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A Amazônia apresenta um modelo de desenvolvimento que se baseia essencialmente na 
exploração predatória dos recursos naturais e no avanço de uma frente de colonização rumo ao 
centro da floresta. Até o momento, as políticas públicas utilizadas para frear esse processo 
procuraram retardá-lo com medidas coercitivas e ao mesmo tempo criar obstáculos a seu 
avanço, por meio de áreas protegidas (PASQUIS, 2008). Destarte, surge o discurso da 
modernidade no final do século XX, a Amazônia tornou-se alvo de um intenso debate nacional e 
internacional, altamente emotivo, sendo compreendida como um santuário ecológico, um refúgio 
da diversidade cultural e biotecnológica (FARIA, 2007). Para Corrêia (1995), tratava-se da 
“conquista do paraíso perdido” já que a região era permeada de representações e invenções 
racionais e fantásticas. Estavam aí posto o embate sociedade-natureza, atraso e progresso, mito 
e ciência, tentando conformar a região e sua população à emergência e as necessidades das 
mudanças mundiais. Na opinião de Barreto Filho (2001), o período em que mais se criaram 
Unidades de Conservação de proteção integral no país e na Amazônia em particular coincide, 
parcialmente, com a expansão induzida da fronteira agrícola para a Amazônia. Segundo Diegues 
(2000), a transposição desses espaços naturais vazios em que não se permite a presença de 
moradores, entrou em conflito com a realidade dos países tropicais, cujas florestas eram 
habitadas por populações indígenas e outros grupos tradicionais que desenvolveram formas de 
apropriação comunal dos espaços e recursos naturais. Nesse sentido, Myers (1992) comenta: se 
a cobertura vegetal na Amazônia fosse ao final reduzida a essas áreas agora transformadas em 
parques e reservas, poderíamos antecipar que 66 % das espécies de plantas iriam 
eventualmente desaparecer junto com quase 69% das espécies de aves e proporções similares 
de todas as outras categorias de espécies. O Estado do Amazonas possui cerca 54,85% de seu 
território em áreas protegidas, 12,08% são unidades de conservação (UC) Estaduais, 15,07% 
são UCs Federais e 27,70% são Terras Indígenas (SDS,2008). Criado em 1995, o Parque 
Estadual do Rio Negro Setor Sul, possui uma área de 157.807 hectares. Apesar de ser uma UC 
de proteção integral coexistem neste espaço protegido várias comunidades habitando as 
margens dos rios e igarapés. Sendo a questãogestão fundiária um dos maiores desafios 
encontrados para a gestão efetiva do Parque, em que políticas de ordenamento territorial não 
estão sendo devidamente realizadas, prevalecendo situações de conflito social e degradação 
ecológica. Atualmente a população local luta pela mudança de categoria de uma parcela do 
Parque. O trabalho objetivou analisar a possível mudança de categoria e ordenamento territorial 
no Parque Estadual Rio Negro Setor Sul. Para a obtenção de dados recorreu-se a observação 
em reuniões de grupos de trabalho na instituição gestora da UC, consulta pública sobre a 



mudança de categoria, bem como o levantamento de dados secundários em documentos 
institucionais e na literatura científica especializada. 
Palavras chaves: conservação, parque, conflito. 
.  
 
 

Introdução 

A Amazônia brasileira historicamente faz parte de um modelo de crescimento que se 

baseia essencialmente na exploração predatória dos recursos naturais e no avanço de uma 

frente de colonização rumo ao centro da floresta. Pasquis, 2008, comenta que até o momento, 

as políticas públicas utilizadas para frear esse processo procuraram retardá-lo com medidas 

coercitivas e ao mesmo tempo criar obstáculos a seu avanço, por meio de áreas protegidas.   

