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RESUMO 

O Turismo em Unidades de Conservação (UCs) é fomentado enquanto estratégia de 
conservação da natureza pelos órgãos públicos do estado do Amazonas. Nas Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS), o turismo se apresenta como ferramenta viabilizadora de 
sustentabilidade financeira e alternativa de renda para as comunidades que tiveram suas 
atividades de autossustento cerceadas pela implantação de uma UC. No caso das RDS 
localizadas no Amazonas, há ainda o incentivo público para a implantação do Ecoturismo e do 
Turismo de Base Comunitária nessas áreas, priorizando a participação das comunidades e a 
conservação dos recursos naturais. Quanto à gestão do turismo nessas RDS, esta deve ser 
realizada de modo compartilhado entre instituições governamentais, não governamentais e 
comunidades, do mesmo modo que a gestão dos recursos comuns, conforme assegurado pelo 
Conselho Gestor deliberativo dessas unidades de conservação. A RDS do Uatumã (RDSU), 
foco desta pesquisa, é reconhecida como exemplo de gestão participativa de UC, incluindo a 
forma com a qual seu turismo é gerido. Os discursos oficiais comumente revelam a existência 
de um “empoderamento das comunidades, gestão compartilhada e protagonismo comunitário” 
presentes no processo de gestão do turismo na RDSU. No entanto, a dinâmica do turismo na 
RDSU possui uma série de conflitos silenciosos e invisibilizados nas falas dos representantes 
das instituições que atuam na localidade. Diante disso, cabem os seguintes questionamentos: O 
processo de gestão do turismo nas comunidades tem acontecido de maneira participativa, 
conforme apontam os principais documentos e pronunciamentos de órgãos cogestores da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã? O Conselho Gestor, enquanto principal 
Arena de Ação para a gestão do turismo na RDSU, contempla a participação dos diversos atores 
sociais envolvidos com o turismo? De que forma o atual modelo de arranjo institucional 
contribui para uma cogestão do turismo e maior protagonismo das comunidades? Sendo assim, 
o objetivo central deste estudo é analisar os arranjos institucionais enquanto estratégias de 
cogestão para o turismo na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. Para tanto, 
foram consideradas no recorte desta pesquisa três comunidades da RDS, a saber: Comunidade 
Evangélica Ebenezer das Pedras, Comunidade São Francisco do Caribi e Comunidade Nossa 
Senhora do Livramento. No plano metodológico, a pesquisa se caracteriza como um Estudo de 
Caso, elaborado sob uma perspectiva multimetodológica qualitativa, à luz da abordagem 
hermenêutico-dialética, com o uso da observação direta, notas de campo e entrevistas em 
profundidade. Para análise dos arranjos institucionais da RDSU, elencou-se o Conselho Gestor 
como principal Arena de Ação para aplicação do Método de Análise Institucional – 
Institucional Analysis and Development Framework desenvolvido por Ostrom (1990; 2002). 
Os resultados demonstram que embora a dinâmica do Conselho Gestor da RDSU inclua 
representantes das comunidades como conselheiros e promova a legitimação das normas e 
regras das comunidades, condescende relações assimétricas de poder e faculta maior poder de 
voz às instituições exógenas. Ademais, o modelo de gestão dos recursos comuns disposto no 
IAD possibilitou postular interseções com o Turismo de Base Comunitária, uma vez que estes 
dialogam no sentido de propor alternativas às formas convencionais de gestão dos recursos 
comuns e do turismo, reforçando ainda a imperiosidade da autogestão nos empreendimentos de 
turismo dos comunitários. 
 
Palavras-chave: Cogestão. Turismo. Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Participação. 
Arranjos Institucionais. 
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ABSTRACT 

Tourism has been fomented as a public use strategy in the conservation Units (UCs) of the state 
of Amazonas. In the Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (RDS), tourism 
presents itself as a viable tool for financial sustainability and alternative income for the 
communities that have had their self-sustaining activities surrounded by the implementation of 
a UC. In the case of RDS located in Amazonas, there is also the public incentive for the 
implementation of ecotourism and community-based tourism in these areas, prioritizing the 
participation of communities and the conservation of natural resources. As for the management 
of tourism in these RDS, this should be carried out in a shared way between governmental, non-
governmental and Community institutions, in the same way as the management of common 
resources, as ensured by the deliberative manager Council of these conservation units. The RDS 
do Uatumã (RDSU), a focus of this research, is recognized as an example of participatory 
management of UC, including the way in which your tourism is managed. The official speeches 
commonly reveal the existence of a community empowerment, shared management and 
communitarian protagonism present in the tourism management process at RDSU. However, 
the dynamics of tourism in the RDSU have a series of silent conflicts and invisibilized in the 
statements of the representatives of the institutions that work in the locality. Therefore, the 
following questions are necessary: the process of tourism management in the communities has 
happened in a participatory manner, as pointed out the main documents and pronouncements 
of the co-managers organs of the Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã? The 
managing Council, as the main action arena for tourism management in RDSU, contemplates 
the participation of the various social actors involved with tourism? How does the current model 
of institutional arrangement contribute to the co-management of tourism and the greater 
protagonism of the communities? Thus, the main objective of this study is to analyze the 
institutional arrangements as co-management strategies for tourism in the RDS. To this end, 
three RDS communities were considered in this research, namely: the Evangelical community 
Ebenezer of the Stones, the San Francisco community of Caribi and Our Lady of Livramento 
community. In the methodological plan, the research is characterized as a case study, elaborated 
from a qualitative multimethodological perspective, with the use of direct observation, field 
notes and in-depth interviews. For the analysis of the institutional arrangements of the RDSU, 
the management board was listed as the main action Arena for the application of the institutional 
analysis method – Institutional Analysis And Development Framework developed by Ostrom 
(1990; 2002). The results show that the shared management of tourism has advanced in order 
to reverse the dominance of companies and tourism agencies located outside the RDSU, more 
still need changes so that in fact promotes an effective participation of Communities and to 
mitigate the feeling of exclusion by the community not involved in tourism. The analysis of the 
management board, through the IAD model, made it possible to understand the dynamics of the 
functioning of institutional arrangements created in the scope of tourism co-management in 
RDSU, which although include representatives of the communities as counselors and Promote 
the legitimation of the norms and rules of the communities, condescend asymmetric relations 
of power and provide greater voice power to the exogenous institutions. Moreover, the 
management model of the common resources provided by the IAD allowed to postulate 
intersections with the community-based tourism model, since they dialogue in order to propose 
alternatives to conventional forms of management of common resources and Tourism, further 
reinforcing the imperiosity of self-management in the community's tourism ventures. 

Keywords: Co-management. Tourism. Reserva de Desenvolvimento Sustentável. 
Participation. Institutional Arrangements. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

“A natureza tem muito a dizer, e já vai sendo hora de que nós, seus 
filhos, paremos de nos fingir de surdos. E talvez até Deus escute o 
chamado que soa saindo [...] e acrescente o décimo primeiro 
mandamento, que ele esqueceu nas instruções que nos deu lá do monte 
Sinai: ‘Amarás a natureza, da qual fazes parte’” (Eduardo Galeano). 

 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) são unidades de conservação 

(UCs) de uso sustentável1 pensadas e criadas, inicialmente, a partir do contexto amazônico 

(QUEIROZ, 2005; SANTOS, 2015). O processo que resultou na criação desta categoria de UC 

e, consequentemente, na instituição da primeira RDS, a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (RDSM), se inicia a partir da tentativa de negociação de conflitos entre 

povos e comunidades tradicionais2 e os objetivos, em geral preservacionistas, que inspirou a 

criação dessa UC instituída para preservar espécies de fauna ameaçadas de extinção, a Estação 

Ecológica Mamirauá (ESECM), que desconsiderava a presença das comunidades residentes e 

do uso que estas faziam dos recursos naturais de uso comum. 

Como resultado do processo, o movimento para a recategorização da ESECM para 

RDSM foi liderado pela Sociedade Civil Mamirauá (SCM), criada, em 1990, “com o objetivo 

de captar recursos e administrar as atividades de implantação da RDSM” (IDSM, 2018, n/p). 

Devido aos conflitos ocorridos na região por conta da criação da ESECM, e percebendo que a 

gestão da área para um “manejo sustentado” seria inviável sem a participação das comunidades 

 
1 As Unidades de Conservação (UCs) integram o conjunto de áreas protegidas brasileiras legalmente instituídas 
pelo poder público (federal, estadual e municipal) com objetivos de conservação. As UCs totalizam doze grupos 
divididos em duas categorias: as UCs de proteção integral e as UCs de uso sustentável. Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável são aquelas que permitem o uso antrópico de maneira mais efetiva, autorizando o 
estabelecimento de moradores com histórico de baixo impacto, por meio do uso “tradicional” do território, 
desde que contemplem a utilização sustentável dos recursos naturais. O grupo abarca as categorias Áreas de 
Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas, Reservas Extrativistas, Reservas 
Particulares de Patrimônio, Reservas de Fauna e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (DRUMMOND; 
FRANCO; OLIVEIRA, 2010; SNUC; 2000). 
2 Os grupos sociais humanos residentes de Áreas Protegidas por muito tempo foram entendidos de maneira 
genérica e homogeneizadora sob o termo “populações tradicionais” e outras variações. Em 2007, o governo 
brasileiro reconheceu a existência de “Povos e Comunidades Tradicionais” por meio do Decreto 6040/2007. Este 
reconhecimento se deu, dentre outros fatores: a) por conta do debate internacional a respeito da presença de 
pessoas em Áreas Protegidas; e b) da mobilização e luta por direitos ao território e uso dos recursos por parte 
dos grupos sociais portadores de identidade étnica e coletiva que residiam nesses locais. O termo 
paulatinamente foi ressignificado pelos “classificados” e abarcou grupos de fora das UCs, passando a ser utilizado 
por grupos sociais brasileiros como estratégia de reivindicação de direitos perante o Estado (CALEGARE, 
HIGUCHI; BRUNO, 2014). Sobre um maior aprofundamento nessa questão, ler, também, Almeida (2007; 2008), 
Barretto Filho (2006) e Cunha e Almeida (2001). 
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locais, os membros do SCM viram a necessidade de criar uma categoria de UC que 

contemplasse os grupos locais preexistentes (QUEIROZ, 2005; SANTOS, 2015). 

Nesse cenário, nota-se que muitas das áreas naturais só puderam ser conservadas e 

mantidas, a ponto de despertar o interesse para proteção legal, por conta do uso dos recursos 

realizado pelos grupos que ocuparam e ainda ocupam tradicionalmente3 esses espaços 

(DIEGUES, 2001; MCKEAN; OSTROM, 2001). Dessa forma, a presença desses grupos sociais 

e os modos de se relacionarem com o ambiente, devem ser pensados como imperativos para a 

conservação dos recursos naturais de uso comum. 

Historicamente, as unidades de conservação vêm sendo geridas por atores estatais e 

institucionais e, apesar de preverem, conforme disposto no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC, 2000), a criação de conselhos deliberativos para mediação de conflitos 

que possam existir no âmbito da unidade, o que se tem notado é uma pequena participação das 

comunidades locais. O que comumente acontece é a tomada de decisão concentrada nas mãos 

dos atores estatais, que chega para os comunitários de forma impositiva, sem a existência de 

um debate que considere o posicionamento destes. 

Frente a esse modelo de gestão, as comunidades se viram, e ainda se veem, 

marginalizadas do processo de institucionalização, planejamento e controle das atividades que 

acontecem em seus territórios, o que resulta em diversos conflitos com o Estado e outros atores 

institucionais exógenos. No entanto, com o caminhar das experiências de RDS e vinte e dois 

anos após a criação da primeira unidade desta categoria, deve-se destacar as crescentes 

contribuições que levam em consideração e evidenciam a primordialidade da participação das 

comunidades como protagonistas no processo de gestão das unidades de conservação, 

resguardadas as devidas particularidades de cada categoria de UC (ALMEIDA, 2007; 2008; 

BARRETO FILHO, 2006; DIEGUES, 2008; IRVING, 2006; 2009; QUEIROZ, 2005). 

Diante desse contexto, existem exemplos de gestão compartilhada que englobam os 

atores governamentais, não governamentais e comunitários envolvidos na gestão das RDS, com 

o intuito de se pensar um uso dos recursos naturais que, de fato, cumpra os objetivos inerentes 

a esta categoria e atenda às necessidades dos grupos sociais locais, atenuando a concepção 

dissidente entre homem e natureza. 

 
3 Refere-se, aqui, ao uso realizado ao longo das gerações e pautado em uma relação de impacto mínimo à 
natureza a partir de estratégias especificas para lidar com o ambiente, a cultura, a economia, a organização 
social, por meio de práticas transmitidas de geração em geração. 
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Nesse direcionamento, desafiando teorias como a de Hardin (1968), de que os recursos 

comuns, caso não fossem geridos pela iniciativa estatal ou privada, estariam fadados à “tragédia 

dos comuns”, Ostrom (1990) propôs se pensar um governo dos comuns, ou, ainda, arranjos 

institucionais compartilhados que propiciem a cogestão dos recursos comuns, que contemple a 

demanda dos grupos sociais locais. (OSTROM, 1990; OSTROM, 2002). 

A discussão sobre a gestão compartilhada para o gerenciamento dos recursos naturais 

de uso comum, principal atrativo para o turismo nas unidades de conservação, é condição sine 

qua non para o cumprimento das demandas expressas no texto do SNUC. Para que o 

desenvolvimento das atividades seja compatível com o uso sustentável4 da biodiversidade são 

necessárias estratégias de gestão e práticas organizativas que levem em conta e prezem pelos 

objetivos coletivos em detrimento dos individuais (OSTROM, 2009; OSTROM, 2008). 

Nesse sentido, a teoria de Ostrom (1990), apresentada em sua obra Governo dos 

Comuns, tem como objetivo central alertar governantes e gestores, por meio de diversas 

pesquisas empíricas ao redor do mundo, que as comunidades são capazes de gerir suas bases de 

recursos comuns de maneira mais próxima do ideal de sustentabilidade, superando os padrões 

top-down de governança, impostos por atores externos às localidades de uso comum. Sem 

caminhos fixos e roteiros pré-estabelecidos a serem seguidos, Ostrom (2008) destaca a 

importância de se levar em consideração as peculiaridades de cada local e a comunicação 

efetiva entre os envolvidos no processo para que, por meio da confiança entre os membros do 

grupo, chegue-se a um horizonte desejável no compartilhamento dos recursos comuns. 

É importante, destacar, ainda, que com a imposição de unidades de conservação, as 

comunidades locais costumam ter suas atividades habituais limitadas, como a pesca e a 

agricultura, e veem no turismo uma alternativa para complementar suas rendas. O turismo está 

previsto no SNUC como uma atividade de uso público possível de ser realizada em diversas 

categorias de UCs, sendo uma delas a RDS, desde que seja realizado com o consentimento das 

comunidades, e de forma que assegure seus modos de vida e contribua para a conservação dos 

recursos naturais (SNUC, 2000).  

