nível de controle que espera 
impor sobre comunidades tradicionais e 
indígenas em gestão participativa para 
processos de fi scalização e vigilância. Um 
agravante é que isto ocorreu dentro de um 
grupo de refl exão formado por gestores 
com participação voluntária e suposta 
afi nidade/interesse com a temática, 
sugerindo que a refl exão institucional 
como um todo acerca desses processos 
pode estar ainda mais débil. 

7.3.2 Intervenções sobre a apresentação 
do GT Sistemas Participativos de Prote-
ção e Vigilância da Biodiversidade

Este grupo suscitou bastante debate, visto que 
o tema apresentou-se bastante controverso no 
âmbito dos órgãos gestores. Verifi cou-se que, 
para a Funai, já há um marco institucional em que 
tal tema é mais fl uido, porém o ICMBio e o CEUC 
ainda carecem de discussão e interna.

Ana Claudia Leitão, chefe de UC (CEUC), 
falou de casos em que as comunidades e o 
agente ambiental voluntário (ver box na próxi-
ma página) solicitam fi scalização, porém esta 
apresenta morosidade para se deslocar até os 
locais. Isso faz com que essas comunidades 
atuem na própria fi scalização da área. Assim, 
propôs sensibilizações e capacitações sobre 
educação ambiental para esses agentes e su-
geriu também que as polícias municipais sejam 
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capacitadas em temas ambientais, a fi m de ga-
rantir segurança nas localidades.

O agente ambiental voluntário segundo 
o SEUC

Segundo o artigo 2o, inciso V, da Lei Complemen-
tar no 53, de 2007, do Estado do Amazonas, que 
institui o Sistema Estadual de Unidades de Con-
servação, o agente ambiental voluntário é

a pessoa física sem atribuição de 
fi scalização, compromissada com a 
conservação da natureza, que atua como 
agente multiplicador na conscientização 
da população usuária, comunicando aos 
órgãos fi scalizadores a ocorrência de 
infrações na Unidade de Conservação e 
Zona de Amortecimento.

Francisco Pinto dos Santos, subcoordenador 
do CEUC, falou que é preciso separar vigilância 
e monitoramento da fi scalização. Fiscalização 
tem a ver com um papel de polícia, e é perigo-
so colocar a comunidade na fi scalização, pois 
esta fi cará em situação de vulnerabilidade. As-
sim, o valor da educação ambiental deveria ser 
considerado, e que as comunidades trabalhem 
na vigilância e monitoramento. Santos conside-
ra também importante a presença de órgãos 
fi scalizadores, como o Ibama, em áreas críticas 
e estratégicas. 

Cesar Haag, assessor externo do IEB, acredita 
que a gestão participativa na fi scalização quali-
fi ca as informações levantadas, inclusive na ativi-
dade de inteligência. 

Josinaldo Aleixo, consultor do IEB, conside-
rou, divergindo de Francisco Pinto dos San-
tos, que as comunidades podem realizar fi s-
calização, porém em bases legais diferentes 
aos poderes de polícia. Aleixo acredita em um 
mandato comunitário para fi scalizar. Citou al-
guns exemplos em que as próprias comunida-

des vigiam e fi scalizam os recursos naturais, 
evitando que pessoas externas diminuam o 
estoque destas comunidades.

Nilcélio Diahui, conselheiro da Flona de Hu-
maitá, disse que há pouco reconhecimento do 
trabalho das comunidades por parte da Funai 
e do ICMBio. Diahui emocionou-se ao falar 
das atividades que seu povo desenvolve para 
a proteção de sua cultura e proteção de seus 
recursos naturais. Foi um momento de imensa 
emoção para todos os presentes. Falou, ainda, 
que as comunidades indígenas já possuem pla-
nos de gestão, e que gostariam de comparti-
lhar com os parceiros institucionais.

NILCÉLIO DIAHUI, LIDERANÇA INDÍGENA E CONSELHEIRO 

DA FLONA DE HUMAITÁ/AM.

Izac Theobald, chefe de UC (CEUC), argumen-
tou que as UCs não cumprem seu papel de pro-
teção da biodiversidade, uma vez que não exis-
te estrutura para fi scalização, em especial, nas 
UCs estaduais.

Leonardo Pacheco, chefe de UC (ICMBio), vê 
como imprescindível uma mudança institucio-
nal para reconhecimento do protagonismo das 
comunidades nas ações de salvaguarda dos 
recursos naturais, recursos estes que perten-
cem a elas.



7.4 GRUPO DE TRABALHO 4 – POVOS E TERRITÓRIOS INDÍGENAS

O objetivo desta seção é apresentar as principais linhas norteadoras acerca do tema Povos e 
Territórios Indígenas, discutidos pelo respectivo grupo.9

O tema Povos e Territórios Indígenas no contexto da gestão participativa de UCs não poderia estar au-
sente, uma vez que, além das 32 UCs federais e estaduais, há ainda 42 TIs habitadas por nove povos de 
quatro famílias linguísticas diferentes na área de abrangência da BR-319 , conforme o quadro a seguir.

QUADRO 4

Situação de povos e terras indígenas na área de abrangência da BR-319 (2012)

Povo indígena Terra  indígena Situação fundiária Município

1 Mura Fortaleza do Castanho Homologada Manaquiri

2 Mura Tabocal Declarada Careiro

3 Mura Vista Alegre Identifi cação Manaquiri

4 Mura Lago do Marinheiro Declarada Careiro

5 Mura Rio Jumas Homologada Careiro

6 Mura Cunhã Sapucaia Homologada Autazes e Borba

7 Apurinã Igarapé Paiol Identifi cação Manaquiri

8 Mura Muratuba Identifi cação Autazes

9 Mura Capivara Identifi cação Autazes

10 Mura Ponciano Identifi cação Autazes

11 Mura  Gavião Homologada Careiro

12 Mura Apipica Homologada Careiro

13 Mura Boa Vista Homologada Careiro

14 Mura  Tracajá Identifi cação Autazes

15 Mura Murutinga Identifi cação Autazes

16 Mura e Kanamari Patauá Homologada Autazes

17 Mura Cuia Homologada Autazes

18 Mura Recreio/São Félix Homologada Autazes

19 Mura Natal/Felicidade Homologada Autazes

20 Mura Itaitinga Homologada Autazes

21 Mura Trincheira Homologada Autazes

22 Mura São Pedro Homologada Autazes

23 Mura Miguel/Fosefa Homologada Autazes

24 Mura Padre Homologada Autazes

25 Mura Paracuhuba Homologada Autazes

26 Mura Guapenu Identifi cação Autazes

27 Mura Jauary Identifi cação Autazes

28 Apurinã Lago do Barrigudo Identifi cação Beruri

9 Grupo constituído por: Paula Wolthers de Lorena Pires e Tomas Roque Carvalho, da Funai; Sérgio Sakagawa, gestor do 

Parque Estadual Matupiri; Silvia Elena Moreira Batista, gestora da RDS Rio Amapá; Aline Roberta Polli, gestora do Parna Campos 

Amazônicos; Francisco Pinto dos Santos, do CEUC; Nilcélio Rodrigues Jiahui, indígena conselheiro da Flona de Humaitá; e os 

antropólogos Henyo Trindade Barreto Filho e Luciene Pohl.

CONTINUA >>
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29 Apurinã Apurinã do Igarapé Tauamirim Homologada Tapauá

30 Juma Juma Homologada Canutama

31 Isolados Jacareúba/Katawixi Restrição de uso Canutama e Lábrea

32 Mura Lago Capanã Homologada Manicoré

33 Mura Ariramba Homologada Manicoré

34 Parintintin Ipixuna Homologada Humaitá

35 Parintintin Nove de Janeiro Homologada Humaitá

36 Tora e Apurinã Tora Homologada Humaitá

37 Tenharim Tenharim do Igarapé Preto Homologada Novo Aripuanã

38 Tenharim Tenharim Marmelos Homologada Humaitá e Manicoré

39 Tenharim Tenharim Marmelos Gleba B Declarada Humaitá e Manicoré 

40 Diahui Diahui Homologada Humaitá

41 Pirahã Pirahã Homologada Humaitá

42 Isolados Kawahiva do rio Pardo Identifi cação Colniza

Fonte: Funai

O desafi o na administração de áreas protegidas 
continua sendo o envolvimento de populações 
locais e, além disso a implantação das UCs de-
manda necessariamente planejamento e arti-
culação dos grupos de interesse que atuam na 
região em questão, somados à vontade política 
do Estado. Assim, a construção junto a estes 
grupos de um processo efi ciente de estímulo à 
gestão participativa é imperativo. 

7.4.1 Povos e territórios indígenas

A necessidade de se estabelecer diretrizes para 
orientar políticas regionais e nacional acerca da 
gestão participativa de UCs na interface com ter-
ras e povos indígenas foi um dos principais enca-
minhamentos discutidos pelo grupo de trabalho. 

Entretanto, a defi nição de diretrizes referentes 
à sobreposição, proximidade, vizinhança ou so-
breposição entre UCs e TIs – com o potencial de 
confl ito que isso enseja – deve considerar uma 
série de elementos. Entre eles destacam-se os 
mapeamentos já elaborados, que tratam da inter-
face e/ou sobreposições e confl itos, a exemplo 
do material do CEUC. 

Essas diretrizes devem considerar ainda as boas 
e más experiências, tal vem ocorrendo na gestão 
das UCs estaduais, RDSs e do Parque Estadual 
Matupiri, vizinhos à TI Cunhã-Sapucaia. No caso 

em questão, reuniões foram realizadas, acordos 
elaborados e há uma compreensão mútua de que 
a gestão participativa não pode desconsiderar os 
habitantes tradicionais da região, os indígenas. 

A organização de seminários locais e a realização 
de reuniões regulares para tratar dessas ques-
tões foram consideradas pelo grupo como uma 
condição primordial para a construção de dire-
trizes norteadoras a serem encaminhadas aos 
órgãos públicos. Aos órgãos responsáveis cabe 
a promoção  de um encontro nacional que vise 
defi nir com mais clareza esses elementos nortea-
dores. Com isso, é possível a construção de nor-
mativos que tenham uma base sólida construída 
a partir das ações que ocorrem nas regiões onde 
os confl itos e sobreposições se dão de fato.  

Além do estabelecimento de diretrizes norteado-
ras, é necessária a realização de mais capacita-
ções para gestores e atores locais sobre marcos 
regulatórios, implementação de acordos e troca 
de experiências.

7.4.2 Gestão participativa de UCS que 
tenham as terras indígenas como boas 
vizinhas: ações que podem ser feitas 

A necessidade de diretrizes mais bem defi nidas 
sobre a gestão de situações de sobreposição en-
tre UCs e TIs pode tomar como referência, ainda, 



a necessidade da realização de determinadas 
ações. Há demandas pela realização de forças-
-tarefas regionais, intersetoriais e institucionais. 
O ponto de partida seria promover reuniões para 
estabelecer acordos locais que contribuam para 
tal defi nição.  

A discussão acerca das sobreposições deveria 
também estar presente em pautas nos conselhos 
estaduais e fóruns de discussões, a exemplo dos 
grupos de trabalho que estão em curso entre as 
ações da Secretaria de Estado para os Povos In-
dígenas (SEIND), no Amazonas. 

Os diagnósticos de criações e planos de ges-
tão de áreas protegidas, por sua vez, devem 
levar em consideração as demandas dos ato-
res que infl uenciam ou são infl uenciados pelas 
UCs e TIs.

Assim, promover encontros entre atores para 
troca de experiências, além de estimular  a cria-
ção de uma rede de discussão entre diferentes 
atores, são demandas também levantadas pelo 
grupo. Tais demandas estão ancoradas em uma 
refl exão segundo a qual o tema terras e povos 
indígenas é importante na gestão participativa de 
UCs, uma vez que existem determinados conhe-
cimentos locais importantes no uso da fl oresta e 
há necessidade de maior inclusão social dos po-
vos tradicionais, pois ainda existem populações 
indígenas e tradicionais que se encontram em 
vulnerabilidade socioambiental. 

O entendimento de que há territórios tradicionais 
em UCs que dependem das populações que ali 
vivem – assim como a própria manutenção da fl o-
resta em pé – também foi considerado como um 
importante critério relativo ao tema.  

O esforço de reconhecer os diferentes modos de 
vida e as territorialidades ainda é relevante para o 
aprimoramento gestão territorial. É de suma im-
portância considerar que os indígenas são atores 
e protagonistas, não apenas em TIs, mas também 
em UCs. Assim se viabilizaria a existência de um 
gerenciamento com legitimidade. 

Dessa forma, o grupo entendeu que não há 
como gerenciar uma UC sem esse diálogo. Tra-
ta-se até de uma questão de melhor efi ciência 
e de fazer funcionar a gestão participativa de 
forma mais prática. Consequentemente, haverá 
maior efi ciência na implementação de políticas 
públicas.

7.4.3 Os problemas existentes 

Mesmo diante de um entendimento consensu-
al e propositivo, o grupo elencou uma série de 
problemas existentes para a gestão participa-
tiva quando se considera o tema territórios e 
terras indígenas. 