Em 1964, durante o regime militar, foi colocado em prática um ambicioso projeto geopolítico de 

integração, dois anos depois, em 1966, discussões sobre uma suposta internacionalização da 

Amazônia contribuiu para a política migratória com apoio do então presidente Castelo Branco 

que lançou o lema “Integrar para não Entregar”.  

Em seguida ao brusco processo de ocupação e aumento da população surge o 

discurso da modernidade no final do século XX, a Amazônia tornou-se alvo de um intenso 

debate nacional e internacional, altamente emotivo, sendo compreendida como um santuário 

ecológico, um refúgio da diversidade cultural e biotecnológica (FARIA, 2007). Para Corrêia 

(1995), tratava-se da “conquista do paraíso perdido” já que a região era permeada de 

representações e invenções racionais e fantásticas. Estavam aí posto o embate sociedade-

natureza, atraso e progresso, mito e ciência, tentando conformar a região e sua população à 

emergência e as necessidades das mudanças mundiais.  

Na opinião de Barreto Filho (2001), o período em que mais se criaram Unidades de 

Conservação de proteção integral1 no país e na Amazônia em particular coincide, parcialmente, 

com a expansão induzida da fronteira agrícola para a Amazônia - via projetos de colonização 

oficiais – e de criação de localizações privilegiadas para a valorização de capitais privados - via 

subsídios e investimentos públicos no setor de infra-estrutura para estimular o crescimento 

“polarizado”.  

 Segundo Diegues (2000), a transposição desses espaços naturais vazios em que não 

se permite a presença de moradores, entrou em conflito com a realidade dos países tropicais, 

                                                             
1 A manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido 
apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. (AMAZONAS, 2007, p.9).  
 
 



cujas florestas eram habitadas por populações indígenas e outros grupos tradicionais que 

desenvolveram formas de apropriação comunal dos espaços e recursos naturais. Nesse sentido, 

Albagli (1998) discute se o estabelecimento dessas áreas é condição suficiente para garantir a 

reprodução de variedades de espécies e ecossistemas. Para reforçar seu pensamento usa as 

palavras de Myers (1992) que argumenta: se a cobertura vegetal na Amazônia fosse ao final 

reduzida a essas áreas agora transformadas em parques e reservas, poderíamos antecipar que 

66% das espécies de plantas iriam eventualmente desaparecer junto com quase 69% das 

espécies de aves e proporções similares de todas as outras categorias de espécies.    

Na década de 1990, o Estado do Amazonas criou várias unidades de conservação na 

região do baixo Rio Negro, dentre as quais o Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul, objeto 

desta pesquisa. Esta Unidade de Conservação está inserida no Corredor Ecológico Central da 

Amazônia, maior área de proteção ambiental contínua do mundo, sendo área piloto do Projeto 

Corredores Ecológicos, do Ministério do Meio Ambiente. Também é parte integrante do Mosaico 

de Unidades de Conservação do baixo Rio Negro. (IPÊ, 2010). 

Apesar de ser uma unidade de proteção integral dentro do Parque existeexistem várias 

comunidades que habitam as margens dos rios e igarapés. No Rio Cueiras ficam as 

comunidades de Barreirinha, Boa Esperança e Nova Esperança. E no Rio Negro: Bela Vista do 

Jaraqui, Araras, Baixote, Caioé e parte da comunidade do Tatu. Como essa área já era habitada 

antes da criação do Parque, atualmente ocorrem conflitos no seu território como a sobreposição 

de áreas: Projeto de Desenvolvimento Sustentável Cuieiras-Apuaú e o Parque; entre a Marinha, 

o Parque e Territórios Comunitários; a etnia Baré que habita o interior e o entorno do Parque 

reivindicam a criação de uma Terra Indígena.  

Nesse sentido, o Plano de Gestão2 (2010) indica que um dos maiores desafios para a 

gestão efetiva do Parque é a situação fundiária, em que políticas de ordenamento territorial não 

estão sendo devidamente realizadas, prevalecendo situações de extremo conflito social e 

degradação ecológica. Assim, uma das propostas é a mudança de categoria em uma parcela do 

PAREST Rio Negro Setor Sul, a fim de adequar a sem que haja prejuízos à conservação ee o 

atual modo de vida às comunidades tradicionais das populações locais. 