Contudo, a forma como o turismo vem sendo realizado nesses espaços deve ser alvo de 

questionamento, visto que, em alguns casos, é incompatível com as demandas das comunidades 

e com os objetivos presentes no SNUC. O turismo é uma das principais atividades econômicas 

 
4 Por uso sustentável se entende um uso dos recursos comuns pautado em um equilíbrio que propicie a 
manutenção da sociobiodiversidade de maneira a considerara o autossustento das atuais e futuras gerações. 
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e geradora de recursos financeiros para a UC e para o autossustento de muitas famílias (BETTI, 

2014; LIMA, 2003), o que causa inquietação em comunitários e atores institucionais exógenos 

quanto à integridade da base de recursos comuns, pois uma vez que os recursos estão 

comprometidos, o turismo também estará. Além disso, os comunitários entendem que, para 

continuarem utilizando e vivendo daquele espaço instituído legalmente, precisam conservar 

seus recursos (MCKEAN; OSTROM, 2001; OSTROM, 2008).  

Diante disso, e levando em consideração os princípios teóricos do Turismo de Base 

Comunitária (TBC) (BLACKSTOCK, 2005; COSTA NOVO, 2014; FRABRINO, 

NASCIMENTO; COSTA, 2016; IRVING, 2009; HALLACK, BURGOS, CARNEIRO, 2011; 

MIELKE; PIEGAS, 2013), é possível pensar esse turismo como uma alternativa para a gestão 

compartilhada dos recursos comuns, a fim de se contemplar as demandas da categoria RDS e o 

protagonismo comunitário, como será discutido mais adiante. 

 

1.1 PROBLEMÁTICAS E JUSTIFICATIVA 

 

É no contexto das possibilidades de uma gestão compartilhada para os recursos comuns 

em Unidades de Conservação de Uso Sustentável que surge a proposta central desta pesquisa. 

A área de estudo escolhida é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (RDSU), 

localizada entre as regiões do Baixo e Médio Amazonas, nas cidades de São Sebastião do 

Uatumã e Itapiranga.  

Segundo os atores governamentais e não governamentais que atuam na RDSU, a reserva 

é conhecida pela eficiência de seus instrumentos de gestão, elaborados a partir da iniciativa e 

participação da comunidade local (AMAZONAS, 2010; AMAZONAS, 2018; KOURY, 

RIZZO, 2012). A principal atividade de uso público na RDSU é o turismo, pautado, 

majoritariamente, nas atividades de pesca esportiva, desenvolvidas na localidade há cerca de 

duas décadas, principalmente nos rios Uatumã e Jatapu, os de maior extensão da reserva. 

Para gerir as atividades de uso público na reserva, dentre elas o turismo, existe um 

arranjo institucional composto pelos atores comunitários e pelos atores institucionais 

comunitários e exógenos, que se reúnem e interagem na principal Arena de Ação que delibera 

acerca das questões do turismo: O Conselho Gestor, ativo desde 2008.  

Os atores comunitários são os indivíduos estabelecidos na RDSU desde a sua 
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institucionalização e que nela possuem relações de sociabilidades para além da temporada de 

turismo. São representados pelos moradores proprietários de pousadas, pelos piloteiros, pelos 

guias de pesca, pelos Agentes Ambientais Voluntários (AAV)5, pelos autointitulados 

operadores de turismo6 (somente aqueles residentes na RDSU), pela líder da Associação 

Agroextrativista das Comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã 

(AACRDSU), pelos líderes comunitários e por moradores não envolvidos com o turismo. Cabe 

enfatizar que o perfil dos atores será descrito nos Capítulos 3 e 4. 

Os atores institucionais não comunitários (exógenos) consistem em sujeitos não 

residentes na RDSU que atuam na gestão da unidade de conservação ou na implementação de 

projetos para o turismo na reserva, podendo ser representantes de instituições governamentais 

ou não governamentais. Dentre estes atores, destacam-se: o chefe da RDS, representante do 

Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente do Amazonas (DEMUC/SEMA), que é o Órgão Gestor da Reserva; o 

representante da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), instituição que atua na reserva desde 

2007 na implantação do Programa Bolsa Floresta (PBF)7 e apoia empreendimentos 

comunitários; o representante do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

(IDESAM), que já atuou como cogestor da RDS e auxiliou no processo de ordenamento da 

pesca esportiva; e a representante do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), 

que atua na emissão de licenças e certificados para barco-hotéis, pousadas e pescadores, além 

de ser o Órgão responsável pelas ações de fiscalização. 

Cabe destacar que o turismo na localidade é anterior à criação da RDSU (Decreto 24.295 

de 25 de junho de 2004), mas foi somente a partir da institucionalização da reserva que se pôde 

realizar parcerias e arranjos de gestão compartilhada para a elaboração de instrumentos voltados 

à conservação dos recursos comuns, como as Regras de Turismo Comunitário na RDS do 

Uatumã (IDESAM, 2012), e as Regras de Pesca Esportiva da RDS do Uatumã, revisadas e 

 
5 Os Agentes Ambientais Voluntários (AAV) são fruto de um programa que visa a capacitação dos comunitários 
no intuito de atuar como educadores ambientais dentro das Unidades de Conservação do Amazonas (SOUZA, 
CERDEIRA & BENTES, 2012). 
6 Moradores do interior e entorno da RDSU que exercem as atividades de divulgação do turismo, captação de 
turistas, piloteiros das voadeiras que transportam os turistas pelos rios da RDS, dentre outros prestadores de 
serviços que compõem a cadeia produtiva do turismo na Reserva, se apresentam e são conhecidos como 
operadores de turismo.  
7 O Programa Bolsa Floresta (PBF) é um dos maiores programas de Pagamento por Serviços Ambientais do mundo 
[...] O objetivo do programa é de compensar, por meio de investimentos em geração de renda e desenvolvimento 
social, as populações tradicionais pela disposição em conservar as florestas, de forma a garantir a oferta de 
Serviços Ambientais (Viana et al., 2012). 
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publicadas anualmente. 

O atual contexto da RDSU reúne elementos que contribuem para a reflexão acerca de 

um possível modelo de arranjo institucional (OSTROM, 2002) que possui as comunidades 

locais como participantes e, de certa forma, protagonistas do processo de implantação do 

turismo. Entretanto, partindo da premissa de que o processo participativo não está posto, mas 

em constante processo de luta e reivindicação (DEMO, 1999; VALLE, 2016), há diversos 

embates na atual forma de gestão do turismo. Um deles diz respeito aos efeitos negativos do 

turismo à ictiofauna local, e outro às formas de propriedade e gestão das pousadas, percebidas 

pelos comunitários como formas excludentes e provedoras de benesses, sociais e econômicas, 

apenas para aqueles envolvidos diretamente com as atividades de turismo, muito embora 

tenham sido divulgadas como modelos de gestão ancoradas no Turismo de Base Comunitária. 

O que motivou a escolha dessa RDS e não de outra como lócus de estudo desta pesquisa 

foi o processo pelo qual o turismo vem se desenvolvendo no local. O ordenamento do turismo 

na RDSU surgiu a partir de uma demanda dos comunitários, que eram mantidos excluídos do 

processo até os primeiros anos de criação da Reserva, uma vez que apenas agências de turismo 

externas levavam turistas para a localidade. Assim, a forma como as comunidades se organizam 

e gerem seus recursos desperta interesse pelos aspectos de cogestão e comunalidade inerentes 

ao processo, com ênfase no esforço e na iniciativa em elaborar regras para a prática sustentável 

das atividades de uso público. A RDSU foi a primeira RDS do Brasil a ter um Plano de Uso 

Público aprovado (AMAZONAS, 2010), o que leva inclusive à reflexão sobre como se deu a 

participação dos atores comunitários nesse processo. 

Diante da apresentação inicial da problemática deste estudo, é relevante destacar as suas 

principais contribuições potenciais. Assim, Moital (2017) afirma que um trabalho, para ser 

considerado relevante, deve ter, no mínimo, uma contribuição que se constitua como 

significativa para o avanço dos estudos na área pesquisada. Essa contribuição pode ser no 

conteúdo, no contexto e/ou no processo que comporá o trabalho. 

No conteúdo desta dissertação, utiliza-se a teoria de Elinor Ostrom – cientista política e 

primeira mulher a receber o Nobel de Economia, em 2009 – sobre o governo dos comuns. O 

uso dos estudos da autora é relativamente novo no Brasil se comparado a outras teorias, 

sobretudo por apenas uma pequena parte da sua produção ter sido traduzida para o português. 

Em se tratando de estudos que aplicam a teoria de Ostrom para discussões sobre a gestão e o 

uso público em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, o número é ainda menor, com 

destaque para os trabalhos de Caldasso (2015), Dumith (2014), Ferreira, Vasconcellos Sobrinho 
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e Vasconcellos (2017), Sabbag (2010), Santana e Fontes Filho (2015), e Valle (2016). No 

âmbito dos programas de pós-graduação em turismo do Brasil, constatou-se, por meio de uma 

busca realizada no segundo semestre de 2017, nos repositórios desses programas, que nenhum 

trabalho, até a data da busca, utilizou o Framework de Análise Institucional proposto por 

Ostrom8.  

No contexto, tem-se a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, que, apesar 

de possuir atividades de pesca esportiva há cerca de duas décadas, conta com poucos trabalhos 

que abordam a temática do turismo e a atuação das comunidades locais no compartilhamento 

da gestão. Destacam-se o de Faria e Santos (2010), Koury e Rizzo (2012), Lopes, Koury e 

Estupiñán (2011), Santos e Conti (2018), Santos, Silva e Conti (2019) e as publicações técnicas, 

a saber: O turismo na RDS do Uatumã, de 20129, e o Plano de Uso Público, de 20109. Ressalta-

se que, segundo informações do gestor da RDSU, a autorização de pesquisa concedida à autora 

deste estudo foi a primeira na área do turismo. 

No processo, destaca-se o uso de multimétodos que confere um plano metodológico 

desenhado conforme os objetivos científicos aos quais se propõe o estudo, bebendo em fontes 

da Economia Ecológica, Ciência Política, Antropologia e Sociologia. O Estudo de Caso, 

evidenciado por Cruz (2003), que embora não possua ineditismo, é entendido como essencial 

para o desenvolvimento dos estudos do turismo, principalmente para análise de efeitos sobre a 

dinâmica dos aspectos ambientais e culturais de determinada localidade. Em conformidade com 

o pensamento de Cruz (2003), Ostrom complementa salientando que é essencial focar as 

idiossincrasias dos lugares e que as peculiaridades devem nortear toda tentativa de intervenção 

no meio, seja para realização de estudos ou construção de políticas públicas. 

Ainda sobre o processo, destaca-se o uso da lente hermenêutico-dialética, utilizada de 

maneira embrionária nos estudos dos Programas de Pós-graduação em Turismo do Brasil. O 

retromencionado modelo IAD de Ostrom, além de conteúdo, também é utilizado como 

processo, pois forma a base teórico-metodológica do estudo, fornecendo parâmetros e 

 
8 A busca nos repositórios dos programas de pós-graduação em turismo foi realizada em novembro de 2017, a 
partir dos operadores booleanos “turismo AND unidades de conservação”, “turismo AND IAD”, “turismo AND 
Ostrom”, “turismo AND bens comuns” e “turismo AND recursos comuns”. A análise considerou o título, as 
palavras-chave e o resumo dos trabalhos. Seis autores citaram Ostrom e sua teoria, embora não a tenham 
utilizada como central no trabalho, são estes dos Programas de Pós-graduação da UFRN, USP, UCS e UFPR. O 
trabalho mais antigo data de 2014.  
9 O Plano de Uso Público da RDSU, até a data de qualificação deste estudo, em agosto de 2018, não estava 
disponível para download. No entanto, em uma nova consulta, em fevereiro de 2019, notou-se que a página do 
IDESAM voltou a disponibilizar o arquivo.  
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indicadores para pensar a análise de dinâmica do Conselho Gestor em UCs.  

Diante dessas contribuições, a relevância deste estudo reside no fato de potencialmente 

colaborar para a construção do debate qualificado acerca do turismo em Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável, refletindo sobre os arranjos institucionais que propiciam 

formas compartilhadas de gerenciamento dos recursos comuns, levando em consideração o 

protagonismo das comunidades locais. 

Por fim, destaca-se que este estudo está alinhado com os objetivos de algumas políticas 

fundamentais para a temática socioambiental, entre elas:  

a) a Convenção da Diversidade Biológica (CDB, 1992), que, conforme a alínea j do 

Artigo 8, visa “respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à 

conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica”;  

b) o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP, 2006), que visa estimular 

a participação qualificada dos diversos atores sociais no processo de gestão das áreas 

protegidas; 

c) a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT, 2007), que tem como objetivo geral “promover o desenvolvimento 

sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais” enfatizando o “reconhecimento, 

fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 

culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas 

instituições”;  

d) a Agenda 2030, que consiste em um plano de ação voltado para erradicação da 

pobreza e proteção do planeta, vigente até o ano de 2030. Para tanto, a Agenda possui 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015), que comportam e ampliam os 

Objetivos do Milênio. Dentre eles está a conservação e uso sustentável dos recursos aquáticos 

e florestais; a promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável; tornar os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes; e combater os impactos da mudança 

climática. 

A proposta deste estudo engloba os objetivos das políticas retromencionadas ao discutir 

formas de respeitar e incentivar a autonomia e protagonismo das comunidades locais, levando 

em consideração o reconhecimento de seus direitos e o respeito aos seus modos de vida, tendo 

como horizonte um desenvolvimento compatível com o equilíbrio do uso dos recursos florestais 



28 
 

e aquáticos. Na atual conjuntura de desmonte e retrocessos das políticas ambientais 

brasileiras10, perpetrados pelo governo Bolsonaro, cabe enfatizar a importância de levar em 

consideração políticas alinhadas ao bem-viver dos povos e comunidades tradicionais, 

fortemente ameaçados pela face mais perversa do autoritarismo neoliberal. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS, OBJETIVOS E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A partir do contexto apresentado, surgiram as seguintes questões norteadoras para a 

pesquisa:  

 O processo de gestão do turismo nas comunidades tem acontecido de maneira 

participativa, conforme apontam os principais documentos e pronunciamentos de 

órgãos gestores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã? 

 O conselho gestor, enquanto principal arena de ação para a gestão do turismo na 

RDSU, contempla a participação dos diversos atores sociais envolvidos com o 

turismo? 

 De que forma o atual arranjo institucional se articula com as premissas de cogestão 

do turismo e o maior protagonismo das comunidades? 