As principais questões elencadas que deman-
dam resolução foram: a comunicação inefi ciente 
entre as instituições, bem como entre essas e as 
comunidades; a falta de diálogo entre os órgãos 
responsáveis (tais como Funai, ICMBio, CEUC); e 
a falta de esclarecimento, informação, comunica-
ção e participação em consonância com ausência 
de diálogo institucional em Brasília, localmente e 
com as próprias comunidades. 

No mesmo sentido, a constante falta de com-
promisso do Estado com o tema, além dos in-
teresses confl ituosos envolvidos no processo, 
contribuem para que os gestores não se qua-
lifi quem para lidar com os confl itos da melhor 
forma. Somado a isso, tem-se também uma falta 
de divulgação de estratégias bem-sucedidas, o 
que traz implicações para um desentendimento 
e desarticulação entre as instituições gestoras e 
os gestores públicos.  

Assim o problema que parece englobar todos 
os outros levantados ao longo das discussões 
do grupo diz respeito a diretrizes pouco claras, 
que não conversam umas com outras e/ou não 
são compactuadas pelas instituições no intuito 
de implementar uma política verdadeiramente 
socioambiental. 

Diante disso, constatou-se, ainda, entre as causas 
dos problemas: i) a recorrente pouca efi ciência da 
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Funai na demarcação de TIs, com a lentidão dos 
estudos de identifi cação, gerando situações in-
defi nidas e confl ituosas – como exemplo, tem-se 
o caso da sobreposição de territórios tradicionais 
dos Apurinã de Pauini com a Resex do Médio Pu-
rus; e ii) em relação ao CEUC e ao ICMBio, por 
seu turno, a criação de UCs sem diálogo com a 
população indígena.  

Nesse sentido, a falta de articulação institucional 
entre Funai, ICMBio e CEUC para criar estratégias 
gerais e a falta de mecanismos legais para fazer 
arranjos nos locais de confl ito fazem com que as 
políticas implementadas não tenham como ponto 
de partida os casos ou locais onde os problemas 
estão ocorrendo. Tal situação parece demonstrar 
que os tomadores de decisão são pouco familia-
rizados com o tema. 

É preciso considerar, ainda, o número reduzido 
de profi ssionais, além do fato de que há casos 
de clara falta de compromisso com o trabalho 
por parte desses. Consequentemente, há uma 
rotatividade de técnicos e descontinuidade dos 
processos. Some-se a isso a existência de es-
tudos de criação de UCs e de reconhecimento 
de TIs incompletos, que trazem o agravante de 
desconsiderar o conhecimento sobre os usos 
tradicionais e o histórico de ocupação.  

Assim sendo, há pouca efetividade das políti-
cas públicas na escala local; as UCs são, mui-
tas vezes, criadas de cima para baixo; e são 
desconsiderados o protagonismo e desejo dos 
moradores. Por isso, e não menos importante, 
é preciso refl etir sobre a postura institucional 
distinta dos diferentes órgãos, sendo que há, 
pelo menos no ICMBio e na Funai, uma tradi-
ção de atuação tutelar. 

As consequências desses problemas, que são 
recorrentes, na gestão e futuro das UCs po-
dem ser graves. Corre-se o risco de a gestão 
participativa não ser implementada e a desafe-
tação de algumas áreas pode ser prejudicada, 
o que implica no agravamento da situação da 
conservação ambiental. 

Não se pode desprezar também a permanên-
cia e acirramento de confl itos entre indígenas 
e extrativistas, com a possibilidade de as UCs 
virarem campo de batalha, além do desrespeito 
pelo conhecimento tradicional. 

O avanço do desmatamento e das frentes de 
exploração não sustentáveis, assim como a 
vitória de fazendeiros e grileiros com atitudes 
que favorecem o desmatamento acabam por 
contribuir com um quadro que fragiliza mais 
ainda as lutas sociais, a falta de continuidade 
nas iniciativas, a desinformação e a desarticu-
lação da população local. 

Nessas condições, o grupo entendeu que o 
quadro pode ser agravado de tal forma que se-
ria necessário entregar a gestão para a polícia, 
as forças armadas ou a  empresários, gerando 
riqueza e poder  somente para eles.

7.4.4 A existência de regras sobre 
o tema povos e terras indígenas: 
dos aspectos legais, normativos e 
institucionais 

Diante dos grandes desafi os existentes para a 
gestão participativa de UCs, é necessário consi-
derar os aspectos legais, normativos e institucio-
nais relativos aos povos e terras indígenas que, 
muitas vezes, não são conhecidos e/ou ainda 
pouco considerados. 

O Decreto no 7.747, de 5 de junho de 2012, que 
instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial 
e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), por 
exemplo, tem como objetivo 

garantir e promover a proteção, a 
recuperação, a conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais das 
terras e territórios indígenas, assegurando a 
integridade do patrimônio indígena, a melhoria 
da qualidade de vida e as condições plenas 
de reprodução física e cultural das atuais 
e futuras gerações dos povos indígenas, 
respeitando sua autonomia sociocultural. 



Tal decreto é resultado de um processo amplo 
de consulta aos povos indígenas e atende a uma 
reivindicação pelo reconhecimento dos conhe-
cimentos e práticas de manejo dos ecossiste-
mas e recursos existentes em seus territórios e 
até mesmo fora deles. 

Em consonância com o referido decreto, há 
Convenção no 169 da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), voltada para os povos 
indígenas e tribais em países independentes, 
que versa sobre os direitos desses povos à 
autonomia, ao controle de suas organizações,  
às formas de vida e de desenvolvimento eco-
nômico, bem como sobre a consulta prévia, 
livre e informada nas suas relações com os 
Estados nacionais. 

No que se refere ao Estado Nacional Brasileiro,10  
a Constituição Federal é um importante docu-
mento, que faz referência à questão e defi ne, 
em seus artigos 216, 225, 231 e 232, respecti-
vamente, o que são as terras indígenas.  Impor-
tante lembrar que terras indígenas não são UCs 
e tampouco são criadas. TIs são reconhecidas, 
por ato administrado realizado pela Funai, pois o 
entendimento legal é de que precedem a própria 
constituição do Estado Nacional.

Para fi ns de defi nição de comunidades e territó-
rios tradicionais, bem como de desenvolvimento 
sustentável, há o Decreto no 6.040, de 7 de feve-
reiro de 2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais (PNPCT). 

No mesmo sentido, outro marco regulatório não 
menos importante é a Lei no 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que regulamenta o art. 225 da Cons-
tituição Federal e institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

Porém, mesmo diante de várias regulamenta-
ções e dispositivos legais, é preciso conside-

10 Há uma coletânea sobre legislação indigenista no 

site da Funai. Disponível em: <www.funai.gov.br>.

rar que estão em vigor algumas tentativas de 
contrariar o reconhecimento de direitos dos 
povos indígenas. Dessa forma, é importante 
estar atentos para determinados movimentos 
de institucionalização de uma legislação anti-
-indígena que está em discussão no país. Um 
dos marcos para tal refl exão é o resultado do 
julgamento da homologação da TI Raposa Ser-
ra do Sol, em que há as condicionantes profe-
ridas por ocasião do julgamento ocorrido em 
2009 pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 
feitas várias restrições aos direitos indígenas, 
em especial, à posse permanente e ao usufruto 
exclusivo dos recursos naturais existentes em 
suas terras, condicionando-os a questões de 
defesa do país. Assim, a Condicionante no 5, 
por exemplo, estipula que 

a expansão estratégica da malha viária, 
a exploração de alternativas energéticas 
de cunho estratégico e o resguardo 
das riquezas de cunho estratégico a 
critério dos órgãos competentes (o 
Ministério da Defesa, o Conselho de 
Defesa Nacional) serão implementados 
independentemente de consulta a 
comunidades indígenas envolvidas.11 

A Condicionante no 17, por sua vez, veda ex-
pressamente a ampliação de terras indígenas 
já demarcadas, o que foi aplicado, mesmo sem 
estar regulamentado, à região de Labrea, na 
proposta de revisão de limites da Terra Indí-
gena Kaxarari. Segundo o site Lex Magister,12 
o ministro Marco Aurélio proferiu tal decisão 
em benéfi co do município, que foi contrário à 
decisão do juízo da 5a Vara Federal Ambiental 
e Agrária de Rondônia. Esta Vara, por sua vez, 
tinha determinado que a Funai deveria efetuar 
a revisão e ampliação da terra indígena situa-
da entre Lábrea e Porto Velho. Mas, afi rmou o 
Ministro,

11 Disponível em:  <http://ti.socioambiental.org/

noticia/64512>.

12 Site da editora Magister. Disponível em: <http://

www.editoramagister.com/>.
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é evidente a insegurança jurídica gerada 
pela atuação do grupo administrativo 
instaurado pela Funai visando à nova 
demarcação. Além do potencial risco de 
confl ito fundiário entre índios e produtores 
rurais, existe inegável prejuízo aos 
investimentos em atividades produtivas 
praticadas há décadas, à ordem no 
território e às fi nanças do município.13

A decisão de suspender a regularização fundiária 
da TI aguarda que o Supremo se pronuncie de-
fi nitivamente sobre o caso em questão e outros 
que venham a ocorrer.

7.4.5 Diante de tantos impasses, como 
proceder?

Mesmo com a legislação vigente e marcos que 
parecem atropelar os processos de construção 
de alternativas que promovam acordos visando 
à dignidade das populações locais, há iniciativas 
que merecem destaque por apontarem para ca-
minhos iluminadores. 

Assim, implementar os marcos regulatórios 
tais como a PNGATI e o SNUC, por meio de 
acordos locais, criação de termos de compro-
misso e construção de  planos de manejo con-
juntos, tem se mostrado uma alternativa viável 
e promissora. 

No mesmo sentido, há aspectos institucionais 
que podem contribuir com o início de proces-
sos que promovam a resolução de confl itos. 
Dessa forma, o grupo de trabalho elencou a 
necessidade de intercâmbio de dados, infor-
mações e documentos; inserção do tema nos 
canais de discussão existentes; elaboração de 
diagnósticos e etnomapeamentos participati-
vos – a exemplo do mapeamento participativo 
do povo indígena Djhui, que antecedeu qual-
quer acordo culminando em uma proposta de 
gestão partilhada da Flona de Humaitá; além 
das boas experiências de acordos locais como 

13 Disponível em: <http://goo.gl/f29sG>.

em Manicoré, Matupiri e Resex Médio Purus 
com os Apurinã. 

Tais acordos são regionais, mas podem ser apli-
cados a outras realidades, uma vez que a ideia 
é ter uma apropriação das experiências disponí-
veis e também retomar o histórico de iniciativas 
propositivas. Ou seja, é preciso considerar as ex-
periências históricas e não somente as relativas 
a aspectos institucionais e locais, mas também 
aquelas que tratam da construção dos marcos 
legais e normativos. Exemplares são as aborda-
gens sobre a área de dupla afetação em que o 
Ibama, a Funai e os Ingaricó discutiram a gestão 
da área do Monte Roraima ou, ainda, a própria 
movimentação e debate em torno da criação do 
SNUC, com a fi gura da gestão compartilhada en-
tre unidades de proteção integral e terras indí-
genas. Todas essas  informações e experiências 
poderiam ser mais bem conhecidas. 

Finalmente, e não menos importante, reconheceu-
-se que é existência de atores que podem in-
fl uenciar os processos de resolução de confl itos 
entre UCs e TIs. Trata-se de pessoas-chave, que 
já deram início à elaboração de propostas. São os 
gestores, as organizações e associações locais, o 
ICMBio, a Funai, o CEUC local, regional e nacional 
que deveriam operar como refl exo dos  processos 
que acontecem na ponta. Consequentemente, as 
ONGs parceiras; as organizações indígenas e ex-
trativistas em escala mais ampla, como a Coorde-
nação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB), o Conselho Nacional de Saú-
de (CNS); e as secretarias e institutos estaduais 
e municipais podem ter grande contribuição para 
instituir arranjos locais que estão dando certo.

7.4.6 Resumo do Grupo de Trabalho 
Povos e Territórios Indígenas

De forma sintética, os principais pontos discuti-
dos pelo grupo são apresentados a seguir.

1) A importância do tema terras e povos 
indígenas na gestão participativa de UCs está 
relacionada a diversos fatores, tais como:



• valorização do conhecimento na prática de 
uso da fl oresta;

• inclusão social dos povos tradicionais;
• garantia de maior efi ciência na política 

pública;
• vulnerabilidade socioambiental dos indígenas;
• conhecimento tradicional aliado ao 

científi co;
• localização de territórios tradicionais em UCs;
• manutenção da fl oresta depende desses 

povos;
• sobreposição de interesses; 
• reconhecimento dos diferentes modos de 

vida e territorialidade na gestão territorial;
• como atores da UC, os índios podem 

gerenciá-la com legitimidade;
• esclarecimento para que haja envolvimento; e
• a gestão de uma UC depende do diálogo, 

da efi ciência e de um modo prático de 
funcionamento.

2) Os problemas relacionados ao tema 
territórios e terras indígenas que existem na 
gestão participativa são:

• comunicação inefi ciente entre instituições e 
entre comunidades e instituições; 

• diferentes interesses envolvidos no 
processo;

• pouco diálogo entre os órgãos e com as 
comunidades;

• falta de esclarecimento e participação;
• falta de diálogo institucional em Brasília e 

localmente;
• distância entre parceiros;
• desentendimento e desarticulação entre as 

instituições gestoras e os gestores públicos;
• diretrizes pouco claras e que não se 

relacionam umas com as outras; e
• falta de consenso entre as instituições 

acerca das diretrizes para a implementação 
de uma política socioambiental.