 

 

 

                                                             
2Documento técnico e gerencial, fundamentado nos objetivos da Unidade de Conservação, que estabelece o seu 
zoneamento, as normas que devem regular o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação 
da estrutura física necessária à gestão da Unidade. (AMAZONAS, 2007) 



 

 

 

Objetivos 

 

O trabalho objetivou analisar a possível mudança de categoria e ordenamento territorial no 

Parque Estadual Rio Negro Setor Sul.  

 

Metodologia 

 

Para a obtenção de dados foram realizados trabalhos de campo, observação em reuniões de 

grupos de trabalho da instituição gestora da UC, consulta pública sobre a mudança de categoria, 

bem como o levantamento de dados secundários em documentos institucionais e na literatura 

científica especializada. 

 

Resultados  

O atual Sistema de Unidades de Conservação do Amazonas é composto por 74 UCs, 

sendo 41 estaduais e 33 federais, cobrindo uma área de mais de 38 milhões de hectares ou 

cerca de 25% da área do estado do Amazonas. A Figura 1, indica um aumento de 157% na 

criação de unidades Estaduais. No entanto, Santos (2012) lembra que a criação de uma unidade 

de conservação não garante que sua implementação seja efetivada. Muitas delas, mesmo após 

anos decretadas, ainda não dispõem de infraestrutura nem técnicos lotados para sua 

implementação.  

As unidades de conservação do Amazonas ocupam grandes áreas, (Figura 2) sendo 

que em muitas delas o único acesso é fluvial e depende da sazonalidade, alguns rios no período 

seco não permitem o acesso de barcos de maior porte. Outras unidades que permitem parte do 

percurso via aérea tornam a viagem cara sendo o custo maior que uma viagem Manaus - Miami. 

Dessa forma, a maioria das unidades necessita de barcos e lanchas voadeiras com um alto 

consumo de combustíveis por viagem, já que as comunidades3 costumam localizar-se a margem 

dos rios em alguns casos rios diferentes e distantes, o que dificulta a gestão.. 

 

                                                             
3
 Pequenos vilarejos com alguma infra estrutura como: escola, igreja, posto de saúde. 



 

Figura 1: Incremento das Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas. 

Fonte: Santos, 2012. 

 

 

 

Figura 2. Categoria e área das Unidades de Conservação do Amazonas. 

Fonte: Santos, 2012 

 

 

 



O Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul (PENR Setor Sul), foi criada através do 

Decreto Estadual nº. 16.497, de 02 de abril de 1995, com área inicial de 257.422 hectares, tendo 

posteriormente os seus limites alterados pela Lei Estadual nº. 2.646, de 22 de maio de 2001. 

Possui atualmente uma área de 157.807 hectares e está localizado no município de Manaus 

capital do Estado do Amazonas,  e ddistante 34 quilômetros da sede municipal. O acesso é feito 

somente por via fluvial através do rio Negro.  

Segundo o Plano de Gestão (em consulta pública) não se levou em consideração as 

perspectivas da população local e atualmente um dos maiores desafios é a sua situação 

fundiária. As comunidades que vivem no interior e entorno do Parque ficaram sabendo das 

restrições de uso da terra e dos recursos naturais após a sua criação (em 1995). Dessa forma, 

antecedendo a Lei 9.985/2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-

SNUC. E a Lei que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC/2007, que 

no Art. 28 descreve: I – deve ser precedida de estudos técnicos compreendendo a 

caracterização ambiental, socioeconômica, fundiária e consulta pública que embasem sua 

criação e permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a 

Unidade.  