Com base nessas questões, o objetivo geral do estudo é: Analisar os arranjos 

institucionais enquanto estratégias de cogestão para o turismo na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Uatumã. Para tanto, tem-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Reconstituir a trajetória do turismo na RDSU, identificando os atores sociais e 

caracterizando os papéis por eles exercidos no processo de gestão do turismo; 

b) Identificar e caracterizar o atual arranjo institucional da RDSU e as principais 

arenas de ação nesse contexto; 

c) Analisar a dinâmica do conselho gestor enquanto arena de ação para a gestão 

 
10 Para citar alguns: exonerações no IBAMA; ampliação da área para exploração pela Agencia Nacional Petróleo 
– ANP, comprometendo áreas protegidas importantes como o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos; cortes de 
R$285 milhões no orçamento anual do IBAMA, que resultou no aumento considerável de crimes ambientais e 
ecocídio; cancelamento da COP 25; redução das cadeiras do CONAMA; liberação de mais de 200 tipos 
agrotóxicos; militarização de autarquia do ICMbio; e a atuação criminosa e perversa de garimpeiros, grileiros e 
pecuaristas na invasão e chacinas em terras indígenas.  
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compartilhada do turismo; 

d) Refletir sobre a dinâmica do turismo e em que medida essa leva em consideração 

os princípios preconizados pelo modelo robusto de arranjo institucional proposto 

por Ostrom. 

De forma a alcançar os objetivos propostos, se partiu de uma abordagem metodológica 

baseada na perspectiva qualitativa, considerando a reflexividade necessária para compreender 

o contexto sociocultural e ambiental nos quais são desenvolvidas as estratégias para gerir os 

recursos comuns e as atividades que se desenvolvem a partir dele, dentre elas o turismo.  

A pesquisa configura-se como um Estudo de Caso elaborado a partir de uma 

triangulação metodológica com natureza qualitativa. Todo o caminho percorrido pela pesquisa 

foi norteado pela lente hermenêutico-dialética, de acordo com os pressupostos de Conde-

Gaxiola (2008). Os dados secundários foram obtidos mediante pesquisa bibliográfica, com foco 

em estudos científicos que abordaram as categorias: unidades de conservação, turismo, 

cogestão. E, também, em pesquisa documental, com destaque para os documentos técnicos da 

RDSU: Planos de Gestão (AMAZONAS, 2009; 2018); Plano de Uso Público (2010); relatórios 

de campo dos técnicos do DEMUC/SEMA; atas de reunião do Conselho Gestor; entre outros. 

Os procedimentos utilizados na coleta de dados foram a observação direta, as notas em 

diário de campo e as entrevistas abertas em profundidade mediante roteiros semiestruturados. 

Para analisar a cogestão do turismo na RDSU, optou-se ainda por uma análise institucional 

baseada no modelo teórico-metodológico desenvolvido por Ostrom (1990; 2002), denominado 

Institutional Anlysis and Development Framework (IAD). Nesta fase, o Conselho Gestor foi 

então escolhido como a principal Arena de Ação a ser analisada a partir deste modelo. 

O percurso metodológico foi dividido em três etapas, a saber: as primeiras aproximações 

com o campo; o processo da coleta de dados; e a análise dos dados e textualização da pesquisa. 

A descrição detalhada de todas as etapas está apresentada no Capítulo 3. 

 

1.3 INTERESSE PELO TEMA DE PESQUISA 

 

As reflexões expostas nesta dissertação surgiram em um contexto em que autora atuou 

como pesquisadora na elaboração do Plano de Uso Público da RDS do Uatumã, para a 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (SEMA). Dessa forma, as inquietações 
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vividas no campo transformaram-se em um projeto de dissertação, motivando-se, sobretudo, 

pela ausência de estudos que contemplassem o olhar e a fala dos grupos sociais locais acerca 

do fenômeno do turismo na RDSU. 

Diante desse contexto, destaca-se que a autora buscou manter um alerta para que os 

papéis e objetivos do trabalho técnico e da pesquisa acadêmica não fossem confundidos, uma 

vez que as motivações e perspectivas se conduzem de formas distintas entre um trabalho 

técnico, direcionado por uma instituição, e o acadêmico, que envolve aspectos subjetivos do 

pesquisador, com direcionamento crítico sociocultural e político. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo esta introdução, que 

compreende o primeiro deles. No segundo capítulo, apresenta-se o contexto de criação das 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável, demonstrando a particularidade desta categoria de 

UC para a Amazônia. Faz-se, ainda, uma breve apresentação dos modelos de gestão existentes 

nas RDS amazonenses e os instrumentos legais por elas utilizados, além da discussão sobre as 

possibilidades e desafios da gestão do turismo nessas unidades de conservação, perpassando 

questões atinentes ao Conselho Gestor e às formas de participação das comunidades locais. Ao 

final do capítulo são apresentados os pressupostos teóricos e os projetos já implementados de 

Ecoturismo e de Turismo de Base Comunitária, além das investidas do Estado para 

implementação desse turismo em Unidades de Conservação do Amazonas. 

Ainda no Segundo Capítulo é descrita a Teoria dos Comuns e o contexto que despertou 

a inquietação de Elinor Ostrom com os estudos que vinham tentando dar conta do problema dos 

recursos comuns. Apresenta-se, para tanto, o aporte teórico que sustentou a discussão acerca da 

teoria dos comuns. Definem-se as principais categorias de análise do estudo: arranjos 

institucionais, recursos comuns e a forma como são moldados e pensados nos mais variados 

contextos. Descreve-se ainda os espaços de uso comum na Amazônia e a forma como estes vêm 

sendo geridos de acordo com os arranjos institucionais que os gerenciam. 

No Terceiro Capítulo é apresentada a possibilidade de uso do Turismo enquanto 

estratégia de uso público nas UCs, apresentando ações e incentivos governamentais no Brasil e 

na Amazônia. Além disso, é abordado o tema do Turismo nas RDS do Amazonas. No Quarto 

Capítulo é destrinchado o caminho metodológico do estudo.  
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O Quinto Capítulo contextualiza a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. 

Descreve-se seu processo de criação, sua localização, as comunidades residentes no interior da 

reserva, e os dados gerais relacionados ao acesso, comunicação e gestão da unidade. Faz-se 

ainda uma descrição sobre o surgimento do turismo de pesca na região do Uatumã e os papéis 

dos atores sociais envolvidos com o processo, além de se buscar entender como os comunitários 

passaram a trabalhar com o turismo e a construir as pousadas comunitárias. 

Dando sequência ao Quinto Capítulo, é apresentada a composição do arranjo 

institucional atualmente presente na RDS do Uatumã, buscando-se compreender a relação dos 

atores sociais do turismo para a consolidação de uma gestão compartilhada, integrando as 

percepções desses atores. Serão evidenciadas as estruturas dos arranjos e suas aproximações 

com o Turismo de Base Comunitária, e o modo como estes arranjos contribuem para o 

cumprimento dos objetivos da categoria RDS. 

O Sexto e último capítulo apresenta a síntese das principais considerações do estudo, 

limitações da pesquisa e as recomendações para estudos futuros. 

Destaca-se, ainda, que este estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense (PPGTUR/UFF), vinculado à linha 

de pesquisa Turismo, Cultura e Sociedade, tendo em vista a pretensão de se buscar entender a 

dinâmica do turismo no contexto ambiental e sociocultural de uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Além disso, cabe destacar que esta pesquisa está 

vinculada ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Cultura Amazônica da Universidade do 

Estado do Amazonas (NEICAM/UEA), que vem desenvolvendo pesquisas em torno da 

participação de povos e comunidades tradicionais amazônicas no turismo.
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2 PREÂMBULO: CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E O ESTABELECIMENTO DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, 
depois pensei que estava lutando para salvar a Floresta Amazônica. 
Agora, percebo que estou lutando pela humanidade [Chico Mendes]. 

 

Dos registros que se têm conhecimento, as primeiras iniciativas voltadas para proteção 

dos recursos naturais no mundo datam de tempos remotos. Desde o século IV A.C, Grécia, 

Roma, Índia e China, guiadas por motivos religiosos e de autossustento, já possuíam diretrizes 

voltadas para a proteção das florestas, das aves e dos mamíferos (DAVENPORT; RAO, 2002). 

Séculos depois, na época medieval, constata-se a preocupação de classes privilegiadas com a 

possível falta de alimentos, culminando na restrição do acesso às florestas por meio da criação 

de Reservas de Caças Reais (HASSLER, 2005). 

No Brasil, as preocupações iniciam ainda durante o domínio português. No século XVII, 

Maurício de Nassau propõe medidas de proteção das florestas do Nordeste, que já eram 

devastadas pela a colonização do país (HASSLER, 2005). Embora o Brasil tenha sido um dos 

últimos países a promover a criação de Parques Nacionais, faz-se necessário destacar as 

iniciativas empreendidas durante o governo da Coroa Portuguesa e do Governo Imperial em 

prol da proteção dos recursos naturais, como o Regimento do Pau-Brasil de 1605, considerado 

a primeira Lei de Proteção Florestal Brasileira que restringia a exploração do Pau-Brasil ainda 

no período Colonial; e a Carta Régia de 1797 que atentava para necessidade de conservação das 

matas no Brasil (MEDEIROS, 2006). Apesar de representarem esforços na tentativa de uma 

utilização racional da natureza, cabe destacar que as motivações por trás desses processos eram, 

majoritariamente, de cunho econômico, visando, por exemplo, o fornecimento de combustíveis 

e construção de embarcações por meio da madeira. 

Apesar de alguns passos dados em direção a uma possível proteção de áreas naturais no 

Brasil e no mundo, foi somente no século XIX, com a criação do Parque Nacional de 

Yellowstone, em 1872, nos Estados Unidos, que se efetivou a instituição de áreas legalmente 

protegidas. A proposta dos Parques Nacionais Americanos era imbuída de objetivos 

protecionistas e contemplava a presença humana apenas para admiração das belezas cênicas, 

uma vez que a sociedade urbano-industrial era vista como uma ameaça à vida selvagem. Estes 

lugares serviriam, ainda, como ilhas paradisíacas nas quais os homens pudessem recuperar as 

energias perdidas em seus cotidianos urbanos e altamente estressantes, reproduzindo o “[...] 
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mito do paraíso perdido, lugar desejado e procurado pelo homem depois de sua expulsão do 

Éden” (DIEGUES, 2008, p. 17). 

O modelo de criação dos primeiros parques nacionais não foi pensado considerando as 

especificidades dos locais em que seriam implantados.  Pelo contrário, transpôs o neomito de 

natureza intocada para países com lógicas distintas dos EUA11. A partir de 1948, com a criação 

da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN)12, instituição responsável por 

pensar um debate global para concepção de Áreas Protegidas (APs) no mundo, o viés 

preservacionista norte-americano foi fortemente perpetuado ao redor do globo e alcançou países 

tropicais com cenários socioculturais e ecológicos diferenciados. A visibilidade da atuação da 

UICN se expandiu a partir da década de 1960, com a criação da Comissão de Parques Nacionais 

e Áreas Protegidas, responsável por monitorar e assessorar essas áreas. Mas a atuação da UICN 

não se restringiu às atividades de orientação e apoio técnico, a instituição influenciou 

fortemente as políticas de proteção da natureza em diversos países e estimulou o debate 

ambiental em nível global, sobretudo por meio de suas conferências mundiais (DIEGUES, 

2008; CONTI, 2011). 

Com a visibilidade dada à temática ambiental a partir da década de 1970, diversas 

conferências e acordos internacionais foram realizados e pactuados em nível global, com o 

intuito de frear a degradação ambiental e preservar o futuro do homem na terra (CONTI, 2011). 

Destes marcos internacionais sobre a questão ambiental, merecem destaque a Declaração de 

Estocolmo, assinada durante a Conferência de Estocolmo, em 1972; o Relatório Brundtland, 

publicado em 1987 pela Comissão Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente (CMMAD); 

e a Convenção da Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Tais conferências e acordos estão melhor 

descritos nos parágrafos a seguir. 

Em 1972, em Estocolmo, na Suécia, foi realizada a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano13, também conhecida como Conferência de Estocolmo, promovida 

pela Organização das Nações Unidas (ONU). Durante a Conferência, foi assinada a Declaração 

sobre Ambiente Humano, também conhecida como Declaração de Estocolmo, que representou 

 
11 É importante destacar que nem mesmo os Parques norte-americanos foram criados em regiões desabitadas. 
Segundo Kemf (1993 apud Diegues 2008) o Parque Nacional do Yellowstone foi criado no território dos índios 
Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock. 
12 Em inglês: Internacional Union for Conservation of Nature (IUCN). 
13 Encontrou-se mais de três nomes diferentes sobre a Conferência de Estocolmo. Preferiu-se utilizar o nome 
descrito no site da ONU: Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. 
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avanços no que se refere à prevenção da poluição e à mudança na forma de exploração dos 

recursos naturais. Em virtude dos debates iniciados na Conferência, passou-se a exigir da ONU 

ações formais e de longo prazo que repensassem o modelo de desenvolvimento pautado no 

crescimento econômico e no progresso (IRVING, 2014). Assim, foram criados o Programa das 

Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (PNUAD) e a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), a fim de dar continuidade aos esforços 

iniciados em Estocolmo. 

Dos muitos conflitos vivenciados pelos países participantes da Conferência de 

Estocolmo, os de maior destaque eram os embates entre países do Norte e do Sul Global, que 

giravam em torno da necessidade de preservação ambiental e o direito ao crescimento 

econômico (LAYRARGUES, 1997). Assim, em 1987, a CMMAD publica o Relatório 

Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, apresentando o controverso 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, que prometia dar conta de um crescimento 

econômico alinhado a um uso adequado e criterioso dos recursos naturais (DIEGUES, 2001). 

Segundo o Relatório, Desenvolvimento Sustentável é:  

 

o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a 
habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades [...] O 
desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades 
humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo como pela garantia de 
oportunidades iguais para todos [...] Muitos de nós vivemos além dos recursos 
ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia… No mínimo, o 
desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que 
sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos [...] Na sua 
essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a 
exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e 
reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades 
humanas (BRUNDTLAND, 1987, grifo nosso14). 

 

Diversos autores (SACHS, 2004; LAYRARGUES, 1997; LATOUCHE, 2009) apontam 

lacunas identificadas no conceito de Desenvolvimento Sustentável, uma vez que este não 

aprofunda quais seriam os limites necessários para se promover o crescimento econômico sem 

colocar em risco a sustentabilidade ambiental. Não se discutem, por exemplo, questões 

atinentes à pobreza dos países do Sul Global e à justiça social15. Na visão de Sachs (2004), as 

 
14 Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: mai. 2019. 
15 Há muitas controvérsias presentes no debate sobre o conceito de Justiça Social, mas segundo Silva e Sarriera 
(2015, p. 381) “A definição de justiça social mais presente na atualidade está atrelada a uma equitativa distribuição 
de recursos ou fontes externas, deveres e oportunidades na sociedade, sendo, por conseguinte, um construto 
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especificações do Relatório Brundtland corroboraram para uma manutenção da cultura do 

crescimento em detrimento de uma cultura da conservação da natureza, que vinha sendo 

paulatinamente posta em evidência no cenário mundial, além de se parecer com uma “armadilha 

ecológica” que visava perpetuar e tornar ainda mais desigual a assimetria entre dominadores e 

dominados. 