3) As principais causas dos problemas 
observados são: 

• inefi ciência da Funai na demarcação de TI;
• criação de UCs sem diálogo com os índios;
• falta de articulação institucional entre Funai, 

ICMBio e CEUC para criar estratégias 
gerais e diretrizes;

• falta de política de governo pensando na base 
e de compromisso do Estado com o tema;

• falta de diretrizes institucionais;
• falta de mecanismos legais para fazer 

arranjos nos locais de confl ito;
• falta de divulgação de estratégias bem-

sucedidas;
• tomadores de decisão pouco familiarizados 

com o tema;
• fragilidade da sociedade civil organizada;
• falta de acesso à informação;
• incompletude dos estudos que subsidiam a 

criação de UCs e TIs;
• pouco conhecimento sobre os usos 

tradicionais;
• inefetividade das políticas públicas da 

escala local;
• lentidão dos estudos de identifi cação gera 

situações indefi nidas;
• posturas institucionais distintas dos órgãos 

envolvidos;
• tradição de atuação tutelar; e
• rotatividade de técnicos e descontinuidade 

dos processos.

4) Consequências/efeitos dos problemas 
para a gestão participativa e para o 
futuro das UCs:

• não implementação da gestão 
participativa;

• desafetação de algumas áreas, 
prejudicando a conservação;

• avanço do desmatamento;
• desrespeito pelo conhecimento tradicional;
• avanço de frentes de exploração não 

sustentáveis;
•  confl itos entre indígenas e extrativistas;
• vitória dos opositores, fazendeiros, grileiros 

e desmatamento;
• população local desinformada e 

desarticulada;
•  falta de continuidade nas iniciativas;
•  fragilidade nas lutas sociais;
•  entrega da gestão para a polícia ou forças 

armadas;
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•  UCs transformadas em campo de batalha; e
• UCs entregues a empresários, gerando 

riqueza e poder para eles.

5) Aspectos legais normativos e institucionais 
relativos ao tema. 

Marcos legais

• Convenção no 169 da OIT, declaração da 
ONU;

• Constituição Federal, artigos 216, 225, 231 
e 232;

• coletânea de legislação indigenista da Funai;
•  PNPCT;
• PNGATI;
• SNUC; 
•  legislação anti-indígena – em discussão;
• decisão do STF em relação ao caso da TI 

Raposa Serra do Sol e a  área de dupla 
afetação;

• dupla afetação e discussão entre Ibama, 
Funai e os Ingaricó sobre o monte Roraima; e

• discussão da criação do SNUC, fi gura da 
gestão compartilhada entre unidades de 
proteção integral e terras indígenas.  

Arranjos institucionais:

•  acordos locais/termos de compromisso/
planos de manejo conjuntos;

• Flona Humaitá e Djahui  com um 
mapeamento participativo antecedendo 
qualquer acordo;

• articulação informal ocorrida na Resex Médio 
Purus, entre os Apurinã, a Funai e o ICMBIO;

• acordos locais  para terras indígenas 
regularizadas ou não;

•  mapa de sobreposição e/ou confl ito entre 
ribeirinhos e indígenas  (CEUC);

• troca de informações, nota técnica e 
levantamentos das instituições; 

•  conselho estadual de povos e comunidades 
tradicionais; 

•  estudo de criação de unidade – no caso de 
Matupiri, não foi feito na área do rio, mas 
somente no entorno da estrada; 

• termo de cooperação entre SEIND e Funai;

•  intercâmbio de dados, informações e 
documentos; e

•  inserção do tema nos canais de discussão 
existentes. 

6) Os atores que podem infl uenciar os 
processos envolvendo UCs e Tis são:

• gestores locais;
• organizações/associações locais;
• ICMBio, Funai e CEUC local, regional e 

nacional, que, às vezes não refl etem o que 
acontece na ponta;

• ONGs parceiras;
• organizações indígenas e extrativistas 

(escala mais ampla como COIAB e CNS); e
• secretarias e institutos estaduais e municipais.

7) O grupo defi niu as seguintes ações como 
prioritárias:

• promoção de forças-tarefa regionais, 
intersetoriais e institucionais para gerir 
situações de sobreposição, com reuniões 
para estabelecer acordos locais;

• defi nição de diretrizes nacionais sobre 
as sobreposições: inserir a pauta nos 
conselhos estaduais, fóruns e discussões a 
exemplo dos grupos de trabalho da SEIND/
AM (processos de regularização);

• diagnósticos de criações e planos de 
gestão de áreas protegidas em que os 
atores que infl uenciam ou são infl uenciados 
pelas UCs e TIs sejam ouvidos;

• promoção de encontros entre atores para 
troca de experiências; e 

• promoção de uma rede de discussão entre 
diferentes atores para institucionalizar a 
gestão participativa. 

7.4.7 Intervenções sobre a apresentação 
do GT Povos e Territórios Indígenas

O tema Povos e Territórios Indígenas também 
suscitou um intenso debate, a princípio, por-
que há uma diferença nítida entre os objetivos 
da UCs e das Tis, sendo que aquelas têm por 
pressuposto a conservação ambiental, e a es-
tas, embora promovam a conservação ambien-
tal, compete a proteção cultural dos povos ali 



residentes. Isto se refl ete na diferença de postu-
ra da Funai em relação aos órgãos gestores de 
UCs representados, evidenciando e infl amando 
os confl itos de sobreposições destas áreas. Ou-
tro ponto relevante comentado é o próprio con-
fl ito do território entre indígenas e ribeirinhos, 
gerado e fomentado pela decretação dessas 
áreas. A seguir, apresenta-se um resumo dos 
comentários à exposição do grupo.

Cesar Haag, assessor externo do IEB, comen-
tou que se deve fortalecer o discurso de “áreas 
protegidas”, e não a dicotomia entre UCs e TIs, 
pois a fi nalidade destas áreas é proteger recur-
sos naturais e culturas. Assim, afi rmou que se 
deveria ter uma aproximação maior entre órgãos 
gestores e comunidades em áreas de TIs e UCs 
limítrofes, a fi m de minimizar a falta de diálogo 
entre os órgãos e a sociedade.

Sandoval Amparo, coordenador regional (Ma-
deira/Funai), disse, ao contrário da intervenção 
anterior, que deve haver o fortalecimento des-
sas categorias de áreas. O objetivo das TIs não 
tem a ver com conservação ambiental, mas, sim, 
manutenção cultural dos indígenas. Tanto que 
o marco institucional destas duas categorias 
é bastante diferenciado. A política ambiental é 
uma política transversal, que deve perpassar to-
das as outras políticas, inclusive a política indi-
genista, porém esta tem suas especifi cidades, e 
não pode ser confundida com aquela. 

Pedro Constantino, assessor externo do IEB, 
ponderou ser interessante olhar para as duas 
categorias, estas tendo um papel para a con-
servação, mas que, nas terras indígenas, a con-
servação ambiental é uma consequência da 
política indigenista. Lembra que, na discussão 
do SNUC, pensou-se em colocar as TIs nesse 
marco institucional. Assim, reforçou que não se 
pode confundir estas duas categorias, que pos-
suem objetivos bem distintos uma das outra.

Josinaldo Aleixo, consultor do IEB, colocou dois 
problemas: i) sobreposição das UCs e TIs – as 
UCs estão sobrepostas às TIs, e não o contrá-

rio, assim, a solução depende de um diálogo 
para a resolução desses problemas; e ii) áreas 
em que há reivindicação de TI com incidência 
de UC – há uma birra institucional entre Funai 
e ICMBio/CEUC e, para resolver este problema, 
deve também haver o diálogo, todos devem se 
despir de preconceitos, quer seja entre índios e 
ribeirinhos, ou entre os órgãos gestores. Con-
tudo, não há ainda grandes esforços para este 
diálogo, e os problemas vão se agravando.

Francisco Pinto dos Santos, subcoordena-
dor (CEUC), falou que as situações e áreas são 
bastante específi cas. Alertou para a postura de 
alguns agentes públicos externos à região, que, 
em áreas em que há melhor convivência entre ri-
beirinhos e indígenas, incentivam as famílias indí-
genas a solicitarem demarcação de TIs, gerando 
confl itos até então inexistentes.

Ana Cláudia Leitão, chefe de UC (CEUC), falou 
do exemplo da Resex Piagaçu Purus, em que já 
existe um diálogo entre indígenas e ribeirinhos, 
mesmo antes da decretação da Unidade.

Nilcélio Jiahui, conselheiro da Flona de Humaitá, 
falou sobre a territorialidade indígena, e que todo 
o território brasileiro é, historicamente, indíge-
na. Além disso, a política indigenista é vista pela 
questão da territorialidade. Então, hoje, a busca 
dos povos indígenas é a garantia do território. 
Reforça que não há TI sobreposta à UC e, sim, o 
contrário. Assim, considera importante a discus-
são da territorialidade indígena na gestão dessas 
áreas protegidas. Por fi m, considerou importante 
o diálogo, ressaltando que o gestor deve ter a 
sensibilidade de ouvir as reivindicações. 

Após a fase de comentários sobre o trabalho 
dos grupos, o debatedor encaminhou os parti-
cipantes para a atividade seguinte, em que se 
propunha refl etir e discutir, a partir dos proble-
mas colocados pelos grupos, sobre as ques-
tões a seguir.

• Que problemas o grupo defi ne como 
prioritários na proposição de ações?
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• Que ações o grupo defi ne como prioritárias 
para viabilizar gestão participativa?

• Quais os atores que podem infl uenciar nas 
ações propostas?

• Quais os aspectos legais, normativos e 
institucionais que orientam (ou não) os 
encaminhamentos propostos para os 
problemas?

• Conselhos gestores de UCs – tanto o 
Grupo 3 – Vigilância e Fiscalização quanto 
o Grupo 1 – Instrumentos de Gestão 
Participativa concordam que há mais 
incentivos para a participação da sociedade 
civil e das comunidades nos conselhos 
gestores de UCs, mas, em contrapartida, 
não há atividades específi cas para a 
inserção de demais órgãos de governo na 
gestão das UCs.

• Agentes fi nanceiros para iniciativas de 
manejo dos recursos naturais – questionou-
se se não seria o caso de incluir também 
empresas como esses agentes fi nanceiros, 
uma vez que o grupo 2 apresentou somente 
organismos fi nanceiros.

• Comunicação – problema comum 
apontado pelos diversos grupos e bastante 
enfatizado pelo Grupo 1 – Instrumentos de 
Gestão Participativa, em que se sugeriu, 
inclusive, ações necessárias para a 
ampliação das mobilizações e comunicação. 
Propostas de intercâmbios, fóruns e redes 
vieram como atividades específi cas.

8 PLENÁRIA FINAL

• Quais os encaminhamentos que o 
grupo sugere? (Uma orientação para o 
planejamento de ações).

• Quais problemas ainda necessitam de 
maior refl exão?

Essa discussão perdurou até a manhã do 
último dia do evento. O momento de plenária 
é detalhado na próxima seção.

8.1 CONSIDERAÇÕES DO DEBATEDOR

A título de contribuição, o debatedor/facilita-
dor indicou alguns elementos que poderiam 
enriquecer o debate na plenária e que são 
apresentados a seguir. 

• Defi ciência e insufi ciência de normativos 
– mencionadas na discussão do Grupo 
2 – Manejo dos Recursos Naturais, Grupo 
3 – Vigilância e Fiscalização e Grupo 
4 – Povos e Territórios Indígenas. Os 
grupos comentaram que, geralmente, 
não há legislação específi ca sobre esses 
temas e, quando há, não abarca todas as 
particularidades da realidade da gestão 
participativa nas UCs ou não tem ligação 
direta com o tema proposto (a exemplo 
da vigilância e fi scalização). Há também 
desconhecimento destas legislações no 
âmbito dos atores envolvidos.

• Monitoramento, vigilância e fi scalização – 
citou-se ser importante realizar a divisão 
dessas ações, a fi m de não confundir as 
competências entre a participação da 
sociedade civil e a atuação direta dos 
órgãos governamentais.



Parece que estamos diante de 

uma compreensão relativamente 

comum de que os conselhos, 

como instrumento de gestão 

participativa, favorecem – ou há 

maior preocupação em estimular 

– a participação dos comunitários, 

mas há diversas lacunas para que 

as instituições [governamentais] 

participem na dinâmica dos 

conselhos. 

HENYO T. BARRETTO FILHO

• Planos de manejo – o debatedor lembrou 
que o Grupo 1 – Instrumentos de Gestão 
Participativa sugeriu diversas soluções para 
a melhoria do documento Plano de Manejo 
das UCs. Porém, provocou o grupo, visto 
que tais soluções não foram realizadas no 
âmbito das UCs da BR-319.

• Experiências-piloto – essa possibilidade 
apareceu com frequência nos grupos, mas foi 
mais enfatizada pelo Grupo 1 – Instrumentos 
de Gestão Participativa, que sugeriu 
experiências-piloto em algumas UCs.