O mapeamento realizado para o Plano de Gestão do Parque Estadual Rio Negro Setor 

Sul, em 2005 mostrou que a área total de uso dos recursos naturais por estas comunidades é de 

70.582 hectares, sendo que cerca de 60% desta área encontra-se no interior do Parque, o que 

representa cerca de 26% da área total da UC. Algumas das atividades aqui elencadas impactam 

a biodiversidade do PAREST Rio Negro Setor Suarquel em diferentes níveis, principalmente a 

exploração madeireira. (IPÊ, 2010). 

O Plano de Gestão destaca que a maior dificuldade encontrada para a gestão do 

Parque é sua situação fundiária. Ao contrário do que ocorre em outras regiões da Amazônia, 

onde políticas de ordenamento territorial não estão sendo devidamente realizadas, prevalecendo 

situações de extremo conflito social e degradação ecológica, no Rio Cuieiras verifica-se um 

excesso nos níveis estadual e federal. Cada órgão vem realizando seus próprios programas e 

agendas de forma sobreposta ou que vão de encontro aos interesses da população local, 

submetendo-a a uma situação de incerteza e de falta de definição permanente quanto ao cenário 

fundiário, gerando com isso conflitos socioambientais, bem como a impossibilidade de se levar 

adiante projetos que visem o uso sustentável da biodiversidade. As comunidades tradicionais 

não participaram dos processos de planejamento e execução do ordenamento territorial desta 

UC o que gerou cenários de instabilidade, de natureza institucional, ou gerada a partir de 

decisões equivocadas de categorias, e tipos de usos permitidos. A partir de então estas 



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

Com a migração de povos indígenas vindo de varias regiões do Amazonas gerou o pedido e 

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

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

(CUNHACunha, 2012).  

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRANCRA não 

reconhecendo autonomia do estado e em resposta a solicitação feita pela a população local criou 

um projeto de assentamento denominado Projeto de Desenvolvimento Sustentável DS(PDS) 

CueirasUIEIRAS/Anavilhanas NAVILHANAS, com sobreposição de 50% área territorial do 

PAREST do Rio Negro Setor Sul instalando se assim, conflitos sendo eles de natureza 

institucional, social e ambiental se destacando entre eles: possibilidade de criação de uma Terra 

Indígena localizada na área central do PAREST, a consolidação do Projeto de Desenvolvimentos 

Sustentável PDS criado em 2005, . Ppara atender reivindicações das populações ribeirinhas não 

indígenas que também habitam o Parque e seu entorno.  Área requerida pela  Marinha do Brasil 

dentro do PAREST Rio Negro Setor Sul na margem direita do Rio Cuieiras; Pequena área 

ocupada pela Polícia Federal na margem esquerda do Rio Cuieiras, terras particulares, e forte 

impacto causado com o avanço do desmatamento que chega a região impulsionado pela 

agricultura e exploração madeireira. 

Cunha (2012), fe utilizando como ferramenta o uso dos Sistemas de Informação 

Geográfica SIG, fezz um mapeamento dos conflitos presentes na área do Parque Estadual do 

Rio Negro Setor Sul, (Figura 3) para a pesquisadora os conflitos se manifestam em questões 

sobre os limites territoriais do Parque e os seus recursos naturais incluindo: (1) conflitos 

jurídicos, por exemplo, a legislação vigente para áreas de proteção ambiental e a que trata dos 

direitos territoriais e humanos de povos indígenas; (2) conflitos políticos e econômicos, por 

exemplo, entre os interesses de diferentes organizações e representantes do governo, ONGs, 

comunidades e federações indígenas, ambientalistas, e agências de turismo; e (3) conflitos 

sociais, por exemplo, entre diferentes grupos humanos que usam os recursos do Parque. (4) 

Marinha do Brasil por requerer o mesmo território. (CUNHA, 2012  A pesquisa detectou-se que 

aproximadamente 75,19% da área estudada objeto deste estudo apresentaapresentam grau de 

interferência, seja por uso de instituições, que buscam desenvolver projetos cuja convivência é 

incompatível, dados os marcos regulatórios de cada unidade de gestão territorial, ou por conta 

da população ali residente, que utiliza os recursos disponíveis para saciar sua demanda diária de 

suprimentos. A autora identifica os conflitos existentes na região presente na Figura 3 utilizando 

como ferramenta o uso dos Sistemas de Informação Geográfica SIG.  
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Figura 3. Mapa de identificação dos conflitos no Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul 

Fonte: Cunha, 2012. 