Depreende-se, assim, que o conceito de Desenvolvimento Sustentável é baseado em 

objetivos contraditórios de crescimento econômico e conservação das riquezas naturais. Em vez 

de se pensar o avanço do crescimento de forma sustentável, devia-se pensar de que forma o 

frear. Manter o status quo de uma sociedade do crescimento, que norteia seus rankings com 

base no Produto Interno Bruto (PIB), alimenta as desigualdades e injustiças sociais e cria um 

bem-estar ilusório, mesmo para aqueles com maior poder aquisitivo (LATOUCHE, 2003). Para 

Latouche (2009), seria importante, portanto, uma Teoria do Decrescimento econômico, em que 

o fator social fosse conceito-chave para a reformulação das economias. Assim, para um 

decrescimento econômico sereno, seria necessário prevalecer “[...] a cooperação sobre a 

competição desenfreada, o prazer do lazer sobre a obsessão do trabalho, a importância da vida 

social sobre o consumo ilimitado, o local sobre o global” (LATOUCHE, 2009, p. 04), 

repensando consumos e estilos de vida, a dominação de modelos econômicos, a possibilidade 

de descolonização do imaginário, ressignificando, por estes caminhos, a relação do homem com 

o ambiente natural.  

No bojo das reflexões pós-desenvolvimentistas, Layrargues (1997) enfatiza que existe 

um grande equívoco em acreditar que o Desenvolvimento Sustentável se preocupa em preservar 

o ambiente natural quando, na verdade, busca perpetuar a ideologia hegemônica dos projetos 

neoliberais. O autor argumenta ainda que os preceitos trazidos pelo Relatório Brundtland dão 

margem à transferência de responsabilidades dos países ricos para os pobres, omitindo a 

poluição gerada pelo consumismo e, portanto, desobrigando as grandes potências econômicas 

a imporem restrições de consumo. Além disso, sustenta uma crença ilimitada de que os avanços 

tecnológicos dariam conta de equilibrar os problemas da humanidade, sem definir as 

 
relacional, entre cujas relações se podem distinguir: (a) comunidade solidária, na qual se incluem a família e as 
associações próximas entre vizinhos ou membros de uma comunidade; (b) associação instrumental, a qual deriva 
geralmente das relações de trabalho; e (c) cidadania, cujo reflexo são as relações entre membros de uma etnia 
política circunscrita tal qual uma cidade ou uma nação (Prilleltensky, Dodecki, Frieden, & Wang, 2007). De acordo 
com estes autores, o alcance das necessidades pessoais, relacionais e coletivas depende da existência do poder, da 
capacidade e da oportunidade para se experienciar certos direitos e deveres em sociedade, ou seja, o poder, a 
capacidade e a oportunidade criam condições para o aumento da justiça social, que, por sua vez, contribui para a 
existência de bem-estar (Prilleltensky et al., 2007)”. 
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necessidades básicas e comuns das sociedades, levando em consideração suas divergências 

culturais e padrões de consumo16. 

Apesar de todas as críticas ao Relatório Brundtland e às tônicas ao Desenvolvimento 

Sustentável, até hoje a terminologia é utilizada como norteadora de políticas públicas, 

representando as principais pautas discutidas nas conferências ambientais que se sucederam. 

Para Irving (2014) embora o debate sobre Desenvolvimento Sustentável tenha sido construído 

entre embates e controvérsias, suscita uma reflexão, ainda que mínima, sobre a preocupação 

com as gerações atuais e futuras e “[...] vem imprimindo também à noção de desenvolvimento, 

uma interpretação para além de uma visão estritamente economicista, se traduzindo em alguns 

casos, como uma proposta antagônica (ou de “resistência”), no plano do discurso (mas nem 

sempre nas ideologias), com relação ao sistema capitalista vigente” (IRVING, 2014, p. 20). 

Na sequência histórica, em razão das demandas apontadas pelo Relatório Nosso Futuro 

Comum, realizou-se, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio-9217, que enfatizava a 

necessidade de união entre as nações em prol da construção de uma sociedade sustentável, 

dando continuidade às pautas iniciadas em 1972 na Conferência de Estocolmo. A Rio-92, 

considerada “marco histórico recente de maior alcance global no debate sobre 

desenvolvimento” (IRVING, 2014, p.23), aconteceu em um contexto político favorável à 

discussão da temática ambiental, sobretudo por já existir um reconhecimento acerca dos riscos 

de exploração ilimitada da natureza e os efeitos perversos da industrialização. A Conferência 

teve como principal desdobramento a assinatura da Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB), primeiro documento mundial a alertar o planeta acerca da necessidade de proteção do 

conhecimento tradicional e da criação de sistemas de áreas protegidas (IRVING, 2014; 

LAYRARGUES, 1997; MEDEIROS, 2006). 

A CDB configura um marco para o reconhecimento da importância da diversidade 

biológica e dos conhecimentos tradicionais. Estabelecendo como objetivos “a conservação dos 

recursos naturais, utilização sustentável e a repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos” (BRASIL, 1994, Art. 1º). Para tanto, a CDB 

apresenta em seu texto uma estratégia a ser seguida pelos povos contratantes da Convenção, 

 
16 O autor não só faz crítica ao modelo de Desenvolvimento Sustentável como o contrapõe ao modelo de 
Ecodesenvolvimento, também presente nas discussões de Sachs (2002; 2004).  
17 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento também ficou conhecida como 
ECO-92. Segundo Irving (2014), esse prefixo foi equivocadamente utilizado, por conta da projeção do movimento 
ambientalista na época. 
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permitindo a conservação in situ18 da diversidade biológica, que contempla a criação de um 

sistema de áreas protegidas no qual os objetivos devem estar alinhados ao desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 1994). 

Mais recentemente, no século XXI, a imperiosidade em conservar os recursos naturais 

foi reforçada pelas Metas do Milênio e seus respectivos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), e, posteriormente, pela Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). O debate que, até então, privilegiava a questão ambiental atrelada ao 

desenvolvimento, passou a incluir, nos anos 2000, a esfera social. Os ODM, estabelecidos na 

Declaração do Milênio das Nações Unidades, assinada em 2000, nortearam a construção de 

políticas públicas dos países signatários até 2015, quando foram substituídos pelos ODS, 

presentes no documento "Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável", assinado durante a Assembleia Geral da ONU, em 2015. O 

principal objetivo dos ODM e ODS é possibilitar uma maior distribuição de renda e qualidade 

de vida envolvendo não somente a conservação da natureza, mas também, e sobretudo, as 

esferas social, ética e política, perpassando estratégias para erradicação da pobreza, igualdade 

de gênero, acesso a energia, saúde, educação, saneamento básico e assegurar a conservação dos 

recursos naturais  (IRVING, 2014; ROMA, 2019). 

No Brasil, o contexto histórico e político que amparou a criação das primeiras áreas 

protegidas tem início na década de 1930. Em 1934 é publicada a Constituição Federal, que 

conferia lugar de destaque à natureza, entendendo-a como patrimônio nacional a ser preservado. 

A partir do destaque dado à proteção da natureza, com a CF de 1934, são publicados diversos 

instrumentos legais, sendo o principal deles o Código Florestal Brasileiro de 1934 

(MEDEIROS, 2006). Segundo Drummond (1999 apud CONTI, 2011) embora possuísse um 

viés desenvolvimentista, o Código Florestal apresentou um balanço positivo no que se refere à 

proteção da natureza, uma vez que propiciou a criação de áreas protegidas. O Código Florestal 

de 1934, instituído por meio do Decreto 2373/1934, foi o primeiro instrumento a definir 

tipologias de áreas protegidas: Floresta Protetora; Floreta Remanescente; Floresta de Modelo; 

e Floresta de Rendimento. 

Muitos foram os fatores que contribuíram para um cenário favorável à criação das 

primeiras áreas protegidas no Brasil. Além da instituição dos instrumentos políticos, destaca-

 
18 Conservação in situ “significa a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação 
de populações viáveis de espécies em meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios 
onde tenham desenvolvido suas propriedades características” (BRASIL, Art. 2 da CDB, 1994). 



38 
 

se “a influência e pressão de movimentos organizados voltados à proteção da natureza [...] 

aliadas à necessidade de reorganização da exploração florestal no Brasil” (MEDEIROS, 2006, 

p. 46). 

A princípio, as Áreas Protegidas (APs) surgem como ilhas de conservação da 

biodiversidade19, que restringem a presença humana, o que, ao decorrer do tempo, desencadeou 

diversos conflitos socioambientais e, sobretudo, territoriais. Esse contexto de cisão homem-

natureza se estendeu aos modelos de APs brasileiras, o que culminou em conflitos entre os 

povos e comunidades tradicionais que residiam nessas áreas e os governos que tentavam adotar 

uma lógica incompatível à realidade brasileira (DIEGUES, 2001). 

Com um ambiente político e institucional favorável, criou-se, em 1937, o Parque 

Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro20. Baseado nos modelos de parques do Norte Global, 

com lógicas distintas dos países do Sul Global, o Parque se apresentava como ilha de 

preservação e visava a contemplação das belezas naturais, pesquisas científicas e atividades de 

lazer e turismo (DIEGUES, 2001). Em 1939 foram criados mais dois Parques, o Parque 

Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. 

Cabe ressaltar que as primeiras áreas protegidas não possuíam embasamento técnico-científico, 

sendo criadas exclusivamente pelas belezas cênicas que possuíam (MEDEIROS, 2006; SILVA, 

2016). 

Em 1965, publica-se uma atualização do Código Florestal, através da Lei n° 4771 de 

15/09/1965, que priorizou a criação de áreas protegidas instituindo quatro novas categorias: 

Parque Nacional, Floresta Nacional, Reserva Legal e Área de Preservação Permanente. 

Extinguindo os quatro tipos de Floresta criados pelo Código Florestal de 1934. 

 
19 “A biodiversidade, na maioria dos trabalhos sobre o tema aparece como o a variabilidade entre os seres vivos 
de todas as origens, interalia, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos 
quais fazem parte (Convenção sobre a Diversidade biológica, Artigo 2); variabilidade essa que aparece como 
produto da própria natureza, sem a intervenção humana. [...] A biodiversidade não é simplesmente um produto da 
natureza, mas em muitos casos é produto da ação das sociedades e culturas humanas, em particular, das sociedades 
tradicionais não-industriais. Como foi afirmado anteriormente, ela é também uma construção cultural e social. As 
espécies vegetais e animais são objetos de conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração para mitos e 
rituais das sociedades tradicionais e, finalmente, mercadoria nas sociedades modernas” (DIEGUES, 200, p. 03). 
Sobre o conceito de Biodiversidade ler também Franco (2013). 

20 Apesar das controvérsias a respeito da criação das primeiras áreas protegidas – tanto brasileiras quanto 
internacionais – a maioria dos estudiosos credita o título ao Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, 
criado em 1872 e, no Brasil, ao Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937 (MEDEIROS, 2006; HASSLER, 
2005). 
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Em 1967 é criado o Instituo Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), órgão 

responsável pela criação, gestão e fiscalização das áreas protegidas no país. Entretanto, segundo 

Drummond (1999 apud Conti, 2011) o IBDF era um órgão produtivista com finalidades 

claramente comerciais, exemplo disso é o fato de apenas quatro APs terem sido criadas durante 

a atuação do Instituto. Assim, no intuito de criar um órgão que atendesse efetivamente às 

demandas oriundas das conferências e agendas ambientais internacionais, é instituída, em 1973, 

a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), que passou a dividir a responsabilidade de 

gestão e fiscalização das áreas protegidas brasileiras com o IBDF (CONTI, 2011; MEDEIROS, 

2006).  

A SEMA foi responsável pela criação de quatro categorias de áreas protegidas: as Áreas 

de Proteção Ambiental e as Estações Ecológicas, em 1981, e as Reservas Ecológicas e Áreas 

de Relevante Interesse Ecológico, em 1984. IBDF e SEMA foram responsáveis pela criação 

das primeiras áreas protegidas no Brasil, e  tiveram suas ações substituídas e integralizadas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), criado em 1989. 

Mais tarde, em 2007, as ações de gestão das UCs federais passariam a ser executadas pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (HASSLER, 2005; 

MEDEIROS, 2006). 

Ainda sobre os instrumentos que contribuíram para a criação de áreas protegidas no 

Brasil, é importante destacar a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), criada por meio 

da Lei 6938, de 31 de agosto de 1981. A PNMA tinha por objetivo a “preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico [sic], aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana” (BRASIL, 1981).  

Com a PNMA, cria-se um importante canal de participação da sociedade civil na 

elaboração de políticas públicas ambientais, por meio do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA)21 e do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CONAMA)22. A importância do 

 
21 Criado pela Lei 6.938/1981, regulamentado pelo Decreto 99274/1990, o Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA) é a estrutura adotada para a gestão ambiental no Brasil, e é formado pelos órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela proteção, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental no Brasil, tendo como principais atribuições a descentralização da gestão ambiental e a 
repartição de competências entre as três esferas de Governo (MMA). 

22 O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente-SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, tendo como principal atribuição estabelecer normas e critérios 
para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras,  (MMA). 
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SISNAMA e do CONAMA justifica-se, sobretudo, por forjar um canal de comunicação entre 

instâncias federais, estaduais e municipais e instituições dos três setores: estado, mercado e 

sociedade civil. Diante desses instrumentos ocorreu a descentralização do poder, a partir da 

autonomia que os estados e municípios obtiveram para criar suas unidades de conservação. 

Assim, conferiu-se maior autoridade às instâncias municipais e estaduais e incentivou-se a 

criação de conselhos deliberativos com a presença de representantes da sociedade civil. A 

PNMA foi ratificada e reforçada pela Constituição Federal de 1988 (MEDEIROS, 2006; 

VILARROEL, 2012). 

Segundo Vilarroel (2012), a implementação da PNMA tornou evidente o hiato 

administrativo e político existente entre as três esferas de governo no que concerne à criação e 

administração de Áreas Protegidas, uma vez que cada esfera passou a gerir as UCs de sua 

competência de uma forma diferente, e as classificava com nomenclaturas diversas, 

evidenciando a necessidade de criação de um sistema único de áreas protegidas.  

Vale destacar que o debate sobre a institucionalização de um sistema unificado de áreas 

protegidas no Brasil teve início ainda na década de 1970, com uma proposta precursora e que, 

após longas deliberações, resultou em um anteprojeto de Lei encaminhado ao Congresso 

Nacional sob o número 2.892/1992. A tramitação do projeto foi marcada por embates suscitados 

pelas opiniões divergentes e, em alguns casos, antagônicas, dos movimentos ambientalistas e 

ruralistas. Após quase uma década de discussões, com deliberações sobre a presença ou não de 

populações humanas no interior das áreas, o caráter participativo da implementação e gestão 

das APs e os conflitos fundiários, ocorre, então, a aprovação do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC) e a sua respectiva publicação por meio da Lei 9.985/2000 (HASSLER, 

20015, MEDEIROS, 2006). 