• Instituições parceiras – o mediador 
provocou os grupos acerca da 
qualifi cação dos parceiros que se 
envolvem nos processos.

8.2 COMENTÁRIOS

Iranildo Siqueira, chefe de UC (CEUC), res-
pondendo à provocação do debatedor sobre 
a pouca participação dos planos de gestão/
manejo, esclarece que foi uma decisão políti-
ca a contratação externa para elaboração dos 
documentos e que, em algum momento, fugiu 

o monitoramento de elaboração dos planos de 
gestão. Porém, Iranildo falou que, na segun-
da fase da implementação desses planos, o 
CEUC trouxe mais para si essa tarefa e pre-
tende acompanhá-la de forma mais direta. As-
sim, a refl exão do grupo não se deu de forma 
específi ca, analisando casos, mas se deu de 
forma mais ampla e geral. Ao fi nal, também 
esclareceu o posicionamento do CEUC, que, 
diferentemente do ICMBio, não é autarquia e, 
sim, faz parte do sistema SDS.

As comunidades ficam esperando 

este documento, que parece ser 

um documento regulamentador 

das questões das unidades. A 

gente fica esperando a Bíblia 

para rezar a missa. Então, não 

pode ser um documento muito 

demorado. 

CESAR HAAG

Cesar Haag, assessor externo do IEB, reforçou 
o que Iranildo colocou, dizendo que a análise 
do grupo foi mais geral para todas as UCs. Mas 
lembra que é importante ponderar os aprendiza-
dos. No caso, as UCs da BR-319 tiveram prazo 
exíguo para a confecção, o que gerou confl itos 
diversos, mas, na maior parte dos casos, o gru-
po analisou que ocorre o contrário: a morosida-
de do processo de elaboração, levando a outra 
ordem de confl itos.

A sugestão do grupo sobre as experiências-pi-
loto é que estes servem para minimizar a len-
da de que o plano de manejo é um documento 
para fi car na gaveta. Assim, é importante des-
construir o mito de que o plano de manejo seja 
caro, demorado, difícil de fazer e que não auxi-
lia ou auxilia pouco a gestão da UC.
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Sandoval Amparo, coordenador regional 
(Madeira/Funai), disse, em relação à provo-
cação do debatedor sobre a normativa de vi-
gilância ambiental da Funai, que não há uma 
política de informação institucional na Funai e, 
por consequência, o pessoal da ponta acaba 
fazendo somente fi scalização, mesmo tendo a 
presença de lideranças indígenas no proces-
so, não se implementando, de fato, a vigilância 
ambiental. 

Paula Pires, coordenador regional (Médio Pu-
rus/Funai), esclarece que a normativa da Funai 
regulamenta diversos temas – como possibili-
dade de pagamento de mão de obra em es-
tudos de identifi cação, monitoramento, expedi-
ção em áreas isoladas – e inclui aí a atividade 
de vigilância ambiental.

Josinaldo Aleixo, consultor do IEB, relatou o 
histórico de planejamento das UCs estaduais e 
comentou que, no CEUC, à época dos proces-
sos de elaboração dos planos de gestão, muito 
da cultura do movimento ambientalista (gran-
des ONGs) esteve presente, mas toda a lógi-
ca tecnifi cista foi incorporada pelos gestores. 
Assim, aquele se tornou um documento pesa-
do, muito técnico do ponto de vista naturalista 
(meio biótico), com claro detrimento da análise 
socioeconômica. A prática, então, demonstrou 
que tais planos de gestão são morosos, caros 
e com pouco conteúdo prático para a gestão 
das UCs. No caso do ICMBio, este também 
passou por processo semelhante, mas ago-
ra o órgão está revisando e simplifi cando os 
processos dos planos de manejo. Outro ponto 
mencionado por Aleixo foi a importância de 
ser crítico na escolha de parceiros que real-
mente apoiem as UCs.

Ana Rafaela D’Amico, coordenadora regional 
(CR1/ICMBio), esclareceu que já há discussão 
no âmbito do ICMBio quanto à normatização 
das fi scalizações de caráter mais participativo. 
Além disto, as capacitações para analistas am-
bientais estão mais sensível ao tema, e já há 
experiências na Resex Chico Mendes, no Acre, 

para a elaboração do plano de proteção da UC 
em conjunto com o conselho deliberativo. Em 
relação aos planos de manejo da BR-319, con-
cordou que tais processos estão sendo real-
mente morosos, porém, com a nova visão da 
instituição, de procurar simplifi car os procedi-
mentos, espera que os onze planos da área de 
infl uência da rodovia sejam realizados de forma 
mais participativa e efi caz. Além disso, em tais 
processos, serão aumentados os momentos de 
ofi cinas participativas, não somente para UCs 
de uso sustentável, mas também para parques 
nacionais e reservas biológicas.

Iranildo Siqueira, considerou ser muito in-
teressante ouvir que o ICMBio tem interesse 
de compartilhar as informações sobre UCs e a 
elaboração de planos de manejo no âmbito da 
BR-319.

Pedro Constantino, assessor externo do IEB, 
procurando esclarecer sobre a fala de Ana Ra-
faela, enfatizou que o grupo procurou estabe-
lecer como a gestão participativa está ou não 
inserida na legislação contemporânea. Colocou, 
ainda, que o grupo, em algum momento, tentou 
discutir as categorizações embutidas no tema, 
ou seja, o conceito de monitoramento, o con-
ceito de vigilância e o conceito de fi scalização 
separadamente, e como a gestão participativa 
pode ser imbricada nestas três categorias. Po-
rém, devido à complexidade dessa análise, su-
geriu fazê-la em momento específi co para apro-
fundar tais temas.

Dionéia Ferreira, chefe de UC (CEUC), co-
mentou sobre o processo dos planos de ges-
tão da BR-319, afi rmou que o CEUC apren-
deu muito e que, apesar dos erros, houve um 
grande ganho de conhecimentos para a equi-
pe. Em se tratando dos encaminhamentos do 
seminário, sugeriu fortemente a criação de um 
fórum permanente para continuar a discussão 
desenvolvida durante o evento. Reforçou a 
proposta do Grupo 2 – Manejo dos Recursos 
Naturais, em prol de uma maior troca de ex-
periências.



Josinaldo Aleixo, complementou a fala de Dio-
néia, dizendo que os participantes presentes re-
presentam um grupo bastante heterogêneo, po-
rém com difi culdades profi ssionais em comum. 
Ou seja, ICMBio, CEUC, Funai e Sema/PA apre-
sentaram particularidades, mas os problemas 
são parecidos, o que reforça a tese, defendida 
por Cesar Haag, de que áreas protegidas com-
portam a conservação cultural de povos indíge-
nas e a conservação ambiental, sem a dicotomia 
entre UCs e TIs, ainda mais no contexto atual de 
abertura da estrada (BR-319). Por fi m, comen-
tou que momentos como esse, em que não haja 
a presença das comunidades, são importantes, 
porque deve haver também um momento só de 
gestores.

É muito importante trazer 

comunitários para as reuniões. 

(...) Mas, tem que ter momentos 

só de gestores, de vocês com vocês 

mesmos.

JOSINALDO ALEIXO

Dionéia Ferreira, continuando a fala de Josi-
naldo Aleixo, falou da aprovação do licencia-
mento, pelo Ibama, da BR-319. Comentou, ain-
da, que já há um grupo de toreiros na região 
próxima à área de abertura da BR. Convocou 
todos os órgãos a se prepararem para esse 
processo, com gestão e governança sobre as 
28 unidades de conservação situadas na BR. E 
considera importante mais gestores começa-
rem a atuar no limite das estradas, e não ape-
nas dos rios.

Após essa colocação de Dionéia, houve entre 
os participantes um intenso debate em torno da 
questão da BR-319 e diante das discussões pro-
postas de empoderamento pelos órgãos gesto-
res. Após, continuou-se com os comentários.

Henrique Carlos, assessor externo do IEB, 
iniciou sua fala com a proposta do ICMBio de 
normatizar fi scalização para Resex. Porém, na 
discussão do Grupo 3 – Vigilância e Fiscaliza-
ção, apareceu a forte dualização de normativos 
para determinados tipos de unidades e não para 
outros. Lembrou da experiência dos planos 
de manejo, cujos roteiros metodológicos eram 
bastante específi cos (citou os de Parna, Flona e 
Resex). Contudo, mencionou que já há prenún-
cios de que tal separação tende a acabar. Ao 
falar dos planos de gestão da BR-319, falou do 
histórico para realização destes em tempo exí-
guo, que o CEUC, afi nal, não conseguiu obser-
var. Acrescentou que há um problema crônico 
na gestão das UCs estaduais, visto que o CEUC 
possui reduzidíssimo recurso de origem orça-
mentária (cerca de 1%). Também coloca que a 
estratégia do CEUC, de elaboração de todos os 
estudos de um plano de gestão, teve que ser re-
avaliada, pois abarcou uma complexidade enor-
me de etapas e situações, provocando o não 
atingimento das metas. Por fi m, comentou sobre 
o conceito de gestão participativa adotado no 
seminário, ponderando que muitos participantes 
não tinham a mesma compreensão do conceito, 
e sugerindo, portanto, que o evento deveria ter 
começado garantindo esse nivelamento prévio 
de informações.

Paulo Santi, chefe de UC (ICMBio), relembrou 
que, no ICMBio, há uma normativa sobre vo-
luntariado, na qual poderiam ser agregadas in-
formações sobre processos de vigilância e fi s-
calização. Considerou, ainda, alguns parceiros 
importantes para a gestão de Flonas.

Sérgio Sakagawa, chefe de UC (CEUC), vol-
tando à discussão sobre a BR-319, considera 
importante o apoio existente entre os gestores 
da ponta, mesmo sendo de órgãos distintos 
(ICMBio e CEUC), mas chamou a atenção para 
a demanda de governança na área de abran-
gência da BR-319, mesmo que não seja, neces-
sariamente, na forma de fi scalização. Fez um 
apelo aos representantes do ICMBio presentes 
para que os órgãos se ajudem mutuamente 
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visando à resolução dos problemas da estra-
da. O CEUC, por não ter poder fi scalizador, é 
mais bem visto entre as comunidades. Assim, 
Sakagawa colocou que os gestores do CEUC 
estarão à disposição do ICMBio para interlo-
cução com as comunidades, uma vez que há 
maior aceitação local.

Vamos tentar caminhar juntos. 

Acho que a gente [gestores] já 

caminha bem na ponta; e, às vezes, 

entre esses egos institucionais, os 

gestores acabam não participando 

disso. Mas, eu vejo que estas brigas 

[institucionais] atrapalham a gente 

lá na ponta. 

SÉRGIO SAKAGAWA

Izac Theobald, chefe de UC (CEUC), considerou 
ser importante que órgãos licenciadores, como o 
IPAAM, atuem mais em proteção ambiental que 
em licenciamento. Porém, ponderou ser muito 
complicado, visto que aquela atividade não gera 
receitas como esta. Além disto, há os repasses 
de competência do licenciamento da esfera fede-
ral para a estadual, sendo até cogitado o repas-
se para a esfera municipal, o que pode provocar 
problemas de proteção ambiental.

Iranildo Siqueira, comentou sobre o trabalho do 
Grupo 1 – Instrumentos de Gestão Participativa, 
e disse que não houve uma análise de experi-
ências específi cas no grupo. Entretanto, julgou 
importante tal análise, pois há diferenças entre o 
que o gestor planeja e o que o órgão faz. E isto 
tem a ver com a inclinação política do órgão. So-
bre a problemática dos licenciamentos, conside-
rou também que os órgãos fi scalizadores devem 
contar com lideranças comunitárias politizadas e 
mobilizadas para a resolução dos problemas.

Após a manifestação dos comentários, foram 
sistematizados os encaminhamentos do evento.

8.3 PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS 
DO EVENTO

Primeiramente, o debatedor destacou dois pon-
tos importantes que não foram pauta do semi-
nário, mas apareceram ao longo das discussões 
como questões emergentes.

1) As discussões deveriam começar a partir 
da base conceitual da gestão participativa, 
ou seja, trabalhar inicialmente o conceito 
de gestão participativa e como cada 
órgão enxerga este tema, para, então, 
partir para discussões sobre problemas e 
encaminhamentos.

2) É preciso considerar que o contexto regional 
da BR-319 também inspira refl exão. O 
seminário também poderia ter começado 
por essa temática, tendo em vista o desafi o 
da atuação conjunta e abrangente dos 
órgãos ambientais no âmbito de uma rodovia 
de integração nacional.

Os encaminhamentos propostos pelos partici-
pantes durante o trabalho dos grupos estão sis-
tematizados no quadro a seguir.



QUADRO 5 

Encaminhamentos do Seminário Gestão Participativa em UCs do Sul do Amazonas, 
Nordeste de Rondônia e Mato Grosso

Instrumentos de gestão participativa Manejo dos 
recursos naturais

Sistemas de 
proteção e 
vigilância da 
biodiversidade

Povos e 
territórios 
indígenasEfetividade 

dos conselhos 
gestores

Efetividade 
dos planos de 
manejo/gestão

Barreiras 
institucionais

Empoderamento 
social

Aplicação piloto 
das ações/
metodologias 
propostas para 
conselhos em 
duas UCs  da 
região Purus-
Madeira 
(estadual e 
federal).