 



Foram propostos três traçados com os limites territoriais já existentes: incluindo todas 

as variáveis sociais e ambientais bem como o reconhecimento de Terra Indígena, redelimitação 

do Parque e criando uma nova Unidade de Conservação de Uso Sustentável4 além da criação 

de uma proposta de Reserva Legal do PDS como alternativa para solucionar o conflito de 

objetivo existente entre o PAREST e o PDS. O reconhecimento do território indígena do Cuieiras, 

espacializado através dos cenários foi utilizado como uma proposta na resolução dos entraves 

responsáveis pela ingerência do PAREST. A autora ressalta ainda que, com o reconhecimento 

da TI do Cuieras haverá ainda grande perda de territórios para as populações ali residentes tidas 

como “tradicionais”, e a supressão de unidades familiares não indígenas ali instaladas, nos 

limites territoriais do Parque muitas instaladas nesta região a mais de 60 anos. Neste cenário a 

principal saída é a negociação existente entre as instituições Federais e Estaduais INCRA, 

Fundação Nacional do UNAIÍndio - FUNAI e o Centro Estadual de Unidades de Conservação - 

CEUC respectivamente, para que haja uma redução da área do PDS. Este poderá ter sua área 

reduzida cobrindo o uso das comunidades indígenas ali localizadas diante da 

inconstitucionalidade de sobreposição de terra indígena com PDS com PAREST.  

Desta forma teria a área de proteção integral, sobreposta ao parque na forma de 

Reserva Legal do PDS. Não haverá obstáculo jurídico para o uso desta sobreposição na área do 

Parque Estadual do Rio Negro- Setor Sul. A população indígena ali residente estará 

contemplada dentro dos limites territoriais da RDS a ser criada, não havendo assim a criação de 

TI, mais contemplando a redelimitação do PAREST, que contaria com as áreas mais remotas 

destinadas a conservação. (CUNHA, 2012). 

Após várias reuniões entre órgãos públicos, Ongs, comunidades locais discutindo 

sobre a recategorização, nNo dia 16 de agosto de 2010, na Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas foi realizada uma Audiência Pública para discutir a questão da recategorização e 

redimensionamento do Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul. Em 15 de dezembro de 2010 o 

Projeto de Lei foi aprovado e publicado no Diário Oficial através da Lei No 3.572, de 28 de 

dezembro de 2010, que Autoriza o Governo Estadual a transformar as áreas de uso das 

populações tradicionais contidas no Parque Estadual Rio Negro Setor Sul em Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável.  

                                                             

4 O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (BRASIL, 2000). 

 



Atualmente representantes das comunidades localizadas dentro e no entorno do 

Parque participam das reuniões de delimitação da área organizadas pelos diferentes órgãos 

envolvidos. O CCEUC, órgão gestor defende que a criação da RDS se justifica pelos seguintes 

fatores: 

 Presença de comunidades tradicionais, anteriormente à criação do Parque Estadual do 

Rio Negro Setor Sul, que dependem diretamente da exploração dos espaços e recursos 

naturais; 

 Estas populações detêm conhecimento prático sobre as características dos 

ecossistemas locais e possuem iniciativas de organização socioprodutiva; 

 As comunidades mais populosas localizadas no interior do referido Parque estão na 

margem do Rio Negro; 