Foi nesse contexto que o termo Unidade de Conservação (UC) foi adotado no Brasil, 

estabelecido pelo SNUC (2000), em seu Artigo 2°, Parágrafo I, como: 

 

[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

 

O SNUC estabelece ainda doze categorias de UCs, divididas em dois grupos. A 

concepção de agrupamento dual das categorias se deu, conforme assevera Medeiros (2006), 

como uma estratégia de abarcar os principais interesses presentes no cerne da discussão: 
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protecionistas versus conservacionistas. Assim, o SNUC, na tentativa de superar um modelo 

que proibia a ação antrópica sobre a base de recursos naturais e resultava em diversos conflitos, 

passa a admitir a presença humana e a exploração de parte desses recursos em algumas unidades 

de conservação, dividindo-as conforme seus objetivos de uso, em dois grupos, a saber: 

Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

As UCs de proteção integral passam a ter um objetivo mais restritivo, permitindo apenas 

o uso indireto, de maneira a preservar a natureza, contemplando as categorias Estações 

Ecológicas, Parques, Monumentos Naturais, Refúgios da Vida Silvestre e as Reserva 

Biológicas. Já as UCs de uso sustentável, permitem o uso antrópico de maneira mais efetiva, 

autorizando o estabelecimento de moradores com histórico de baixo impacto no interior dessas 

áreas, por meio do uso “tradicional” do território, desde que contemplem a utilização 

sustentável dos recursos naturais. O grupo abarca as Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico, Florestas, Reservas Extrativistas, Reservas Particulares de 

Patrimônio, Reservas de Fauna e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (DRUMMOND; 

FRANCO; OLIVEIRA, 2010; SNUC; 2000), sendo esta última categoria o foco do presente 

estudo. 

O SNUC (2000), e mais tarde o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 

(PNAP), instituído por meio do Decreto nº 5.758 de 13 de abril de 2006, reforçou a importância 

de descentralizar a criação e gestão das Áreas Protegidas no país, já mencionada na PNMA de 

1981 e na CF de 1988, incentivando os estados e municípios a conduzirem suas políticas 

públicas ambientais em nível local (CONTI, 2011).  

E em consonância com as políticas públicas de proteção da natureza que buscavam 

incluir pautas da sociedade em seu escopo, sobretudo por pressão das demandas dos 

movimentos de organização e luta dos povos e comunidades tradicionais, consolida-se, por 

meio do Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). A PNPCT se tornou um 

importante instrumento sociopolítico, pois trazia em seus objetivos o intuito de promover o 

reconhecimento e a manutenção desses povos, garantindo seus direitos, inclusive os territoriais, 

e suas formas de relação com a natureza. Com a consolidação da PNPCT, a inclusão de grupos 

humanos culturalmente diferenciados em áreas protegidas é reiterada, conforme disposto no 

Parágrafo 2° do Artigo 3°: "solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação 

de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a 

criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável" (BRASIL, 2007). 
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Ainda no ano de 2007, conforme citado nos parágrafos anteriores, as UCs federais 

passam a ser criadas e gerenciadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), por meio da Lei n° 11.516, de 28 de agosto de 2007. O ICMBio foi 

criado com a finalidade de executar as ações do SISNAMA, incluindo proposição, implantação, 

fiscalização, gestão e proteção das UCs federais, deixando a cargo do IBAMA "formular, 

coordenar, fiscalizar, controlar, fomentar, e executar a Política Nacional de Meio Ambiente e a 

preservação e conservação dos recursos naturais" (VILLAROEL, 2012, p. 67). 

Acredita-se que, com base no processo de descentralização do poder e 

compartilhamento da gestão ambiental no Brasil, houve um aumento na criação de UCs 

estaduais e municipais. Além disso, as políticas de reconhecimento da sociobiodiversidade e a 

pressão dos movimentos sociais, que reivindicavam permanência em seus territórios e usufruto 

dos recursos naturais, cooperaram para a criação de UCs pertencentes ao grupo de Uso 

Sustentável. O resultado foi uma ampliação expressiva das UCs de Uso Sustentável estaduais 

a partir da década de 1990 (SILVA, 2016). 

Atualmente, o Brasil possui, segundo dados do Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (CNUC, 2019) do Ministério do Meio Ambiente, 2.376 Unidades de Conservação, 

sendo 1004 federais, 1004 estaduais e 368 municipais23, que contemplam aproximadamente 

2.549.329,61 de km² em áreas protegidas. As UCs estudais correspondem a 41,75% do total de 

UCs existentes no país. Do total de 2.376 UCs, 1615 são de uso sustentável, o que representa 

67,7%, sendo 855 federais, 611 estaduais e 149 municipais.  

Ao considerar somente o Bioma Amazônia, são 351 Unidades de Conservação, sendo 

185 federal, 144 estadual e 22 municipais, contemplando 1.202.272,39 km² em áreas protegidas 

na Amazônia, mais de 40% do total em km² de áreas protegidas no país. Destas 351, 260 são 

de uso sustentável, o que significa cerca de 74% do total das UCs do Bioma.  

Segundo Vilarroel e Toni (2012), entre 2003 e 2009, período em que o interesse da 

participação dos estados na política de conservação brasileira se intensificou, 60% das UCs 

criadas no país eram estaduais e estavam concentradas na Amazônia. Sendo que mais de 90% 

das áreas criadas nesse período pertenciam aos estados do Amazonas e Pará, sendo o Amazonas 

 
23 É importante destacar que os dados das UCs municipais e estaduais contidos no CNUC são de responsabilidade 
dos órgãos ambientais municipais e estaduais. Assim, a atualização dos dados não é feita com frequência e muitas 
dessas UCs não estão cadastradas no site. Diante disso, acredita-se que a quantidade dessas UCs seja bem maior 
que a disponível no site do CNUC/MMA. 
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o detentor do maior sistemas de UCs do Brasil, totalizando 93 destas áreas protegidas. O 

processo de criação das UCs no Amazonas será objeto de análise na seção a seguir.  

 

2.1 GÊNESE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS 

 

A criação de UCs estaduais no Amazonas teve início em 1989, com a criação do Parque 

de Nhamundá, recategorizado como APA Guajuma em 2011. No ano seguinte, em 1990, foram 

criadas outras cinco UCs estaduais, a saber: REBIO Morro dos Seis Lagos, PAREST Serra do 

Aracá, Estação Ecológica Mamirauá (recategorizada para RDS em 1996), APA Caverna do 

Maroaga e APA de Nhamundá, implementadas somente no final da década de 1990 (SILVA, 

2016; CNUC/MMA, 2018). Mas foi somente a partir da primeira década do século XXI que a 

criação de UCs passou a ser priorizada no Amazonas e foi nesse período que a maioria das UCs 

foi instituída. Atualmente, o estado possui o maior sistema de UCs do Brasil, com cerca de 20 

milhões de hectares protegidos (VILARROEL; 2012).  

Concomitante à criação das primeiras UCs, instituiu-se pela Lei Estadual n° 1.979, de 

09 de março de 1990, a Fundação Parques e Reservas Florestais do Amazonas (FUNDEPAR), 

que passou a ser responsável pela criação e gestão das Unidades de Conservação do Amazonas 

(SANTOS, 2013). No entanto, conforme assevera Santos (2013), até 1996 a criação de UCs no 

Amazonas não dispunha de muita expressividade, uma vez que o debate ambiental não era foco 

da política do estado, e portanto houve uma estagnação na implementação de UCs no período 

que compreende o ano de 1990 a 1994 (VILARROEL; TONI, 2012).  

Em 1995 surgem dois novos incentivos à política de conservação do Amazonas. O 

primeiro foi a criação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), por meio da 

Lei Estadual nº 2.367, de 14 de dezembro de 1995, que condensou as pautas ambientais 

anteriormente tratadas pontualmente por outras secretarias. O segundo foi a execução de parte 

do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, também conhecido como 

PPG-7, que tinha como principal objetivo prover competências técnicas e institucionais aos 

estados do Amazonas, Acre e Pará a fim de que estes pudessem implantar o Projeto de Gestão 

Ambiental Integrada (PGAI). O PGAI-AM foi de suma importância para o IPAAM, uma vez 

que possibilitou, por meio da captação de recursos, a construção de uma estrutura voltada para 

tratar as questões ambientais (VILARROEL; TONI, 2012). 
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Para Silva (2016) a criação de UCs estaduais no Amazonas foi adotada pelo poder 

público como estratégia de ordenamento territorial, tendo em vista que poderia conter o 

processo de ocupação e o uso irrestrito do solo. Além disso, a autora apresenta diversos estudos 

que “reforçam a percepção da ação autoritária do Estado que, sob o argumento da proteção dos 

ecossistemas, desapropria, monopoliza, unifica e desqualifica os saberes e fazeres tradicionais” 

(SILVA, 2016, p. 39). Para Vilarroel (2012) e Azevedo (2014) o principal motivo pelo qual os 

governos estaduais têm intensificado suas políticas ambientais nos últimos anos tem sido a 

possibilidade de retorno econômico e político, como o pagamento por serviços ambientais e 

investimento de organismos internacionais. 

Santos (2013) estabelece três períodos importantes para a implementação de UCs no 

Amazonas. O primeiro compreende o biênio 2002-2003, em que o número de unidades saltou 

de 12 para 18. No segundo período, entre 2004 e 2005, se atingiu 31 unidades. E no terceiro 

período, entre 2008 e 2009, se alcançou o total de 4124 Unidades de Conservação, número 

mantido até os dias atuais, “representando um incremento percentual entre os anos de 2002 a 

2009 de 157% em tamanho de área criada, passando de sete milhões a mais de 18 milhões de 

ha” (SANTOS, 2013, p. 106-107). 

O contexto político e histórico que impulsionou a criação das UCs no Amazonas foi 

resultado das políticas de contraponto àquelas desenvolvimentistas implementadas na 

Amazônia. A região amazônica sofreu severas consequências dos processos de 

desenvolvimento encampados pelo governo federal. A abertura de estradas e as tentativas de 

integrar a região ao resto do país, acarretaram graves consequências sobretudo para as florestas. 

No Amazonas, esse processo foi sentido em diferentes momentos, sob diversas formas, 

enfaticamente nas décadas de 1960 a 1980. A abertura de rodovias, o alargamento de fronteiras, 

a criação da Zona Franca, a intensificação das atividades extrativistas, a construção de 

hidroelétricas e todas as outras tentativas de “desenvolver” a região e habitar o “vazio 

demográfico”. A intensa degradação dos recursos naturais despertou a preocupação em nível 

nacional e internacional para a necessidade de proteção da megabiodiversidade da Amazônia. 

Em 1985 teve início o Conselho Nacional dos Seringueiros, que representou importante 

movimento de resistência à espoliação dos recursos naturais e à expropriação da terra, 

fortalecendo as iniciativas endógenas na região (BECKER, 2005; BECKER, 2001). 

 
24 A tese de Silva (2016) demonstra a existência de 43 UCs no Amazonas, incluindo sobreposições e Reserva 
Particular de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 
mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, constam somente 41 UCs. 
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Nesse ínterim, cabe destacar alguns marcos políticos que possibilitaram alternativas ao 

processo de degradação ambiental causado pela política nacional-desenvolvimentista da 

Amazônia. De acordo com Vilarroel (2012) e Vilarroel e Toni (2012) o ano de 2003 foi um ano 

de destaque para a aproximação entre os governos estaduais e federal para gestão territorial e 

luta contra o desmatamento, favorecendo a implementação de políticas públicas ambientais e a 

criação de Unidades de Conservação na Amazônia brasileira, graças à eleição do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, da eleição de novos governadores nos nove estados da Amazônia e 

da implementação do programa ARPA25. 

 

Nesse sentido, o estado do Amazonas priorizou a política de criação de UCs a partir 
da posse do governador Eduardo Braga, em 2003. Essa nova prioridade na agenda 
política do estado tem origem na necessidade de o então candidato a governador 
buscar um discurso que o diferenciasse do grupo político até então hegemônico no 
estado, e ao qual ele mesmo pertenceu. A nova agenda socioambiental permitiu 
também ao candidato se aproximar de grupos sociais marginalizados do processo 
político, particularmente as populações tradicionais do interior do estado. Já como 
governador, as políticas ambientais lhe conferiram projeção em âmbito nacional e 
internacional e ajudaram o estado a alcançar uma posição privilegiada para receber 
benefícios dos mecanismos de pagamentos por serviços ambientais que se desenham 
em escala global e nacional (VILARROEL; TONI, 2012, p. 97-98). 

 

Reitera-se, a partir do argumento de Vilarroel e Toni (2012), os objetivos econômicos e 

políticos imbricados na inclusão dos povos e comunidades tradicionais em iniciativas de 

proteção da natureza. Entretanto, cabe destacar que a partir de 2003, com a mudança na agenda 

ambiental do Estado propiciada pelo novo governo, criou-se a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS), que foi responsável por conceber e 

implementar o Programa Zona Franca Verde (PZF), considerado o principal marco político na 

agenda socioambiental do Amazonas.  

O PZF tinha como intuito levar qualidade de vida aos povos do interior do Amazonas, 

tendo como base as premissas de desenvolvimento sustentável, possibilitando geração de renda 

e reduzindo a migração para a capital, em consonância com a conservação da natureza. A partir 

do PZF, o governo passa a implementar, dentre outras ações, o uso da compensação ambiental 

para a implementação de UCs (SANTOS, 2015). Um dos principais resultados do PZF foi a 

 
25 Criado pelo Decreto nº 4.326, de 8 de agosto de 2002, e revogado pelo Decreto nº 8.505 de 2015, o Programa 
Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), instituído no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, tem o objetivo de 
apoiar, criar, auxiliar e manter Unidades de Conservação localizadas na região amazônica. O programa deve propor 
ainda mecanismos que garantam a sustentação financeira das unidades em longo prazo e contribuir para um 
desenvolvimento sustentável de forma descentralizadora e participativa (BRASIL, 2005). 
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criação do Programa Bolsa Floresta (PBF), que visa o pagamento de auxílios mensais aos 

moradores de UCs pertencentes à categoria de Uso Sustentável como forma de reconhecimento 

dos serviços ambientais prestados por meio da conservação dos rios e florestas, e que poderiam 

gerar créditos voluntários no mercado de carbono26, o que enfatiza mais uma vez o interesse 

econômico do estado27.  

O Programa Bolsa Floresta é considerado como um dos maiores programas de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do mundo, atendendo aproximadamente 40 mil 

pessoas em 16 Unidades de Conservação Estaduais (UCs) do Amazonas, abrangendo uma área 

de quase 11 milhões de hectares (FAS, 2018)28. Desde 2007 o PBF é administrado pela 

Fundação Amazonas Sustentável, criada por meio de uma parceria entre o Governo do 

Amazonas e o banco Bradesco, com o intuito de executar as atividades do PBF e gerenciar os 

recursos oriundos desse programa nas UCs do Amazonas (AZEVEDO, 2014; SANTOS, 2013).   