Aplicação piloto 
das ações/
metodologias 
propostas para 
aperfeiçoamento 
do processo 
participativo 
na elaboração 
de planos de 
manejo em duas 
UCs da região 
Purus-Madeira 
(estadual e 
federal)

Realização de 
evento ponto 
de partida: 
integração 
da gestão 
pública na 
implementação 
de UCs na 
região Purus-
Madeira.

Captar recurso 
para assessoria 
permanente às 
associações 
comunitárias 
visando: 
• Desenvolver 

as ações 
propostas; 

• Formar 
multiplicadores 
visando à 
autogestão; 

• Aplicar o ciclo 
de avaliação e 
monitoramento, 
medindo 
o impacto 
das ações 
propostas no 
fortalecimento 
das 
organizações 
comunitárias.

Promover, em 
um único evento, 
formação sobre 
Manejo dos 
Recursos Naturais 
e rodada de 
diálogo sobre o 
tema com órgãos 
fi nanciadores, 
licenciadores, 
Ater e gestores.

Levar a discussão 
para instâncias 
de decisão

Ter o 
mapa das 
sobreposições 
/confl itos

Publicação 
sobre as 
experiências da 
aplicação piloto: 
desenvolvendo 
as ferramentas 
de instrumentos 
de planejamento 
e gestão de 
unidades de 
conservação 
na Amazônia.

Publicação 
sobre as 
experiências da 
aplicação piloto: 
desenvolvendo 
as ferramentas 
de instrumentos 
de planejamento 
e gestão de 
unidades de 
conservação 
na Amazônia.

Criar um fórum 
permanente de 
debates entre os 
gestores de UCs

Registro de 
experiências 
locais

Resgatar as 
boas e más 
experiências 
da região 

Ações locais/
regionais de 
planejamento 
em TIs e UCs 
em sistemas 
participativos 
de proteção 
e vigilância 
ambiental

Realizar 
seminários 
locais para 
discutir 
confl itos e 
sobreposições

CONTINUA >>
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Instrumentos de gestão participativa Manejo dos 
recursos naturais

Sistemas de 
proteção e 
vigilância da 
biodiversidade

Povos e 
territórios 
indígenasEfetividade 

dos conselhos 
gestores

Efetividade 
dos planos de 
manejo/gestão

Barreiras 
institucionais

Empoderamento 
social

Seminário 
específi co 
para o tema

Realizar 
reuniões 
regularmente 
para discutir 
o tema e
encaminhar 
diretrizes/
discussões 
aos órgãos 
públicos

Encontro 
nacional para 
defi nição de 
diretrizes

Estabelecer 
diretrizes 
para orientar 
políticas 
regionais e 
nacional1 

Nota: 1 Paralelamente o grupo entendeu que é preciso realizar mais capacitações sobre as diretrizes e outros temas, além de 
demandar por ações para barrar normativas criadas e impostas cima para baixo.

Iranildo Siqueira, chefe de UC (CEUC), agra-
deceu ao IEB pela oportunidade de trabalhar 
os problemas e encaminhar soluções. Acredita 
que, com parcerias, é possível vencer as difi -
culdades. Além disto, o evento promoveu um 
intercâmbio entre as instituições muito impor-
tante. Afi rmou, fi nalmente, que vai procurar le-
var os encaminhamentos à atividade na ponta.

9. AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO

Além disto, nas propostas de encaminhamentos 
do evento, sugeriu-se a criação de uma Comis-
são Animadora, que impulsione as discussões, 
paute agendas e direcione propostas e orça-
mentos para o tema de gestão participativa. Será 
um grupo de mobilização para o desdobramento 
das agendas aqui propostas. Será o momento de 
refl etir: O que fazer com os encaminhamentos?

Foram escolhidos os seguintes participantes para 
esta comissão:

Instituição Participantes
IEB Josinaldo Aleixo e Elza Suely Anderson
CEUC Iranildo Siqueira e Francisco Pinto dos Santos
Funai Paula Pires e Tomás Carvalho
ICMBio Leonardo Pacheco e Aline Polli



A BR-319 é um desafio, vai continuar 

sendo um desafio, e isso depende muito 

de todos os envolvidos nesse processo.

IRANILDO SIQUEIRA

Sérgio Sakagawa, chefe de UC (CEUC), co-
mentou que, na BR-319, não há muitas parcerias 
entre CEUC e instituições conservacionistas; há 
somente fazendeiros, grileiros etc. Além disso, 
disse que o seminário favoreceu o encontro 
gestores que não se conheciam, e que puderam, 
enfi m, conversar e planejar atuações conjuntas.

Dionéia Ferreira, chefe de UC (CEUC), agrade-
ceu a oportunidade do seminário, porém sen-
tiu falta dos encaminhamentos propostos pelo 
Grupo 1, os quais achou interessante (experiên-
cias-piloto e intercâmbios). Quanto ao relacio-
namento com o ICMBio, disse que já trabalha 
muito bem com o ICMBio na ponta, porém ainda 
em acordos informais. Então, gostaria de maior 
formalização do trabalho junto àquele órgão. 
Em relação à BR-319, em 2009, havia todo um 
movimento para se pensar melhor a abertura da 
estrada. Porém, chegou o momento crucial do 
processo, em que a abertura está dada, e os ór-
gãos devem agir claramente.

A gente trabalha de forma tácita, bem 

no arranjo. Mas eu acredito que esta 

iniciativa [o Seminário] deva levar para 

o lado mais formal. (...) Se cada um 

fizer o seu papel, a gente vai conseguir 

segurar um pouco da pressão sim (sobre 

a BR-319). 

DIONÉIA FERREIRA

Sandoval Amparo, coordenador regional (Ma-
deira/Funai), agradeceu a oportunidade que o 
IEB lançou para a Funai ser convidada ao evento, 
pois, até então, não conhecia o trabalho do CEUC 
e achou interessante. Registrou a ausência de 
gestores da Sema do Mato Grosso, pois gostaria 
muito de conhecer o contexto de lá, e acredita 
que seria bastante enriquecedor. Sugeriu colo-
car no documento fi nal uma solicitação para que 
eles possam comparecer em outra oportunidade 
semelhante. Por fi m, achou muito interessante as 
intervenções da plenária, que observaram a ten-
tativa que existe atualmente de promover a parti-
cipação das comunidades e sociedade civil, sem 
esquecer da necessidade de maior envolvimento 
de outros atores estatais também.

Essa questão de envolver a 

participação popular é muito 

sensível para o Estado brasileiro, 

dadas as tradições de limitação 

dessa participação popular. (...) 

Cria-se nas comunidades a sensação 

de participação e, ao final das 

contas, elas não participam, porque 

o próprio órgão não dá moral 

nenhuma para o conselho. Manda 

o suplente do suplente do suplente 

para participar da reunião com a 

comunidade, e ela não consegue 

encaminhar nada, não tem 

autonomia para nada. (...) Então, 

é somente para se “dizer” que há 

participação. 

SANDOVAL AMPARO
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Paula Pires, coordenadora regional (Madeira/
Funai), achou importante a presença da Funai 
para desmistifi car a presença de índios nesta 
discussão com os órgãos responsáveis por UCs. 
Sugeriu as seguintes propostas: i) em um próxi-
mo evento, discutir experiências bem-sucedidas 
(por exemplo, vigilância ambiental nas TIs); e ii) 
utilizar a Resex Médio Purus como uma experi-
ência-piloto e pensar as questões indígenas e 
confl itos com ribeirinhos, enfatizando o fortale-
cimento da sociedade civil nesse processo.

Paulo Santi, chefe de UC (ICMBio), lembrou 
de um evento semelhante ocorrido em 2009, 
mas enfatiza que esse foi mais assertivo que o 
anterior. Ressaltou a importância da presença 
do CEUC e Funai nesse processo, pois todos 
os eventos anteriores eram focados somente 
no ICMBio. Há vários problemas comuns en-
tre esses órgãos. Achou também interessante 
a seleção de temas colocados, que contribuiu 
muito com as análises.

César Haag, assessor externo do IEB, con-
siderou difícil uma discussão sobre gestão 
participativa, pois realizar participação não é 
tarefa simples; além disto, o sul do Amazonas 
não é uma região fácil de tratar, e parabeniza 
o IEB pela forma madura com que encara os 
desafi os da região. Quanto aos encaminha-
mentos do seminário, acredita que as experi-
ências-piloto devem ter caráter regionalizado, 
e sugeriu aos participantes conhecerem a ex-
periência de gestão participativa em Tefé (dis-
ponibilizou-se a encaminhar os relatórios aos 
que quisessem conhecer). Por fi m, considera 
que as discussões e os produtos deste evento 
(encaminhamentos) não vão fi car esquecidos, 
e que será uma publicação de que todos os 
presentes irão ser parte.

Nilcélio Jiahui, conselheiro da Flona de Hu-
maitá (ICMBio), agradeceu a oportunidade 
de fazer o intercâmbio com os gestores para 
entender um pouco sobre a gestão e a parti-
cipação dos comunitários nesses processos. 
A gestão participativa é algo novo, e diz que 

vai abraçar o tema em relação aos povos in-
dígenas.

Marcélia Corrêa, gerente (Sema/PA), perce-
beu, ao longo das discussões, que os proble-
mas são parecidos no sul do Amazonas e no 
Pará. O processo que se passa no sul do Ama-
zonas é bastante parecido com o processo da 
BR-163 e sudeste do PA. Agradeceu a opor-
tunidade do seminário, em que pôde também 
identifi car gestores que passam por situações 
parecidas com as suas.

Nós [gestores do Pará] também 

temos dificuldades de fazer 

monitoramento e fiscalização, 

por conta de falta de pessoal, 

equipamentos etc. A gente precisa 

unir forças. (...) A gente tem muita 

coisa para fazer, então a gente 

precisa de todos para trabalhar 

juntos. (...) E o evento deu outro 

pique pra gente trabalhar.

MARCÉLIA CORRÊA

Josinaldo Aleixo, consultor do IEB, disse que 
espera fazer outro evento semelhante com to-
dos os gestores. No início do evento, preocu-
pou-se em como seria a ligação entre os temas 
dos grupos com o tema principal do evento, 
mas, uma vez concluídas as discussões, consi-
derou que todos fi zeram um esforço para não 
sair do foco da gestão participativa, mesmo de-
batendo temas diversifi cados. Avaliou que, em 
regiões de fronteiras, toda a demanda repri-
mida de cidadania recai sob os únicos órgãos 
presentes, no caso ICMBio, CEUC e Funai. Por 
fi m, acha importante a presença de comunitá-
rios em eventos com gestores, mas também 



acha importante eventos como este, em que 
haja troca somente de gestores, utilizando a 
linguagem de gestores.

Suely Anderson, coordenadora do evento (IEB), 
mencionou os formuladores do evento: Ailton 
Dias, coordenador do Programa Sul do Ama-
zonas/IEB, Henyo T. Barretto Filho e Josinaldo 
Aleixo. Falou, ainda, sobre a contribuição de Rita 
Martins e Laura Camargo, que apoiaram a logís-
tica do evento. 

Henyo T. Barretto Filho, coordenador acadêmico 
(IEB), agradeceu também ao apoio da Kanindé, 
que foi parceira na organização do seminário. 
Após, fez uma retomada do processo de cons-
trução do evento. Inicialmente, havia a proposta 
de fazer um seminário dos gestores da BR-319. 
Porém, com o avanço dos diálogos, fi cou defi -
nido que o público-alvo seria formado por tais 
gestores, e que o escopo do evento seria con-
centrado em temas de interesse sinalizados pelo 
ICMBio e IEB. Além disso, a postura do IEB de 
atuação no sul do Amazonas preza pelo fortale-
cimento dos atores locais e, portanto, não rei-
vindica assento em conselhos gestores de UCs, 
por exemplo. Assim, a estratégia do IEB é uma 
postura verticalizada em relação ao ICMBio, a 

fi m de uma melhor defi nição de papéis entre a 
atuação do governo e da sociedade civil. Enten-
de, portanto, que o IEB pretende colaborar com 
os órgãos governamentais na execução de me-
tas orçamentárias, a partir do encaixe estratégi-
co de sua atuação como sociedade civil.

É preciso mais do que ser 

funcionário concursado para estar 

na Amazônia. É preciso realmente 

vestir a camisa e gostar do trabalho 

que faz, gostar de população 

tradicional, gostar de índio. Tem 

que ter “muito amor no coração”. 

(...) As melhores coisas que estão 

acontecendo no Estado brasileiro 

vêm dos servidores que estão na 

ponta, abrindo caminho. 

JOSINALDO ALEIXO
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LIMIARES ENTRE O CONCEITO E A 
PRÁTICA DA GESTÃO PARTICIPATIVA 
EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA 
AMAZÔNIA
       Cesar Haag1 

Introdução

O presente trabalho pretende ser um ponto de 
partida para as discussões que ocorrerão du-
rante o Seminário Gestão Participativa de Uni-
dades de Conservação no Sul do Amazonas 
e Nordeste de Rondônia e Mato Grosso, a se 
realizar em Porto Velho (RO), entre 9 e 11 de 
outubro de 2012. 