 Estas comunidades já utilizam grande parte desta região com roçado, atividades de caça 

e extração vegetal. Os levantamentos (Plano de Gestão) indicam que a proximidade em 

relação a Manaus podem levar a um aumento populacional do Parque e, 

conseqüentemente, maior pressão pelos recursos naturais desta região. A criação da 

RDS poderá ordenar estas atividades, contribuindo para a conservação dos recursos 

naturais; 

A área proposta para o Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul será de 

aproximadamente de 77.950,86 hectares e para Reserva de Desenvolvimento Sustentável de 

86.225,86 hectares. 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Para Gonçalves (2008) a Amazônia serviu como importante trunfo do jogo diplomático 

entre potências colonizadoras que, revelavam com esse jogo sua incapacidade efetiva de fazer 

por si mesmas a colonização da região. Como justificar para suas populações os enormes 

gastos para manter um domínio territorial sobre aquela área a não ser exagerando o enorme 

potencial futuro que a região encerraria? O mesmo autor destaca que a Amazônia nunca é o 

presente, mas sempre o futuro que será redimido pelos seus recursos imensos reais e 

imaginários. Assim, a Amazônia nunca é; é sempre o vir-a- ser. E esse vir a ser nunca é o vir-a–



ser das suas populações que, na região, constroem no seu dia-a-dia suas vidas sua histórias, 

seus espaços, suas culturas. Ao contrário, é o vir-a-ser daqueles que vêem a região pelo seu 

potencial de exploração futura. O mesmo autor determina visões diferentes presentes do debate 

acerca da Amazônia: uma que vê a região como uma imensa reserva futura de recursos naturais 

e outra que vê a região sempre aparecer como que indomável e que exatamente pode ser 

dotada de tamanhos recursos parece escapar à nossa capacidade efetiva de exploração. 

Assim, Aas leituras realizadas sobre o Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul e o 

conhecimento in loco nos revelaram que a Unidade de Conservação tem conseguido manter sua 

proposta de conservação da natureza, no entanto, percebe-se que parte dessa conservação está 

relacionada ao modo de vida das populações locais que mantém hábitos e relação direta com os 

recursos naturais, pode-se destacar que sua criação contribuiu principalmente na contenção e 

estabilidade do avanço do desmatamento na região.  

No entanto, a categoria de Unidade de Conservação Proteção Integral proposta pela 

Lei Federal 9.985/2000 e Estadual no 53/2007 não contempla a necessidade de conservação in 

situ, necessitando uma recategorização. Portanto todos os documentos pesquisados e durante 

as reuniões inclusive a consulta pública na comunidade Três Unidos, não foi discutido a melhor 

ou mais adequada categoria e sim a área de abrangência e o nome da nova Unidade de 

Conservação proposta pela Lei no 3.572 que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 

Nessa categoria de Unidade de Conservação a área é de domínio público, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo 

com o que dispõe a lei (BRASIL, 2000). Essa categoria predomina no Estado do Amazonas 

abrangendo uma área de 10.081.636,30 hectares. 

Apesar da redemilitação da área estar amparada por Lei desde 2010, os conflitos pelo 

uso dos recursos naturais não deixaram de existir. O processo ainda encontra-se em tramitação 

com pendências jurídicas processuais, a FUNAI mantém os estudos para criação da Terra 

Indígena, o território administrado pelo o INCRA conflita com o Parque. Apesar deste conflito se 

caracterizar como conflito de objetivo dos territórios, visto que o INCRA não tem famílias 

assentadas na região que sobrepõem ao PAREST e com a celebração de acordos institucionais 

podem permanecer assim. Como sugestão para resolução deste imbróglio institucional pode ser 

administrado com o INCRA utilizando como redestinação parte deste território como área de 

Reserva Legal. As terras particulares são poucas e podem ser compradas e assim solucionadas 

este conflito, além da redelimitação do PAREST excluindo de seu território área de uso das 

populações tradicionais ali existentes. 
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