Ainda em 2007, é publicada a Lei Complementar nº 53, de 05 de junho de 2007, que 

cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas (SEUC/AM), delegando a 

gestão das UCs estaduais ao Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), atual 

Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão das Unidades de Conservação (DEMUC), e a 

fiscalização passa a fazer parte das atribuições do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 

(IPAAM). O SEUC concebe as mesmas categorias e tipologias de UCs presentes no SNUC, 

 
26 “O mercado de carbono, que teve como principal instrumento de viabilização o Protocolo de Quioto assinado 
em 1997, propõe, em linhas gerais, a comercialização de carbono, por meio da manutenção da floresta em pé, para 
que países centrais possam compensar suas emissões de Carbono por meio de investimentos na preservação ou 
replantio de florestas em países periféricos para absorção de dióxido de carbono. Originou-se, então o mercado de 
carbono, não sem grandes conflitos entre os países centrais e periféricos quanto à imposição de regras para a 
redução de emissões consideradas pelos periféricos como inaceitáveis por tolher seu desenvolvimento, e quanto a 
contabilização das emissões e a inserção ou não das florestas em pé nesse processo” (SOUZA; FARIA, 2010, p. 
06). 
27 Os efeitos da nova política do Estado foram sentidos no ano seguinte. Em 2004, o Amazonas recebeu 
investimentos primordiais que ajudaram a construir uma agenda ambiental efetiva. Foram mais de 4 milhões de 
dólares doados pela Gordon and Betty More Foundation e a Conservation Internacional ambos direcionados para 
a criação de Unidades de Conservação no estado (VILARROEL, 2012). 

28 O PBF possui quatro linhas de atuação: 1) O Bolsa Floresta Renda é destinado à produção agroflorestal 
sustentável e visa incentivar atividades não degradantes que contribuam para a conservação da floresta. O BF 
Renda investe R$395,80 em cada família por ano, pago de forma coletiva à comunidade, de acordo com o número 
de famílias cadastradas que esta possuir. 2) O Bolsa Floresta Social é voltado para os serviços básicos das 
comunidades, como comunicação, educação, saúde e transporte. O BF Social paga um valor de R$350,00 por 
família às comunidades, do mesmo modo que o BF Renda. Ambos os recursos advindos do BF Renda e BF Social 
têm seus investimentos decididos pelas comunidades beneficiárias, por meio de oficinas anuais. 3) O Bolsa 
Floresta Associação é destinado às Associações de Moradores. É pago um total anual de R$ 67,20 por família 
inserida na UC, visando fortalecer as organizações comunitárias. 4) O último componente é o Bolsa Floresta 
Familiar, que visa complementar a renda das famílias que prestam serviços de conservação da floresta. O BF 
Família paga um total de R$50,00 mensais para cada família, por meio de um cartão entregue aos chefes das 
famílias (VIANA et al., 2012). 
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com exceção da Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável (RPDS)29, existente 

apenas no Amazonas. Dentre as contribuições trazidas pelo documento, destacam-se ainda a 

exigência de estudos técnicos prévios à implantação das Unidades, incluindo diagnóstico 

fundiário e socioambiental e consulta pública, a necessidade de criação do Conselho Gestor e a 

elaboração dos Planos de Gestão e de Uso Público, os quais serão abordados mais adiante. 

Embora seja inegável as contribuições trazidas pelo Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação do Amazonas, Azevedo (2014) argumenta que diferentemente dos debates e 

reflexões que permearam a construção do SNUC, com a participação de ONGs e movimentos 

ambientais e sociais, o SEUC foi construído dentro de gabinetes, desde sua elaboração, 

passando pela tramitação na Assembleia, até a sua aprovação final. Além disso, salienta-se a 

extinção da página virtual do antigo CEUC, na qual constavam informações sobre as legislações 

ambientais do Amazonas, hoje disponíveis no sítio do IPAAM30, e os próprios Planos de Gestão 

e Uso Público das UCs estaduais que, dependendo da UC, só podem ser encontrados 

fisicamente na sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amazonas (SEMA). 

O Amazonas possui, atualmente, segundo os dados do CNUC/MMA (2019), 93 

Unidades de Conservação das quais 74 são de Uso Sustentável e 19 de proteção integral31. Das 

74 UCs de Uso Sustentável 33 são estaduais, sendo 4 Reservas Extrativistas, 5 Áreas de 

Proteção Ambiental, 8 Florestas e 16 Reservas de Desenvolvimento Sustentável, conforme 

Figura 01.

 
29 De acordo com o Artigo 22 do Capítulo III da Lei Complementar nº53/2007, “Art. 22. A Reserva Particular de 
Desenvolvimento Sustentável - RPDS é uma área privada, criada voluntariamente pelo proprietário e gravada com 
perpetuidade, podendo ou não conter população usuária, com o objetivo de promover a conservação da natureza e 
o desenvolvimento sustentável por meio do uso direto dos recursos naturais”. 

30 Disponível em: http://www.ipaam.br/legislacao/ESTADUAL/. Acesso em mai. 2019. 
31 Cabe ressaltar que os dados do CNUNC apresentam algumas inconsistências, sobretudo os dados referentes às 
UCs municipais.  
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Figura 01 – UCs estaduais de Uso Sustentável do Amazonas 

Grupo Esfera UCs Qtd Área (km²) 

Uso 

sustentável 
Estadual 

APA 4 16.961,48 

FLORESTA 5 25.849,48 

RDS 16 100.770,17 

RESEX 8 8.654,66 

Total 33 152.235,80 

Fonte: CNUC/MMA (2019). 

 

As comunidades presentes nas UCs de uso sustentável do Amazonas se auto 

reconhecem e, em alguns casos, são reconhecidas pelo governo como extrativistas, ribeirinhas, 

indígenas - como é o caso das comunidades indígenas32 localizadas na RDS Puranga Conquista 

e RDS do Tupé. As principais atividades realizadas pelas comunidades localizadas em UCs de 

uso sustentável são a agricultura, o extrativismo, a pesca, e em algumas delas, sobretudo nas 

RDS, parte das famílias se envolve direta ou indiretamente com atividades relacionadas ao 

turismo, como na RDS Rio Negro, RDS do Tupé e RDS Puranga Conquista (SILVA, 2016; 

DIAS, 2019). 

Segundo Silva (2016) os discursos oficiais ocultam os conflitos entre as comunidades e 

os poderes público e privado nos processos de criação e gestão das áreas protegidas. Ancorada 

em autores como Almeida (2010) e Simonetti (2015), Silva (2016) sinaliza processos de 

mobilização e luta em prol do reconhecimento dos direitos territoriais dessas comunidades e 

pelo descontentamento com as ações do poder público.   

A gestão das UCs estaduais é feita pelo Departamento de Mudanças Climáticas e 

Unidades de Conservação do Amazonas (DEMUC) em parceria com associações e grupos de 

moradores que vivem no interior ou entorno dessas áreas. As principais lacunas encontradas na 

gestão das UCs estaduais de Uso Sustentável do Amazonas, segundo entrevistas e conversas 

 
32 As comunidades indígenas localizadas na RDS do Tupé e na RDS Puranga Conquista estão em processo de 
luta por reconhecimento de território, tendo em vista que migraram de outras localidades do Amazonas. Essas 
comunidades são reconhecidas de forma genérica pelo Estado como Núcleos e não comunidades. Muito embora 
estas comunidades sejam entendidas pelos órgãos ambientais, estadual e municipal, SEMMAS e SEMA, como 
Núcleos, Dias (2019) as percebe como comunidades dadas suas formas de organização social e vivência.  
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informais realizadas com representantes do DEMUC e representantes de Órgãos 

governamentais e não governamentais integrantes de Conselhos Gestores do Amazonas, são: 

a) comunicação ineficiente entre os próprios moradores e dos moradores com os 

gestores das UCs, dificultando a construção de um programa eficiente de gestão; 

b) conflitos fundiários derivados da política de ordenamento territorial das UCs no 

Amazonas; 

c) ausência de estratégias que contemplem o interesse das comunidades residentes 

em detrimento dos interesses de grupos externos, principalmente de empreendimentos 

ligados ao turismo;  

d) privações e espoliamentos de práticas habituais aos quais as comunidades são 

frequentemente sujeitas; 

e) saques e sobreexploração de recursos da fauna e flora, sobretudo o corte de 

madeira e a pesca de peixe para suprir demandas das indústrias madeireira e pesqueira; 

f) atividades de visitação desenvolvidas sem controle e sem cumprimento de regras 

contidas nos planos de gestão e uso público. 

 

Os principais conflitos inerentes aos processos de criação de UCs no Amazonas dizem 

respeito ao fato de esses projetos não terem sido elaborados de forma conjunta com os povos e 

comunidades tradicionais e não partirem de demandas locais. Isso porque seguiram o cenário 

nacional de criação de parques. Entretanto, com a forte pressão dos movimentos 

socioambientalistas e a resistência e organização dos povos e comunidades tradicionais, passou-

se a priorizar a criação de unidades de uso sustentável, como as Áreas de Proteção Ambiental, 

as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Extrativistas, fazendo com que o 

Estado considerasse os grupos sociais na implementação das áreas e na construção dos 

instrumentos de manejo.  

 

[...] no Amazonas a luta dos ribeirinhos contra a ação das madeireiras e pela 
preservação dos lagos, foi determinante para a criação de um modelo de UC de uso 
sustentável no sentido de valorizar o modo de vida dos extrativistas cuja base 
econômica depende da floresta (AMAZONAS, 2013 apud SILVA, 2016, p. 38). 

 

Como resultado da implantação de UCs ocorre um cerceamento das atividades dos 

povos e comunidades tradicionais residentes nessas áreas. A alternativa proposta pelo poder 

público consiste na implementação de atividades de uso público e recorrentemente do Turismo, 
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a fim de manter financeiramente essas UCs e apontar alternativas de autossustento para os 

grupos sociais locais.  

No que concerne ao uso público, o Amazonas possui ainda, além do SEUC, o Decreto 

n° 30.873 de 28 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o uso público em UCs do Amazonas. 

De acordo com Silva (2016) este decreto foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Turismo em 

Unidades de Conservação, criado e coordenado pela SEMA, com o intuito de mapear UCs com 

potencial para o desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária, contemplando um dos 

eixos do Programa Bolsa Floresta. A idealização do decreto surgiu por uma demanda de 

concessão de atividades e empreendimentos turísticos em UCs. Constam no decreto as 

possibilidades de uso público na UCs do Amazonas, apontando de que forma as atividades 

devem ser planejadas, divulgadas e executadas. O documento prevê ainda a celebração de 

termos de parceria com instituições que auxiliem na gestão do uso público e colaborem no 

monitoramento ambiental. Os serviços oferecidos aos visitantes podem ser disponibilizados 

pelos órgãos gestores ou por instituições públicas e privadas, por meio de autorização, 

concessão ou permissão de uso, sendo que nas RDS, RESEX e Florestas Estaduais as 

comunidades residentes podem ser as beneficiárias. 

Embora existam instrumentos para planejar e ordenar as atividades de uso público nas 

UCs, na prática há muitas lacunas. Em muitos casos as atividades de visitação são 

desenvolvidas sem controle, sem cumprimento das regras contidas nos planos de gestão e uso 

público e sem a participação das comunidades nas tomadas de decisão, mesmo em casos que 

existem modelos de gestão compartilhada entre Estado, ONGs e comunidades. 

A presente pesquisa busca refletir sobre os arranjos institucionais instituídos no âmbito 

da cogestão do turismo em unidades de conservação de uso sustentável, particularmente na 

categoria de Reserva de Desenvolvimento Sustentável. As RDS, ao lado das RESEX, são palcos 

de diversos conflitos entre os grupos sociais locais, empresários externos e o poder público. No 

que concerne ao turismo desenvolvido nestas áreas, o cenário é semelhante. Neste sentido, cabe 

contextualizar a gênese e o cenário coetâneo desta categoria de unidade de conservação, bem 

como os instrumentos de gestão e participação existentes e, posteriormente, como ocorre a 

organização das populações locais para a prática do turismo.  
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2.1.1 RDS - UCs pensadas para o contexto amazônico? Políticas de criação, instrumentos 
de gestão e cenário do Amazonas 

 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável, assim como as Reservas Extrativistas, 

são Unidades de Conservação de Uso Sustentável pensadas e criadas, inicialmente, a partir do 

contexto amazônico (QUEIROZ, 2005; SANTOS, 2015). As RESEX, criadas primeiramente 

nos estados do Acre e Rondônia, são resultado da luta dos seringueiros pelo direito de uso das 

terras “tradicionalmente” ocupadas. Já a concepção das RDS nasce no seio da idealização de 

uma recategorização da Estação Ecológica (ESEC) Mamirauá, localizada no estado do 

Amazonas. A ideia se constitui como fruto de deliberações da equipe gestora da Sociedade Civil 

Mamirauá (SCM), criada em 1990 com o objetivo de atuar nas atividades relacionadas à 

implantação da RDSM. A motivação da proposta foi resultado dos conflitos fundiários com os 

grupos sociais locais que, impedidos de permanecer em uma unidade de conservação de 

proteção integral, grupo do qual a ESEC faz parte, reivindicavam o direito à moradia e ao 

usufruto dos recursos naturais (SANTOS, 2015). 

A SCM elaborou uma proposta similar à categoria Reserva Extrativista (RESEX), 

permitindo a permanência e uso de parcela dos recursos naturais pelos grupos locais. Mas, 

diferentemente do que ocorrera com a criação das RESEX, a proposta das RDS não 

contemplava a identificação e indenização de áreas particulares presentes na UC, uma vez que, 

por conta dos altos custos para contratação de estudos fundiários e pagamento pelas áreas 

particulares, o Estado acabaria recusando a proposta (SANTOS, 2015). Por este motivo, adeptos 

do movimento socioambientalista desferiram críticas à nova categoria, pois acreditavam que 

além de desmerecer os avanços alcançados pelos seringueiros na categoria RESEX, 

considerava apenas os objetivos conservacionistas de pesquisadores do Mamirauá e excetuava 

o Estado de cumprir com a regulação fundiária (VIANNA; SALES, 2006). 

Benjamim (2006) afirma que a definição de RDS coloca as comunidades tradicionais 

em segundo plano, uma vez que essas áreas são criadas na tentativa de solucionar conflitos 

fundiários, tendo em vista que o governo não dispõe de verba suficiente para indenizar os 

moradores. Além disso, ao impor a categoria de tradicionais às comunidades residentes nas 

RDS, a legislação os obriga a moldar e reestruturar seus modos de vida de acordo com os 

objetivos dispostos em normas e contratos elaborados, na maioria das vezes, por atores externos 

às localidades, alegando que as mudanças são pensadas para a conservação dos recursos 

naturais presentes na UC. 
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AS RDS surgiram primeiramente em nível estadual e, somente em 2000, com a criação 

do SNUC, passaram a ser contempladas em legislação nacional (VIANNA; SALLES, 2006). 

Como retromencionado, a primeira RDS foi a RDS Mamirauá, criada em 1996, seguida pela 

RDS do Rio Iratapuru, criada no estado do Amapá em 1997. Cabe ressaltar que, anterior à 

proposta da Sociedade Civil Mamirauá (SCM), em 1991 houve o encaminhamento de uma 

proposta de categoria similar à RDS, a Reserva Ecológico-Cultural (REC), elaborada pelo 

Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras da 

Universidade de São Paulo (NUPAUB/USP), sob a coordenação do professor e autor de 

diversos estudos na área socioambiental, Antônio Diegues (VIANNA; SALES, 2006). 