O texto explora a relação conceito/prática da 
gestão participativa em unidades de conserva-
ção (UCs) na Amazônia, com especial atenção 
aos limites impostos pelos instrumentos de pla-
nejamento e gestão proposto pelo SNUC: plano 
de manejo e conselhos gestores.

Inicialmente, o texto faz uma introdução teórica, 
que parte da conceitualização terminológica do 
termo gestão participativa, para, posteriormente, 
buscar entendê-lo sob a lente das teorias da de-
mocracia das sociedades modernas.

Posteriormente, convida-se os participantes do 
seminário a refl etir sobre a gestão participativa 
das UCs na Amazônia, considerando o desafi o de 
promover participação social por meio dos instru-
mentos legais propostos pelo SNUC.

1 Sociológo, mestre em política e gestão ambiental. 

E-mail: cesar_haag@yahoo.com.br

1 Ação comunicativa para a gestão 
participativa    

Para começar, é preciso explorar as terminolo-
gias. O que entendemos, “ao pé da letra”, por 
gestão participativa?  Sejamos literais.

Iniciamos pelo famoso termo gestão. Existem 
inúmeras defi nições para ele. Uma rápida busca 
no Google e capturamos uma primeira defi nição 
que vem a calhar ao raciocínio terminológico: 
“Do latim ges t�o, o conceito de gestão refere-se 
à ação e ao efeito de gerir ou de administrar”.2 

Na língua espanhola, a adaptação do latim gest�o 
é manejar. Sua tradução mais usual para o por-
tuguês seria dirigir (um automóvel, por exem-
plo), mas sabemos que existem vários tipos de 
manejo. No inglês, encontramos gestão como 
management. A pessoa responsável pela ges-
tão é o manager.3 Em apenas dois pequenos 
parágrafos de macarronês terminológico,4 en-
contramos aproximações com termos técnicos 
bastante familiares aos gestores de UCs!

Entendemos, inicialmente, que a gestão é toda 
ação e o efeito que esta gera sob a adminis-
tração (de uma UCs, por exemplo). Portanto, 
não temos gestão se não existe um conjunto 
de ações que fazem a gestão acontecer. Inter-
pretar gestão participativa nas UCs a partir da 

2 Disponível em: <http://conceito.de/gestao>. 

Acesso em: 29 set. 2012.

3 Palavra comum de ser encontrada em políticas 

de cargos de setores empresariais tupiniquins. O termo vem 

sendo utilizado para qualifi car as atribuições da pessoa que 

ocupa o cargo de gerência.

4 Mais do que uma simples análise terminológica!

ANEXO A

TEXTOS DE APOIO PRODUZIDOS ESPECIALMENTE PARA O EVENTO POR 
ASSESSORES EXTERNOS
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análise (ainda) terminológica nos levaria a pen-
sar que a participação na gestão ocorre todo 
dia na vida das UCs. Na Amazônia, pescado-
res, caçadores, pequenos e grandes produto-
res rurais, garimpeiros, regatões, enfi m, todos 
aqueles que empreendem diariamente ações 
que infl uem sobre a administração ou sobre 
a dinâmica de uso dos recursos naturais, por 
exemplo, estão, sim, participando da gestão de 
uma UCs. Esta seja talvez a ação participativa 
mais direta e pura possível para a nossa análise 
terminológica de gestão participativa de unida-
des de conservação.

Mas, para o mundo do legalismo técnico e ins-
trumental das UCs, gestão participativa é, por fi m, 
participar da tomada de decisões que infl uem 
diretamente na gestão. A noção de participação 
migra da participação direta e rotineira, e passa 
a ter signifi cado na esfera política da divisão de 
poder, entendendo que a “participação social e 
a descentralização das decisões são ingredien-
tes necessários para o desenvolvimento de um 
processo de construção coletiva das melhores 
decisões” (Krappitz et al., 1988).  

Para inaugurar nossa discussão sobre gestão 
participativa como um processo político, vamos 
nos apoiar na discussão das teorias da demo-
cracia das sociedades modernas. Inicialmente 
emprestamos a crítica ao legalismo de Alain 
Touraine e Roberto Dahl. 

Para Touraine (1994, p. 207), a democracia 
“não é somente um conjunto de garantias insti-
tucionais”. Robert Dahl vai mais além. Para ele, 
a legitimidade do sistema político democráti-
co não repousa apenas nos “princípios legais 
que normatizam o sistema democrático, mas 
também na operacionalização dos princípios 
defi nidos legalmente” (Dahl, 1989 apud Haag, 
2006, p. 22). Portanto, entendemos que não 
se constrói uma sociedade democrática sem a 
práxis social. 

Reconhecemos as difi culdades de operacionali-
zação das estruturas e instrumentos que temos 

legalmente instituído (leia-se planos de manejo 
e conselhos gestores, no caso das UCs). Nesse 
sentido, diversos autores acreditam que a sofi sti-
cação do poder comunicativo da sociedade atual 
é o caminho para gerar pactos mais efi cientes. 

Pensamos em comunicação, nos remetemos a 
Jürgen Habermas. A teoria comunicativa de Ha-
bermas (1994) entende a modernidade como 
uma constante luta política entre dois mundos: 
o mundo sistêmico e o mundo da vida. 

O mundo sistêmico está baseado no siste-
ma administrativo e econômico. Seus atores 
são representados pelo Estado, por agentes 
de mercado e da ciência. Estes não vivem na 
realidade, mas infl uem sobre ela por meio do 
sistema administrativo (implementador de po-
líticas), econômico (agentes de mercado) e/ou 
científi co (tecnologias). A ação empreendida 
pelo mundo sistêmico sempre é fundamentada 
na razão técnica-instrumental, e seu movimen-
to é em direção ao mundo da vida, numa cons-
tante tentativa de colonização. Num possível 
enquadramento teórico, o mundo sistêmico re-
presenta o lócus do órgão gestor de uma UC. 

O mundo da vida está nos acontecimentos re-
lacionados com a integração social, nas experi-
ências de vivência construída a partir das rela-
ções interpessoais cotidianas. Seus atores são 
representados por lideranças e associações 
de comunidades e pequenos produtores, mo-
vimentos sociais, entre outras representações 
possíveis de acordo com a realidade. Trata-se 
do ambiente “onde as pessoas vivem, onde se 
estabelecem as relações mútuas de entendi-
mento e contraposição de interesses e ideias” 
(Wunder, 2003, p. 24). 

Na teoria habermasiana, a relação política 
entre o mundo sistêmico e o mundo da vida 
deve ocorrer através de ação comunicativa, 
entendida como uma ação que visa ao enten-
dimento de uma questão por parte dos parti-
cipantes, que procuram também o consenso 
para coordenar seus planos.



realidades na Amazônia, em que a criação de 
UCs confl itam com interesses locais.

Também precisamos entender que os espaços 
de participação social no planejamento e ges-
tão de unidades de conservação propostos pelo 
SNUC (plano de manejo e conselho gestor) pre-
cisam ainda ser aprimorados para se constituí-
rem em instrumentos efi cientes de gestão par-
ticipativa. Se esta segunda constatação fosse 
falsa, teríamos conselhos gestores funcionando 
efetivamente e planos de manejo fora das pra-
teleiras ou das gavetas dos gestores. Portanto, 
o sucesso das UCs como política pública está 
condicionado à participação social como um 
elemento-chave para a proposição de ações 
assertivas.

A partir dessas duas constatações, cabem as 
perguntas para refl exões:

O mundo da vida tem igualdade de oportunida-
des e condições para infl uenciar as tomadas de 
decisões sobre o planejamento e gestão de uni-
dades de conservação a partir dos instrumentos 
legais? Como prover as mesmas condições de 
participação para todos os atores envolvidos nos 
espaços de tomadas de decisões sobre o plane-
jamento e gestão de UCs na Amazônia?

A ação comunicativa, no entendimento de Ha-
bermas (1994), representa a forma ideal de ação 
social, em que os valores fundamentais da socia-
bilidade humana são justifi cados e aceitos por in-
termédio do diálogo e da igualdade de oportuni-
dades para decidir as orientações que vão guiar a 
vida coletiva. Para tal, supõe a ausência de qual-
quer forma de coerção, já que os participantes 
deverão levar em conta a possibilidade de serem 
contestados pelos outros. Embora promova a in-
tegração, a natureza da ação comunicativa está 
presente em ambientes de contestação. Esta é 
a gênese da ação comunicativa, é o seu ambien-
te fértil. Touraine (1999) denomina essa natureza 
confl itante de equilíbrio instável.

2. Problematizando a participação social 
em unidades de conservação

Após a abordagem teórica, é necessário envolvê-
-la com problematizações que qualifi quem o de-
bate do seminário de Porto Velho.  Para tal, parti-
remos de duas constatações.

Inicialmente devemos entender que, em alguns 
casos, a própria criação de unidades de con-
servação é uma ação sistêmica que interfere 
no mundo da vida.5 Esta primeira constatação 
é muito simples de ser observada em diversas 

5  Principalmente aquelas UCs que são criadas sem 

demanda social.

Conselhos gestores e 
plano de manejo

AÇÃO
COMUNICATIVA

Gestão participativa
em unidade de
conservação

Mundo
sistêmico

Experiências, vivências
com a realidade

Mundo 
da vida
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Inúmeros esforços para capacitação de gesto-
res de UCs buscam gerar capacidades para uti-
lização de metodologias participativas, visando 
superar o abismo de linguagem entre técnicos 
e principalmente comunidades. Porém, mais 
do que desenvolver capacidades de utilização 
de metodologias participativas, é necessário 
entender que prover participação é superar a 
visão da gestão participativa como uma prerro-
gativa legal a ser trabalhada na gestão. É preci-
so incorporar práticas inovadoras que facilitem 
a participação social. 

Portanto, prover participação social requer no 
mínimo duas condições: i) reconhecer espaços 
não formais de participação; e ii) trazer as ex-
periências e vivências do mundo da vida como 
manifestações legítimas que devem infl uir nos 
processos de tomada de decisões no planeja-
mento e gestão de UCs a partir de seus instru-
mentos formais (planos de manejo e conselhos 
gestores).

Para, além disso, ser um gestor facilitador de 
processos participativos, mescla-se uma “es-
colha” com “habilidade” para tal. Devemos 
entender que gestores de UCs não são super-
-heróis que recebem num chip diversas habili-
dades, muito distintas uma das outras, instalam 
em seu processador e fazem uso das habilida-
des no momento certo durante o desempenho 
de suas funções. Portanto, a sociedade deve 
dar sua parcela de contribuição nesse proces-
so. Temos muitos saberes para trocar. 
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SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE 
PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA 
BIODIVERSIDADE – LINHAS DE GESTÃO 
COMUNITÁRIA

Henrique Santiago Alberto Carlos
Pedro de Araújo Lima Constantino

Contexto 

Com os anúncios e, posteriormente, a execução 
das obras de recuperação da BR-319, sua região 
de infl uência ganhou algumas similaridades com 
ameaças já estabelecidas em outras regiões de 
infl uência de estradas amazônicas, em especial a 
Transamazônica. Do ponto de vista de recursos 
naturais, houve a intensifi cação de atividades de 
exploração ilegal de madeira, pesca desordena-
da, caça comercial, o desordenamento do uso do 
solo, com queimadas, desmatamentos ilegais e 
garimpo e, ainda, grilagem de terra. Todas essas 
levando o contexto regional a um potencial de 
graves confl itos rurais em paralelo a uma perda 
do alto valor de conservação ainda presente.

Diversas unidades de conservação (UCs)foram 
criadas na região buscando minimizar esses 
confl itos e ameaças incidentes sobre a biodi-
versidade e as populações que tradicionalmen-
te ocupavam esse território. A responsabilida-
de oriunda do papel de ordenamento territorial 
exercido por essas UCs é imensa, e a análise 
do perfi l das ameaças é fundamental para se 
pensar em suas estratégias de mitigação.

Ações de proteção da biodiversidade em 
unidades de conservação

Duas das principais dimensões que permeiam o 
debate e as práticas de proteção em UCs são a 
fi scalização do tipo comando e controle e a ação 
de vigilância que as comunidades podem exercer 
sobre seu território. Ambas devem ser comple-
mentares, e referentes ao contexto local e histó-

rico de relação com os recursos naturais e com a 
UC e com o perfi l e intensidade das ameaças.

Frequentemente, a proteção da biodiversidade 
em UCs é focada em fi scalização do tipo coman-
do e controle, que procura coibir as atividades 
ilícitas aplicando sansões após a realização do 
ilícito. Em algumas situações particulares, a ges-
tão participativa da UC oferece alternativas que 
envolvem moradores das UCs e entorno nas ati-
vidades de proteção da biodiversidade, como a 
vigilância comunitária do uso dos recursos natu-
rais. O envolvimento local nas ações de proteção 
da biodiversidade em áreas protegidas, como 
sugerido na gestão participativa, pode ser po-
tencializado se for acompanhado de processos 
de empoderamento local. Este empoderamento, 
principalmente relacionado às tomadas de deci-
sões, aumenta a responsabilidade das comuni-
dades em relação ao território que ocupam e à 
biodiversidade nele presente, ajudando no esta-
belecimento e cumprimento de acordos internos 
através da promoção de um controle social local. 

Outras práticas possíveis para proteger a bio-
diversidade são o monitoramento de ameaças 
e da biodiversidade e a divulgação da situação 
ambiental das áreas protegidas. Essas práticas 
também têm sua efi ciência potencializada quan-
do estão baseadas em processos de empodera-
mento local, principalmente com o envolvimento 
na tomada de decisão.

Legislação orientadora

O debate sobre proteção da biodiversidade em 
áreas protegidas através dos diferentes instru-
mentos de gestão é frequentemente apoiado 
pela legislação. Com o objetivo de apresentar al-
ternativas às ações de comando e controle, e en-
tendendo que a fi scalização não deve ser veículo 
de injustiça, apresentamos a seguir algumas das 
várias orientações legais federais e estaduais do 
Amazonas nos temas pertinentes para o debate:
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1) Gestão participativa

Legislação do SNUC: 

Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que:
(...)
III - assegurem a participação efetiva das 
populações locais na criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação; 
(...)
V - incentivem as populações locais e as 
organizações privadas a estabelecerem e 
administrarem unidades de conservação 
dentro do sistema nacional;
(...)
IX - considerem as condições e 
necessidades das populações locais no 
desenvolvimento e adaptação de métodos 
e técnicas de uso sustentável dos recursos 
naturais;
(...)
X - garantam às populações tradicionais 
cuja subsistência dependa da utilização 
de recursos naturais existentes no interior 
das unidades de conservação meios 
de subsistência alternativos ou a justa 
indenização pelos recursos perdidos;

2) Proteção, vigilância e fi scalização

Legislação do SEUC:

Art. 59. As atividades de proteção e 
fi scalização das Unidades de Conservação 
têm como objetivos específi cos prevenir, 
coibir e impedir:
VII - qualquer ameaça ou agressão aos 
seus usuários.
Art. 61. O Órgão Gestor poderá 
implementar programas de:
I - proteção adicionais com participação de 
agentes ambientais voluntários, sem
poder de polícia, para realizar a vigilância e 
monitoramento ambiental das Unidades de
Conservação;
II - monitoramento ambiental, com 
participação de monitores da diversidade 

biológica, visando o controle do uso 
dos recursos naturais na Unidade de 
Conservação.

§ 2 o Até que seja elaborado o Plano 
de Gestão, todas as atividades e obras 
desenvolvidas nas Unidades de Conservação:
I - de Proteção Integral devem se limitar 
àquelas destinadas a garantir a integridade 
dos recursos que a Unidade objetiva 
proteger, permitindo-se às populações 
tradicionais porventura residentes na 
área as condições e os meios necessários 
para a satisfação de suas necessidades 
econômicas, sociais e culturais;
II - de Uso Sustentável devem se limitar 
àquelas destinadas a assegurar às 
comunidades tradicionais e população 
usuária as condições e os meios necessários 
para a satisfação de suas necessidades 
econômicas, sociais e culturais.

3) Terras indígenas

Constituição Federal:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua or-
ganização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as ter-
ras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens.

Política Nacional de Gestão Ambiental 
em Terras Indígenas – Decreto no 7.747, 
de 5 de junho de 2012:

Art. 4o  Os objetivos específi cos da 
PNGATI, estruturados em eixos, são:
I - eixo 1 - proteção territorial e dos 
recursos naturais:
a) promover a proteção, fi scalização, 
vigilância e monitoramento ambiental das 
terras indígenas e seus limites;
b) promover a participação dos povos, 
comunidades e organizações indígenas 
nas ações de proteção ambiental 
e territorial das terras indígenas, 



respeitado o exercício de poder de 
polícia dos órgãos e entidades públicos 
competentes;
c) contribuir para a proteção dos 
recursos naturais das terras indígenas 
em processo de delimitação, por meio 
de ações de prevenção e de defesa 
ambiental pelos órgãos e entidades 
públicos competentes, em conjunto com 
os povos, comunidades e organizações 
indígenas;
d) promover a elaboração, sistematização 
e divulgação de informações sobre a 
situação ambiental das terras indígenas, 
com a participação dos povos indígenas;
e) apoiar a celebração de acordos e 
outros instrumentos que permitam o 
acesso dos povos indígenas aos recursos 
naturais que tradicionalmente utilizam 
localizados fora dos limites de suas terras;

(...)
f) assegurar, sempre que possível, que 
bens apreendidos em decorrência de 
ilícitos ambientais praticados em terras 
indígenas sejam revertidos em benefício 
dos povos e comunidades indígenas 
afetados, na forma da legislação 
vigente;

4) Instrumentos de gestão de áreas protegidas 
pertinentes

a) Planos de manejo de unidades de 
conservação federais;

b) Planos de uso de unidades de conservação;
c) Planos de gestão de unidades de 

conservação estaduais;
d) Acordos de gestão de unidades de 

conservação federais de uso sustentável; e
e) Planos de gestão territorial e ambiental em 

terras indígenas

POVOS E TERRITÓRIOS INDÍGENAS

Luciene Pohl

Introdução

O presente produto tem como objetivo apre-
sentar as principais linhas norteadoras acer-
ca do tema Povos e Territórios Indígenas, que 
será objeto de discussão no Seminário Gestão 
Participativa de Unidades de Conservação no 
Sul do Amazonas e Nordeste de  Rondônia e 
Mato Grosso. De acordo com o termo de re-
ferência, o seminário deverá ocorrer no Centro 
de Formação e Cultura Kanindé – Porto Velho, 
Rondônia, de 9 a 11 de outubro de 2012, visan-
do dar continuidade às ações e iniciativas de 
fortalecimento da gestão participativa de uni-
dades de conservação (UCs) no sul do Ama-
zonas promovidas pelo Instituto Internacional 
de Educação do Brasil (IEB) em parceira com 
o Instituto Chico Mendes para Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), incluindo tanto as 
UCs federais, como as estaduais, e envolven-
do, portanto, o Centro Estadual de Unidades 
de Conservação (CEUC).

O Contexto 

Uma vez que um dos principais desafi os na ad-
ministração de áreas protegidas continua sendo 
a gestão participativa,  o que implica na partici-
pação qualifi cada das populações locais, ainda 
é necessário estabelecer estratégias para que 
ocorra maior inclusão destas em assuntos rele-
vantes para a gestão territorial. O objetivo da pre-
sente consultoria está em contribuir para a capa-
citação de gestores de UCs federais e estaduais 
situadas na área de infl uência da BR-319, no sul 
do Amazonas. O tema em questão diz respeito a 
assuntos que considerem a existência de terras 
indígenas, a sobreposição, os confl itos e a neces-
sidade de promover um diálogo qualifi cado entre 
as diversas populações. 
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Por um lado, de acordo com o termo de referên-
cia, há muitas dimensões implicadas na interface 
de temática indígena com o debate sobre ges-
tão participativa de UCs. Entre tais dimensões, 
destacam-se: 

1) a dinâmica interétnica que caracteriza a 
região sul do Amazonas, com seus vários 
povos, territórios, línguas, grupos sociais e 
fl uxos migratórios; 

2) o reconhecimento dos direitos originários 
dos povos indígenas sobre as terras 
tradicionalmente habitadas; 

3) o reconhecimento dos conhecimentos e 
práticas de manejo dos ecossistemas e 
recursos nestes existentes; e

4) fi nalmente, a proximidade, vizinhança ou 
sobreposição entre UCs e terras indígenas, 
com o potencial de confl ito que isso enseja.
 

Por outro lado, o desafi o está em considerar 
que TIs e UCs podem compor mosaicos ter-
ritoriais que protejam tanto as comunidades 
indígenas como as populações agroextrativis-
tas, em face das tendências de expansão do 
desmatamento e degradação ambiental. Mas 
essa relação também envolve confl itos pelo 
uso dos recursos naturais, diferenças nos 
mecanismos de gestão e nas respectivas le-
gislações e também nas políticas que incidem 
sobre as comunidades.

Produto 1: povos e territórios indígenas

Em vista do contexto mencionado, espera-se 
promover uma refl exão em torno de alguns pon-
tos, conforme apresentados a seguir. 

1) A dinâmica interétnica que caracteriza a 
região sul do Amazonas, com seus vários 
povos, territórios, línguas, grupos sociais, fl uxos 
migratórios. 
Para tanto, é possível trazer algumas 
informações sobre a região que englobam as 
fronteiras entre o que hoje são considerados 
os estados do Amazonas, Rondônia e Acre 
à luz da arqueologia, lembrando que há 

teses de que ali seria o centro de origem de 
domesticação da mandioca, por exemplo. 1 
Segundo o arqueólogo Eduardo Góes Neves, 
entre os principais centros de domesticação 
de plantas da América estariam, além 
da Mesoamérica e os Andes centrais, a 
Amazônia, em especial a bacia do alto 
Madeira e seus afluentes, região considerada 
como um centro de domesticação de plantas 
de fundamental importância e de largo uso 
como a mandioca e a pupunha. 
A lista de plantas domesticadas na Amazônia 
inclui, ainda, o abacaxi, açaí, amendoim, 
mamão entre outras. E, explica o autor, 
normalmente, a domesticação, identifi cada 
a partir de vestígios paleobotânicos 
encontrados nos sítios arqueológicos ou 
a partir de estudos botânicos e genéticos, 
não ocorre em pouco tempo e implica um 
vasto conhecimento aplicado. (Neves, 
2005, p. 28-9).
Depois de discutir informações sobre 
a arqueologia da região, por um lado, é 
possível levantar, junto aos participantes, 
ideias sobre a ocupação posterior, ou seja, 
histórias sobre os autores,2 viajantes e 
os ciclos da borracha, subsidiando com 
informações sobre como os indígenas viram 
essa ocupação e sofreram com ela.3

Por outro lado, não menos relevante é 
levantar questões que dizem respeito 
a aspectos legais acerca da ocupação 
indígena da região. 

2) O reconhecimento dos direitos originários 
dos povos indígenas sobre as terras 
tradicionalmente habitadas. 
É possível, dessa forma, discutir questões 
relativas ao histórico da relação entre 

1  Está em curso uma pesquisa na área de 

arqueologia denominada Arqueologia em Lábrea, os 

sítios arqueológicos a partir da perspectiva dos Apurinã, 

desenvolvida por Elaine Cristina Guedes Wanderley, que será 

usada como referência de discussão. 

2  Mapa etno-histórico  de Curt Nimuendaju (1987).

3  Para tanto, há referências bibliográfi cas no livro 

compilado por Gilton Mendes dos Santos, Álbum Purus (2011)



Estado e povos indígenas, focando em 
dados sobre a região. A proposta, portanto, 
é apresentar elementos que demonstrem 
que tal relação foi primeiramente pautada 
por um modelo integracionista, o que pode 
ser observado pela existência de postos 
do SPI no sul do Amazonas.4 Tal relação foi, 
no caso do Purus, particularmente pautada 
pela participação de grande parte dos 
grupos da região em fazendas agrícolas e 
em trabalhos nos seringais. 
Apesar de inúmeras tentativas 
integracionistas, coube ao Estado promover 
o reconhecimento de terras tradicionais, 
conforme previsto na Constituição – o que 
só veio a ocorrer por volta de 1988. As terras 
reconhecidas como indígenas são aquelas 
tradicionalmente ocupadas e habitadas em 
caráter permanente, utilizadas para suas 
atividades produtivas, e imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar, bem como 
necessárias à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. Terras indígenas, portanto, não 
são criadas, são reconhecidas como tal, 
desde que se comprove a tradicionalidade 
de sua ocupação, pois a Constituição 
Federal consagrou o “direito originário” 
indígena sobre suas terras, reconhecendo 
que eles as habitavam antes da formação do 
Estado Nacional e, dessa forma, tal direito 
deve prevalecer sobre outros. Portanto, 
não cabe ao Estado adquirir as terras, mas 
reconhecê-las, demarcando-as. É por isso 
que benfeitorias são indenizadas, mas não a 
terra, o que difere da criação de unidades de 
conservação. 

3) Do reconhecimento dos conhecimentos 
e práticas de manejo dos ecossistemas e 
recursos nestes existentes.

4) Da proximidade, vizinhança ou 
sobreposição entre UCs e terras indígenas.

4  Sobre a atuação do SPI na região, há dados no livro 

Álbum Purus. (Santos, 2011).

Atualmente, de acordo com dados da Funai,  
vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, 
ou seja, aproximadamente 0,4% da 
população brasileira.5 Eles estão distribuídos 
entre 688 terras indígenas e algumas áreas 
urbanas. Há também 82 referências de 
grupos indígenas não contatados, das quais 
32 foram confi rmadas (Funai, 2012). Por 
sua vez, os dados para a Amazônia como 
um todo, de acordo com o ISA, são de 33 
milhões de habitantes, sendo 1,6 milhão 
de indígenas de 370 povos diferentes, 
distribuídos em 2,2 mil territórios. Vivem, 
ainda, 357 comunidades remanescentes de 
quilombos e centenas de outras habitadas 
por seringueiros, castanheiros, babaçueiros 
e ribeirinhos (Carneiro, 2009). 
No entanto, com grande parte de terras 
indígenas demarcadas, independentemente 
de terem mais ou menos confl itos,6  
permanece como desafi o a sua gestão 
– o que se convencionou chamar de 
pós-demarcação. Nesse sentido,  a ideia 
passa a ser traçar uma discussão sobre 
como é possível haver reconhecimento dos 
conhecimentos e práticas de manejo 
dos ecossistemas e recursos existentes 
nas terras indígenas frente a seu papel na 
proteção da fl oresta, o que foi apontado 
pela Política Nacional de Gestão Territorial 
e Ambiental de Terras Indígenas. 