A principal diferença entre as duas propostas, conforme discutido por Vianna e Sales 

(2006), consistia no contexto de motivação das mesmas. Enquanto as RDS eram voltadas para 

a Amazônia, as REC voltavam-se para a região sudoeste do país, em especial para o bioma 

Mata Atlântica, onde as atividades das “comunidades tradicionais” não se pautam na atividade 

extrativista vegetal. Além disso, a proposta de RDS foi, inicialmente, motivada por 

preocupações de cunho científico-preservacionista dos pesquisadores presentes na ESSEC 

Mamirauá (MEDEIROS, 2006), e resultou em deliberações dos pesquisadores e grupos locais 

que buscavam encontrar a melhor opção para a conservação e pesquisa científica de espécies 

endêmicas presentes na Amazônia sem, contudo, prejudicar o desenvolvimento das atividades 

de autossustento dos moradores (VIANA; SALES. 2006). A concepção da categoria RDS, 

portanto, deu conta dos objetivos tanto do grupo de cientistas de Mamirauá quanto do poder 

público, pois permitia que os primeiros prosseguissem com suas pesquisas e o segundo se 

esquivasse da responsabilidade para com a regularização fundiária. 

 No projeto que deu origem ao SNUC, optou-se por mesclar as duas propostas e adotar 

o nome Reserva de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo pela visibilidade e reconhecimento 

da experiência que já vinha sendo realizada pelo SCM (VIANA; SALES, 2006). Com base na 

definição trazida no SNUC, entende-se por RDS:  

 

Uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em 
sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo 
de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. 

§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar 
a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários 
para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração 
dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar 
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e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por 
estas populações (SNUC, 2000, Art.20, p,13, grifo nosso). 

 

Com base em Viana e Sales (2006), a criação de UCs da categoria RDS se justifica por 

diversos motivos, dentre eles a permissão da ocupação humana nos limites da RDS - uma vez 

que a dificuldade de regulamentação fundiária gera diversos conflitos em UCs que não 

permitem a ocupação do solo; e a presença do termo “sustentável” no nome, que é entendido 

como estratégia de marketing para a captação de recursos advindos de instituições que buscam 

financiar a conservação ambiental aliada ao desenvolvimento das comunidades humanas. Os 

autores destacam, ainda, a criação da RDS “como medida urgente para proteção de 

ecossistemas ou grupos sociais ameaçados” (VIANNA; SALES, 2006, p. 45). 

Do total de 161533 unidades de Uso Sustentável existentes no Brasil, apenas 39 são 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável, sendo duas de nível federal, 32 de nível estadual e 

5 de nível municipal, conforme informações apresentadas na Figura 02. 

 

Figura 02 - Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Brasil segundo as esferas 
administrativas 
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Fonte: Elaboração própria com base em CNUC (2018). 

*Não inclui as Reservas Particulares de Desenvolvimento Sustentável. 

 

A primeira Reserva de Desenvolvimento Sustentável decretada no Brasil, como descrito 

anteriormente, foi a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) criada, 

inicialmente, em 1990, como Estação Ecológica. A mudança de categoria se justifica por conta 

 
33 Com base nos dados do CNUC disponíveis em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFkOG
M5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImM
iOjF9 Acesso em: mai. 2019. 



54 
 

da presença de “populações tradicionais”, contexto que se repetiu em outras duas UCs: na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro, no Rio de Janeiro, criada como 

REBIO em 1981 e que passou a ser RDS em 2014, mediante conflitos socioambientais e lutas 

por direitos dos povos caiçaras (FERREIRA, 2014); e na Reserva Ecológica Municipal Piraque-

Açú e Piraque-Mirim, município de Aracruz no Espírito Santo, criada em 1986, mudando para 

a categoria de RDS somente em 2013, com vistas a regular o uso dos recursos por comunidades 

indígenas, pescadores artesanais, comunidades de marisqueiros e catadores de caranguejos 

(CNUC, 2018). Na Figura 03, a seguir, é possível visualizar os anos de criação das RDS no 

Brasil. 

 

Figura 03 – Anos de criação das RDS no Brasil 
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Fonte: Elaboração própria com base em CNUC/MMA (2018). 

 

As duas últimas RDS decretadas datam de 20 de junho de 2016. A RDS Campo dos 

Mangabas, por meio do Decreto n° 1.567, e a RDS Vitoria de Souzel pelo Decreto n° 1.566, 

ambas de caráter estadual e localizadas no estado do Pará, no bioma Amazônia. Percebe-se 

ainda um boom na criação das RDS nos anos de 2005 e 2008, sendo que a maioria das UCs 

criadas está localizada no Amazonas, conforme Figura 04, que apresenta a localização das RDS 

por estado. 
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Figura 04 - Divisão das Reservas de Desenvolvimento Sustentável segundo o local de 
criação 
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Fonte: Elaboração própria com base em CNUC (2018). * AM= Amazonas; AP= Amapá; ES= Espírito Santo; 

MG=Minas Gerais; PA= Pará; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; SC= Santa Catarina; SP= São 
Paulo. 

 

O Amazonas é o Estado com o maior quantitativo de Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, com um total de 17 unidades, que comparadas ao total das RDS existentes no Brasil 

(39) representam aproximadamente 43,6%. Daí a importância em se estudar essa categoria de 

UC no Amazonas, visto que, além de ser território da primeira RDS do Brasil, abriga a maior 

parcela delas. O ano de criação das RDS no Amazonas, bem como a quantidade de área criada 

em km², pode ser visualizado na Figura 05, a seguir. 

 

Figura 05 – Área (Km²) e número de RDS no Amazonas por ano de criação 

 

Fonte: CNUC (2019). 
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Acredita-se que o número expressivo de RDS criadas no Amazonas, deva-se a 

programas e estratégias políticas, principalmente o Programa Zona Franca Verde (PZF) e a 

instituição de uma nova agenda ambiental pelo governo estadual eleito em 2003, como 

mencionado na seção 2.1 deste trabalho.  

É possível verificar ainda que as primeiras RDS criadas no período entre 1996 e 2003 

possuem um limite territorial bem mais amplo que as Reservas instituídas posteriormente. 

Assim, se considerarmos a quantidade de quilômetros protegidos, o ano de maior relevância é 

o de 2003.  

Das 17 Reservas de Desenvolvimento Sustentável localizadas no Amazonas, 16 são 

estaduais e 1 é municipal, totalizando aproximadamente 100.891,92 mil km², que representam 

cerca de 89% dos 112.446,78 km² protegidos por todas as RDS do Brasil e 33% dos 313.209,23 

km² protegidos por UCs de uso sustentável no Amazonas. 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas são geridas, em esfera 

estadual, pelo Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (DEMUC/SEMA), antigo CEUC. Em esfera 

municipal, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS). 

Segundo o SEUC (AMAZONAS, 2007) as RDs podem, ainda, ser geridas em parceria com 

Organizações da Sociedade Civil, mediante instrumento de cogestão.  

Os principais instrumentos de gestão das RDS são o Plano de Manejo e Plano de Uso 

Público. O documento previsto como Plano de Manejo34 pelo SNUC (BRASIL, 2000), é 

denominado no Amazonas como Plano de Gestão35, que, segundo o SEUC (2007), consiste no 

“documento 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”. 

De acordo com o SNUC (2000), o plano deve ser criado após, no máximo, cinco anos de 

existência da RDS. No entanto, na maioria das UCs isso não acontece.  Das 17 RDS do 

Amazonas apenas cinco possuem Planos de Gestão, menos de 30% do total, sinalizando a 

 
34 De acordo com o SNUC (2000) o Plano de Manejo (PM) consiste em um documento técnico no qual se 
estabelece o zoneamento de uma unidade de conservação, bem como as normas que definem o uso da área e o 
manejo dos recursos naturais. Na RDS, o PM define as zonas de proteção integral, de uso sustentável, de 
amortecimento e os corredores ecológicos. 
35“[...] denominação que o Estado do Amazonas utiliza para o documento técnico e gerencial da UC, que contém 
o seu diagnóstico, zoneamento e planejamento de atividades, entre outros. É equivalente ao plano de manejo de 
UC no âmbito federal” (KOURY & RIZZO, 2012, p. 70). 



57 
 

ineficiência no cumprimento de políticas públicas e gargalos na gestão dessas áreas, 

considerando que o período quinquenal já foi ultrapassado por todas elas. 

E o Plano de Uso Público, segundo o WWF (2012), é aquele que visa ordenar e orientar 

o uso da UC, buscando promover o contato com a natureza, por meio da educação, recreação e 

sensibilização ambiental. É um documento oficial “que identifica oportunidades de recreação, 

conciliando seu uso com a conservação, definindo áreas, atividades permitidas, infraestrutura 

necessária e delineando trilhas para sua implementação” (WWF, 2012, p. 215). Não existem 

dados consolidados acerca do quantitativo de RDS que possuem Plano de Uso Público no 

Amazonas, e o CNUC/MMA só disponibiliza dados referentes aos Planos de Gestão. No 

entanto, o site da SEMA está passando por uma atualização e, segundo informações dos 

técnicos desta instituição, em breve estes dados estarão disponíveis. 

Segundo informações do DEMUC, os obstáculos para criação e implementação dos 

Planos de Gestão são financeiros e se desdobram em: a) logística, tendo em vista a extensão 

territorial das UCs e a dificuldade em alcançar todas as comunidades; b) recursos humanos, 

pelo fato de a SEMA contar com uma equipe reduzida de técnicos para atender mais de 40 

Unidades de Conservação localizadas em regiões distintas do estado. 

Os Planos de Gestão e Planos de Uso Público são elaborados por empresas contratadas, 

e coordenadas pelo DEMUC/SEMA em parceria com instituições que já possuem cooperações 

técnicas, a exemplo do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Instituto de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável (IDESAM), Fundação Amazonas Sustentável (FAS), entre 

outras. O recurso financeiro é oriundo de programas como o ARPA e de compensações 

ambientais de empresas com grande potencial degradador como as Hidroelétricas 

(AMAZONAS, 2009).  

Ainda com relação à gestão das RDS, seguindo a linha participativa e descentralizadora 

iniciada com a PNMA em 1981 e a Constituição Federal de 1988, o SNUC (2000) e o SEUC 

(2007) preveem a gestão e fiscalização das UCs por meio de conselhos gestores que podem ser 

deliberativos ou consultivos. No caso das RDS é previsto um conselho deliberativo, presidido 

pelo órgão gestor, com representantes das instituições governamentais, instituições privadas, 

organizações da sociedade civil e grupos sociais da RDS, de acordo com o decreto de criação 

da reserva. O conselho delibera sobre a criação da UC, atividades de uso público, zonas de uso, 

planos de manejo/gestão e planos de uso público, dentre outras atribuições. A importância do 

Conselho Gestor é tanta que, dada a ausência do Plano de Gestão, as decisões ficam sob a 

responsabilidade do Conselho. 
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Atualmente, apenas 11 RDS do Amazonas possuem Conselho Gestor, o que é 

considerado um número expressivo levando em consideração o total de 20 RDS que possuem 

Conselhos no Brasil (CNUC/MMA). O processo para implementação dos conselhos é lento e 

complexo, pois envolve, ou pelo menos deveria envolver, a mobilização de grande parte da 

população localizada no interior e entorno da RDS em questão. Além disso, a compatibilização 

de agendas dos cotados a conselheiros é outro obstáculo que posterga a implementação do 

Conselho e, posteriormente, o cumprimento da periodicidade de reuniões estabelecida nos 

regimentos internos. Quanto à distribuição dos assentos, por mais equilibrados que possam 

parecer em seus regimentos e nas falas dos gestores públicos, é essencial uma análise minuciosa 

de cada caso, pois quantidade não representa efetividade de participação, conforme será 

discutido a seguir. 

 

2.1.2 Conselhos Gestores: instâncias de participação social e compartilhamento de poder 

 

Para Arendt (1973 apud GOHN, 2006) os conselhos são a única via pela qual um 

governo pode ser horizontal, desde que a participação e a cidadania sejam pressupostos 

essenciais. Os conselhos gestores fazem parte de um movimento mundial que visa a proposição 

de parcerias da gestão pública e sociedade civil organizada, formulando e controlando as 

políticas públicas, como uma forma de cogestão, da qual falaremos mais adiante. No Brasil, a 

criação de conselhos gestores tem estrita relação com o processo de democratização do país,  

nascidos no contexto de demandas populares e pressões da sociedade civil, sobretudo dos 

movimentos sociais, que reivindicavam o estabelecimento da democracia formal e a 

aproximação entre sociedade civil e estado como possibilidade de aprofundamento 

democrático36 no contexto pós ditadura militar (DAGNINO, 2004; GOHN, 2006).  

Para Dagnino (2004) a Constituição Federal de 1988, conhecida sob o epiteto de 

Constituição Cidadã, concebeu mecanismos de democracia participativa, dentre os quais 

destaca-se os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, consagrando o princípio de participação 

 
36 Para Dagnino (2004), apesar de todo o saldo positivo que se possa reconhecer das últimas décadas 
de luta pela democratização, é imperioso e impreterível destacar a existência de uma confluência 
perversa que cambia entre dois projetos políticos distintos, um democratizante e participativo, que 
procura criar espaços públicos e incentivar a participação social nas políticas públicas. E outro que se 
espelha em um modelo neoliberal, sustentando um projeto de Estado mínimo que transfere suas 
responsabilidades para a sociedade civil. 
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da sociedade civil. Entretanto, apesar de prevista na Carta Magna, essa participação não se 

efetivou. Conforme assevera Abramovay (2001), é quase unânime nos estudos que tratam sobre 

os conselhos gestores a precariedade da participação social e a disparidade entre poderes 

dominados e dominantes. Nesse direcionamento, Gohn (2006) destaca que são muitas as 

lacunas decorrentes do debate sobre a efetividade dos conselhos: discussões sobre 

planejamento, orçamento, poder decisório, representatividade e paridade são algumas delas. 

Conforme o SEUC (2007), cada RDS deverá dispor de um Conselho Deliberativo 

constituído de representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, das 

comunidades tradicionais e população usuária da área, presidido pelo representante do Órgão 

Gestor. O conselho terá um número variável de integrantes, sendo a formação 

preferencialmente paritária. Segundo o SEUC (AMAZONAS, 2007): 

 

Art. 37. Inciso IV - a Reserva Extrativista e a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável serão geridas por Conselhos Deliberativos, presididos pelo representante 
do Órgão Gestor e constituído de representantes de órgãos públicos, de organizações 
da sociedade civil, das comunidades tradicionais e população usuária na área, 
conforme se dispuser em Regulamento e no ato de criação da Unidade.  

 

Embora existam UCs estaduais no Amazonas criadas desde a década de 1990, Souza 

(2013) salienta que somente em 2006 ocorreu a implantação dos conselhos gestores. Até 2013 

apenas 17 UCs do Amazonas possuíam Conselho Gestor, das quais 13 não possuíam sequer o 

regimento interno. Atualmente, o número de UCs com Conselhos constituídos ampliou para 22, 

dos quais 11 são em RDS (CNUC, 2019).  