5 Dados do Censo Demográfi co de 2010, do Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

6 No julgamento acerca da homologação de Raposa 

Serra do Sol, ocorrido em 2009, no Supremo Tribunal Federal, 

houve uma série de restrições  aos direitos indígenas, em 

especial, à posse permanente e ao usufruto exclusivo dos 

recursos naturais existentes em suas terras, condicionando-os 

a questões de defesa do país. Assim a Condicionante no 5, por 

exemplo, estipula que “a expansão estratégica da malha viária, 

a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico 

e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critério dos 

órgãos competentes (o Ministério da Defesa, o Conselho de 

Defesa Nacional) serão implementados independentemente 

de consulta a comunidades indígenas envolvidas”. 

A Condicionante no 17, por sua vez veda expressamente a 

ampliação de terras indígenas já demarcadas. Disponível em:  

<http://ti.socioambiental.org/noticia/64512>.
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Há, ainda, um tema gritante e que requer ser mais 
discutido: constata-se que as TIs freiam o desma-
tamento. Por que isso ocorre? 

A partir desse contexto, há, pelo menos, duas 
formas de abordagem do tema. Primeiro, é pos-
sível pensar que os indígenas têm uma relação 
diferenciada com o que se convencionou deno-
minar de natureza. Ou seja, o tema natureza/cul-
tura é iluminador para traçar uma refl exão sobre 
o tipo de relação que os povos indígenas têm 
com o meio ambiente. Algumas perguntas não 
são de fácil resposta, tais como: por que há ani-
mais domesticados nas terras baixas sul-ameri-
canas? O que são “lugares sagrados” em terras 
indígenas? Por que as roças indígenas podem 
ser concebidas como sistemas agrícolas? Exis-
tem indícios de que é possível ter uma compre-
ensão mais apurada se tomarmos como ponto 
de partida alguns eixos norteadores abordados 
em pesquisas que tomam a concepção indígena 
como aquela que supõe uma unidade espiritual 
e uma diversidade corporal tal como desenvol-
vida por Viveiros de Castro (2012).7

7 Viveiros de Castro (2012) cita Lévi-Strauss, 

segundo o qual “nas Grandes Antilhas, alguns anos após a 

descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam 

comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham 

ou não uma alma, estes se dedicavam a afogar os brancos 

que aprisionavam, a fi m de verifi car, por uma demorada 

observação, se seus cadáveres eram ou não sujeitos à 

putrefação” (1973 [1952], p. 384). Assim, de acordo com 

Viveiros de Castro, a lição da parábola obedece a um esquema 

irônico familiar, mas nem por isso menos contundente. 

O favorecimento da própria humanidade, em detrimento da 

humanidade de outrem, manifesta uma semelhança com 

esse outrem desprezado. E assim, porque o Outro do Mesmo 

(do europeu) revela-se o mesmo que o Outro do Outro (do 

indígena), o Mesmo termina se mostrando, à sua revelia, 

exatamente o mesmo que o Outro.

A anedota foi recontada pelo autor em Tristes trópicos. Ela 

ilustra, ali, o choque cosmológico produzido na Europa 

quinhentista pela descoberta da América. A moral da 

parábola continua sendo a do livro anterior, a saber, a mútua 

incompreensão entre índios e espanhóis, igualmente surdos 

à humanidade de seus outros inauditos. Mas Lévi-Strauss 

introduz agora uma assimetria, observando, com ironia, que, 

em suas investigações sobre a humanidade do outro, os 

brancos invocavam as ciências sociais, ao passo que os índios 

Além disso, e no sentido de reforçar o argu-
mento segundo o qual as terras indígenas fun-
cionam como barreiras ao desmatamento, o 
trabalho será desenvolvido com a visualização 
de mapas. Primeiramente, há um trabalho de-
senvolvido pela COIAB (2010) em parceira com 
a FVA e TNC, em que é visível a infl uência das 
TIs sobre a contenção de desmatamento. Em 
seguida, é possível demonstrar a sobreposição 
de interesses tomados como nacionais, tais 
como dos setores agropecuário, madeireiro, 
mineral, garimpeiro, petroleiro, de infraestrutu-
ra e energético, em detrimento de terras indí-
genas, no trabalho elaborado pelo por Carneiro 
Filho e Souza (2009).

Finalmente é preciso considerar que, entre 
tantas informações disponíveis e mapas sobre-
postos, ainda é necessário levantar junto aos 
participantes algumas defi nições, através de 
seus exemplos, de confl itos, categorizando-os 
sobre os eixos: 

• vínculos territoriais (extrativistas que 
mantêm vinculo histórico com espaços 
dentro de terras indígenas); 

• disputa por recursos (nível econômico 
familiar  pesqueiros e de caça);

• agentes de ilícito (nível econômico de 
aporte – garimpo, extração de madeira, 
trafi co de drogas); e

• pressão fundiária – grilagem, olaria, 
carvoaria, toragem, pecuária, monocultura.
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ANEXO B
LISTA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SITUADAS NO SUL DO AMAZONAS, 
NORDESTE DE RONDÔNIA E MATO GROSSO

FEDERAIS – Órgão 
Gestor: ICMBio

ÁREA (ha) CATEGORIA MUNICÍPIOS DE 
ABRANGÊNCIA

ANO DE 
CRIAÇÃO

1 Floresta Nacional Balata Tufari 802.023,00 US Tapauá e Canutama (AM) 2005

2 Floresta Nacional do Iquiri 1.476.073, 000 US Lábrea (AM) 2008

3 Floresta Nacional de Humaitá 468.790, 000 US Humaitá (AM) 1998

4 Floresta Nacional de Jatuarana 837.100, 000 US Apuí (AM) 2002

5 Floresta Nacional Jacundá 220.644,52 US Porto Velho e Candeias 
do Jamari (RO)

2004

6 Parque Nacional Campos 
Amazônicos

873.570, 000 PI Novo Aripuanã (AM) 
e Colniza (MT)

2006

7 Parque Nacional Mapinguari 1.753.322, 000 PI Canutama e Lábrea (AM) 2008

8 Parque Nacional Nascentes 
do Lago Jari

812.141,00 PI Tapauá e Beruri (AM) 2008

9 Reserva Biológica do Abufarí 288.000, 000 PI Tapauá e Manacapuru (AM) 1982

10 Reserva Extrativista do 
Lago do Capanã Grande 

304.146,28 US Manicoré (AM) 2004

11 Reserva Extrativista do Médio Purus 604.290,25 US Lábrea e Pauíni (AM) 2008

12 Reserva Extrativista do Rio Ituxi 776.940. 000 US Lábrea (AM) 2008

13 Reserva Extrativista Lago do Cuniã 55.850, 000 US Porto Velho (RO) 1999

14 Floresta Nacional Mapiá-Inauini 311.000,00 US Boca do Acre e Pauini (AM) 1989

15 Floresta Nacional do Purus 256.000,00 US Boca do Acre e Pauini (AM) 1988
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FEDERAIS – Órgão 
Gestor: ICMBio

ÁREA (ha) CATEGORIA MUNICÍPIOS DE 
ABRANGÊNCIA

ANO DE 
CRIAÇÃO

16 Reserva Extrativista Arapixi 133.636,22 US Boca do Acre (AM) 2006

17 Estação Ecológica Cuniã 250.555.260 PI Porto Velho (RO) 2001

ESTADUAIS – Órgão Gestor: CEUC ÁREA (ha) CATEGORIA MUNICÍPIOS DE 
ABRANGÊNCIA

ANO DE
CRIAÇÃO

18 Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Igapó-Açú

394.622,96 US Beruri, Borba e 
Manicoré (AM)

2009

19 Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Rio Madeira

283.117,00 US Borba, Manicoré e 
Novo Aripuanã (AM)

2006

20 Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Rio Amapá

216.108,74 US Manicoré (AM) 2005

21 Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Juma

589.611,00 US Novo Aripuanã (AM) 2006

22 Floresta Estadual Manicoré 83.381,00 US Novo Aripuanã (AM) 2005

23 Parque Estadual Guariba 72.296,00 PI Novo Aripuanã (AM) 2005

24 Parque Estadual Matupiri 513.747 PI Borba e Manicoré (AM) 2009

25 Reserva Extrativista Guariba 150.465,00 US Novo Aripuanã e Apuí (AM) 2005

26 Floresta Estadual de Canutama 150.588,57 US Canutama e Tapauá (AM) 2009

27 Reserva Extrativista de Canutama 197.986 US Canutama (AM) 2009

28 Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Piagaçu Purus

7.936 US Anori, Beruri, Tapauá 
e Coari (AM)

2003

29 Mosaico do Apuí 2.467.243,59 PI Apuí e Novo Aripuanã (AM) 2011

30 Floresta Estadual de Tapauá 881.704,00 US Canutama e Tapauá (AM) 2009

31 Reserva Extrativista 
Guariba Roosevelt

138.092 US Aripuanã e Colniza (MT) 1999

32 Estação Ecológica Rio Madeirinha 13.682,96 PI Aripuanã e Colniza (MT) 1999

33 Estação Ecológica Rio Roosevelt 96.168,00 PI Aripuanã e Colniza (MT) 1999

34 Parque Estadual Tucumã 80.944,71 PI Colniza (MT) 2002

Fonte: ICMBio, CEUC, ISA.



ANEXO C
LISTA DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE UCS NO 
SUL DO AMAZONAS, NORDESTE DE RONDÔNIA E MATO GROSSO

No Nome Organização Cargo

1 Aline Roberta Polli Parna Campos Amazônicos Analista ambiental

2 Altemar Lopes e Silva Reserva Extrativista de Canutama Chefe da UC

3 Ana Claudia da Costa Leitão RDS Matupiri Chefe da UC

4 Ana Rafaela D´Amico Coordenação Regional 1 Coordenadora CR 1

5 Cesar Haag IEB Consultor/gestão participativa

6 Eliezer de Oliveira Kanindé Gerente de programas

7 Elza Suely Anderson IEB Coordenadora do seminário

8 Francisca Dionéia Ferreira RDS Igapó-açú Chefe da UC

9 Francisco Carvalho Kanindé

10 Francisco Pinto dos Santos CEUC Subcoordenador 

11 Gizele Braga Silvino Estação Ecológica Cuniã Chefe da UC

12 Henrique Santiago Alberto Carlos IEB Consultor/vigilância 
e fi scalização

13 Henyo Trindade Barreto Filho IEB/Brasília Coordenador acadêmico

14 Iranildo Cursino Siqueira RDS do Juma Chefe da UC

15 Italo Sousa Chaves RDS Rio Madeira Chefe da UC

16 Ivaneide Bandeira Kanindé Diretora executiva

17 Izac Francisco Theobald Mosaico do Apuí Chefe da UC

18 Joedson da Silva Quintino IEB/Lábrea Assessor de campo 

19 Jorge da Silva Pinto IEB Consultor/manejo de 
recursos naturais

20 Josinaldo Aleixo de Sousa IEB Consultor

21 Karla Oliveira IEB Consultora/relatora

22 Klycia de Souza Vilhena SEMA/PA Técnica

23 Laura Camargo IEB/Humaitá Assistente administrativa

24 Leonardo Konrath da Silveira Reserva Extrativista Arapixi Chefe da UC

25 Leonardo Marques Pacheco Reserva Extrativista do Rio Ituxi Chefe da UC

26 Lieze  Alves Passos Bollivar Floresta Nacional Jacundá Chefe da UC

27 Luciene Pohl IEB Consultora/povos e 
terras indígenas
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No Nome Organização Cargo

28 Marcélia da Silva Corrêa Floresta Estadual do Iriri Gerente/Sema/PA

29 Maria Emília Oliveria IEB Assessora de comunicação

30 Melquezadeque Rebelo de Castro RDS Piagaçu Purus Chefe da UC

31 Nilcélio Rodrigues Jiahui Flona de Humaitá  Conselheiro

32 Paula Wolthers de Lorena Pires Funai - CR Médio Purus Indigenista especializada

33 Paulo Santi Cardoso da Silva Floresta Nacional de Humaitá Chefe substituto da UC

34 Pedro de Araújo Lima Constantino GIZ Consultor/vigilância 
e fi scalização

35 Raimundo Bias do Amaral Funai – CR Médio Purus Chefe de serviço

37 Rosibel Rodrigues e Silva Floresta Estadual de Canutama Chefe da UC

38 Sandoval dos Santos Amparo Funai – CR Madeira Geógrafo

39 Saulo Luiz Lopes Gouveia Floresta Nacional Mapiá-Inauini Analista ambiental

40 Sérgio Sakagawa Parque Estadual Matupiri Chefe da UC

41 Shanna Bittencourt Parna Nascentes do Lago Jari Analista ambiental

42 Silvia Elena Moreira Batista RDS Rio Amapá Chefe da UC

43 Tatiane Rodrigues Lima Parque Nacional Mapinguari Analista ambiental

44 Tomas Roque Carvalho Funai – CR Madeira Indigenista especializado
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