A efetividade dos conselhos de quatro RDS do Amazonas, perpassando o processo de 

mobilização e a disparidade dos graus de participação entre os membros, foi descrita por Souza 

(2013). Em seu estudo, a autora analisou a implantação e o funcionamento de cinco conselhos 

de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, sendo 1 RESEX e 4 RDS, a saber: RESEX 

Catuá Ipixuna, RDS Cujubim, RDS Juma, RDS Uacari e RDS Mamirauá. Os conselhos das 

UCs em questão possuem, segundo Souza (2013), processos distintos de implementação. Os 

conselhos levaram, em média, 5 anos para serem implementados, com exceção da RDS Uacari 

que, por ter surgido da mobilização dos próprios moradores, já possuía uma sensibilização e 

mobilização avançada em relação a outras unidades e, por isso, levou apenas 3 anos para 

implantar seu Conselho. 
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Em linhas gerais, os primeiros anos de funcionamento dos conselhos configuram uma 

verdadeira dança das cadeiras entre as instituições representantes, principalmente as 

governamentais. Apesar de, em geral, as RDS possuírem presença efetiva de representações 

comunitárias, a ausência de órgãos do governo e a demora para realização de reuniões, em 

alguns casos, inviabilizam a efetividade do conselho (SOUZA, 2013).  

A ausência das instituições nas reuniões dos Conselhos das UCs estudadas é grande e, 

segundo os regimentos internos dos conselhos, após uma cota de não comparecimento às 

reuniões, são substituídas por outras, resultando em rotatividade constante dos assentos. Das 

instituições ausentes, destacam-se as governamentais, como o IBAMA, FUNAI, IPAAM, UEA, 

SEMED, SEDUC, ITEAM, prefeituras, e instituições não governamentais como as colônias e 

associações locais de pescadores. Em contraponto, os representantes comunitários estão 

presentes em grande parte das reuniões (SOUZA, 2013). 

Esse cenário, somado ao não cumprimento da periodicidade das reuniões, dificulta a 

interação entre os conselheiros, a compreensão dos conflitos e a continuidade das ações nas 

quais as instituições substituídas possuíam responsabilidades. Além disso, segundo entrevistas 

realizadas por Souza (2013), na maioria dos casos os representantes governamentais não 

possuem poder de decisão, pois estão subjugados a hierarquias maiores dentro de seus órgãos 

e instituições. E, portanto, a responsabilidade dos encaminhamentos nunca é assumida. 

Apesar dos discursos oficiais e da legislação designar os Conselhos das RDS como 

deliberativos e instrumentos efetivos para uma gestão descentralizada e participativa, diversos 

casos evidenciam controvérsias ao mostrar que, na prática, os conselhos atuam como 

consultivos, restritos à exposição de opinião e aconselhamento, sem poder, de fato, decisório e 

deliberativo (GOHN, 2006). É fato que a gestão compartilhada de forma alguma deve substituir 

as responsabilidades do gestor público (GOHN, 2006), no entanto, não deve funcionar somente 

como instância de consulta para os chefes das UCs (LOUREIRO, 2007). 

Nem todas as RDS do Amazonas possuem paridade representativa, as organizações 

governamentais, embora sejam ausentes, possuem maior representatividade, segundo Souza 

(2013). A conselho da RDS Uacari, por exemplo, passou seus dois primeiros mandatos com a 

maioria de membros do setor governamental. Na maioria das RDS os conselheiros alegaram 

estar presentes apenas para ouvir e observar, apenas na RDS do Juma afirmaram deliberar sobre 

ações para a UC.  
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Para Abramovay (2001), não existe receita que dê conta de ensinar a forma de 

funcionamento “justo e competente” do conselho gestor. O primeiro passo, talvez, seja o 

reconhecimento das contradições presentes nessa forma de fazer política, que pode ser tanto 

burocratizadora de decisões e mantenedora do status quo pelos poderes dominantes quanto 

estimuladora de reflexão crítica e viabilizadora de uma participação social efetiva 

(ABRAMOVAY, 2001). Para garantir a criação de conselhos que propiciem o exercício da 

democracia é necessário incluir os grupos sociais recorrentemente marginalizados das decisões 

políticas e que, geralmente, são os mais afetados pela criação das UCs (LOUREIRO, 2007). 

  Nem todos os membros do conselho estão habituados a especificações técnicas, 

administrativas e jurídicas, comuns a rituais políticos como reuniões de conselho gestor. Para 

que se torne efetiva, a participação deve ser qualificada e o governo deve dispor de meios para 

isso, como a realização de cursos de capacitação e qualificação (GOHN, 2006). No Amazonas, 

moradores de UCs recebem cursos de qualificação e capacitação viabilizados não só pela 

SEMA, mas por instituições que atuam na gestão e monitoramento dessas áreas. É comum a 

realização de workshops, cursos de pequena duração, oficinas e a realização de intercâmbios 

entre comunidades que desenvolvem atividades semelhantes, como o turismo. A intenção é que 

uma comunidade aprenda com o exemplo da outra.  

Para Loureiro (2007) é imprescindível levar em consideração as desigualdades 

existentes nas bagagens econômica, educacional e política dos membros. Os representantes do 

governo possuem acessos a dados e informações, dispõem de meios para se deslocar às 

reuniões, muitas vezes atuando durante seu período de trabalho e, portanto, remunerados para 

desempenhar tal atividade. Os representantes da sociedade civil, não. Estes nem mesmo são 

remunerados. Em vista disso, é fundamental que se possibilite uma intervenção qualificada (e 

não apenas numerosa para garantia de quórum) daqueles em condições de vulnerabilidade 

socioambiental e que, em muitos casos, têm sua participação política assegurada unicamente 

pelos conselhos (GOHN, 2006; LOUREIRO; 2007). 

No caso de Conselhos Gestores de UCs de Uso Sustentável, incluindo as RDS, conforme 

apontado nos Planos de Gestão das UCs e vivenciado em campo pela autora deste estudo, é 

comum um alto índice de analfabetismo ou de indivíduos com baixa escolaridade dentre os 

membros dos conselhos, ainda que estes possuam um significativo conhecimento de 

documentos oficiais e legislações relacionados às questões das populações humanas em UCs. 

Esse fator influencia diretamente na forma como estes atores participam durante as reuniões. A 

linguagem técnica e em alguns casos imperativa de alguns membros do poder público, acaba 
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por coibir a participação das populações locais. O desconhecimento de leis, a impossibilidade 

de acessar documentos tanto física quanto virtualmente, a ausência de meios para deslocamento 

até o local das reuniões que, no caso de populações ribeirinhas da Amazônia, dependem de 

embarcações e combustíveis, são algumas das principais barreiras que impedem a participação 

efetiva e qualificada. 

Nesse direcionamento, Silva (2016,) salienta que  

 

A participação popular em conselhos gestores de UCs não implica, necessariamente, 
compartilhamento de poder e oportunidade de promover mudanças nas políticas 
implementadas nas comunidades [...] a participação social, ainda que esteja prevista 
nas políticas governamentais, é de difícil concretização, face a necessidade dos 
moradores das áreas protegidas obterem maiores informações sobre a relevância e o 
funcionamento dos conselhos e as implicações destes para a coletividade. Os 
conselhos são arranjos institucionais formados por representantes do sistema político-
econômico e organizações do terceiro setor que exercem um papel político para além 
da gestão territorial e da assessoria técnica, representam mecanismos de controle junto 
às comunidades, dessa forma estão mais voltados a atribuir-lhes identidade 
legitimadora na implementação das políticas governamentais do que efetivar a 
participação social (SILVA, 2016, p.166-222).  

 

A questão da participação perpassa a representatividade de cada grupo de atores sociais 

dentro do conselho. Os membros da sociedade civil organizada, comumente representados por 

ONGs e OSCIPs, defendem interesses próprios dos grupos que representam, perpetuando 

mecanismos de controle junto às comunidades, mais preocupados em legitimar suas 

intervenções em políticas governamentais do que efetivar, de fato, a participação social. Para 

Dagnino (2014) esse processo, também conhecido como “onguização dos movimentos sociais” 

é uma tendência mundial, e acaba por substituir a presença da sociedade civil pelas ONGs. Essa 

aproximação entre Estado e ONG, que resulta em uma confluência perversa de projetos 

participativos e neoliberais, é possibilitada pela competência técnica e aval da sociedade civil 

que as ONGs pretensamente detêm e, portanto, tornam-se, na visão do Estado, parceiras ideais 

para encargo de suas responsabilidades. 

A terceirização da gestão de políticas e representação nos Conselhos de RDS do 

Amazonas foi relatada em um estudo realizado por Silva (2016). A autora descreve que na RDS 

do Rio Negro os moradores são representados por associações e organizações locais que 

envolvem os próprios comunitários, mas também por organizações externas com destaque para 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs). Estes últimos representantes possuem um duplo papel de “representante das 
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instituições genuinamente comunitárias na reivindicação dos seus direitos e, por vezes, 

substituindo a personalidade estatal na condução das políticas governamentais” (SILVA, 2016, 

p.223). De acordo com a autora, as instituições praticam tutelas sobre as comunidades 

tradicionais da RDS do Rio Negro, perpetuando uma prática de poder disciplinar no sentido 

foucaultiano que, articuladas com o Estado, criam mecanismos para se sustentar no poder.  

Conforme o disposto no SEUC (AMAZONAS, 2007), cabe ao Órgão Gestor, no caso 

do Amazonas, o DEMUC, a responsabilidade de convocar as reuniões do conselho, avisando 

com antecedência mínima de 30 dias os membros, em caso de reunião ordinária, e reunião 

extraordinária conforme o regimento interno de cada conselho. Além disso, prestar apoio aos 

conselheiros, auxiliando em seu deslocamento e garantindo a presença e participação destes. 

Entretanto, apesar de disposto na legislação, na prática isso não se confirma. As reuniões de 

Conselho Gestor são, em diversos casos, ocupadas fortemente por membros do Estado, 

representantes de ONGs, pesquisadores e instituições privadas (SOUZA, 2013). Diante disso, 

o Conselho Gestor tem uma de suas diretrizes deturpada, uma vez que a representação paritária 

se encontra apenas no papel, e, em alguns casos, nem isso.  

Mas o que se entende por participação e de qual participação está se falando? 

Etimologicamente, a palavra participação deriva da palavra parte. “[…] Participar é fazer parte 

de algum grupo ou associação, ou tomar parte numa determinada atividade, ou, ainda, ter parte 

no negócio […] fazer parte, tomar parte ou ter parte” (BORDENAVE, 2002, p.22). Estas ações 

diferem entre si e denotam tipos, níveis e graus diferenciados de participação. Há, além da 

necessidade econômica imbricada na participação, uma necessidade política e social. A 

participação não é somente um instrumento para resolução de problemas, ela é uma necessidade 

vital do ser humano. A participação traz prestígio ao homem, permite que ele se relacione, 

obtenha uma visibilidade no seu grupo social, interaja e desenvolva suas habilidades de oratória, 

ampliando a consciência crítica e fortalecendo o poder de argumentação (BORDENAVE, 

2002).  

Para Bordenave (2002), a compreensão do processo de marginalização é fundamental 

para entendermos o processo de participação. Marginalização quer dizer estar às margens de 

um processo, sem poder para intervir, sem possibilidade de ser ouvido e de alguma forma 

modificar uma realidade. Participação, portanto, é o contrário de marginalização. No entanto, 

nem toda participação pressupõe igualdade e inclusão, é mister atentar para esta armadilha e 

compreender as diferentes formas de participar que podem, inclusive, servir de auxílio para 

manutenção do poder hegemônico.  
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Quanto ao nível, Bordenave (2002) diferencia entre micro e macroparticipação. As 

participações em nível micro, nas famílias, esporte, escola e comunidade, são entendidas como 

associações voluntárias que não visam benefícios pessoais e imediatos, além de ser aprendizado 

para uma macroparticipação. A macroparticipação, por sua vez, requer um maior envolvimento, 

intervindo nas lutas econômicas, políticas e sociais, alterando, de alguma forma, a sociedade. 

Esta última é percebida como participação social, entendida como “[o processo] mediante o 

qual as diversas camadas sociais tomam parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de 

uma sociedade historicamente determinada” (AMMANN, 1978, p. 61). 

Para Bordenave (2002) há formas distintas de participar: participação de fato, 

participação espontânea, participação imposta, participação voluntária, participação provocada, 

que se distingue entre dirigida ou manipulada, e a participação concedida. As formas de 

participação possuem relação com o grau de controle que os indivíduos possuem sobre as 

decisões e a importância das decisões nas quais os indivíduos podem participar. Os graus de 

participação vão desde o menos influente, que se restringe à informação, até o mais intenso que 

configuraria uma autogestão. A seguir, na Figura 06, estão elencados os graus de participação 

que se pode alcançar, de acordo com o acesso ao controle e tomadas de decisão: 

 

Figura 06 – Graus de participação de acordo com o acesso ao controle e tomada de decisão 

Informação quando as lideranças apenas informam aos membros da organização sobre as decisões 
já tomadas; 

Consulta facultativa 
é opcional para os dirigentes, que podem ou não consultar os membros da organização, 
considerando a possibilidade de sugestões ou críticas; 

Consulta obrigatória 
os subordinados têm de ser consultados, mesmo que a decisão final pertença aos 
dirigentes 

Elaboração e 
recomendação 

nesse nível de participação os membros podem elaborar e recomendar propostas, que 
serão ou não aceitas pelas lideranças. As lideranças, por sua vez, devem sempre 
justificar suas decisões 

Cogestão 

a cogestão se apresenta como um estágio avançado de participação. Por meio dela, a 
administração é realizada mediante decisões compartilhadas. Administrados tem 
influência na tomada de decisão. Comitês, conselhos e colegiados são considerados 
como forma de participação 

Delegação a delegação se refere a um grau de autonomia dos administrados em determinadas 
esferas que anteriormente estavam sob incumbência exclusiva dos administradores 

Autogestão 

a autogestão é o mais alto grau de participação, nela o grupo tem o controle de todas 
as decisões, sem necessitar recorrer a uma autoridade externa. “na autogestão 
desaparece a diferença entre administradores e administrados, visto que nela ocorre a 
autoadministração 

Fonte: Elaboração própria com base em Bordenave (2002). 
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No entanto, ainda que se reconheçam as formas, níveis e graus diferenciados de 

participação, de acordo com Demo (1999) não existe participação suficiente e nem um ideal de 

nível ou grau que deva ser atingido e dado como finalizado. Participação é conquista e, portanto, 

processual e infindável, é um eterno processo de negociação.  

Com relação aos instrumentos políticos SNUC, SEUC e PNAP e sua aplicabilidade nas 

RDS, acredita-se que estes incentivam os graus mais elevados de participação da população 

residente, fortalecendo o exercício de cidadania na gestão das áreas protegidas e promovendo a 

inclusão social37. O que só acontece se implementados de forma a contemplar os moradores das 

UCs, destacando-se a cogestão, por meios dos conselhos gestores deliberativos, e, em alguns 

casos, a delegação, por meio de transferência de responsabilidades aos administrados, como por 

exemplo a delegação de gerenciamento das atividades de uso público à Associações de 

Moradores na RDS Mamirauá. 

Assim, o SNUC assegura como uma de suas diretrizes “a participação efetiva das 

populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação” (BRASIL, 

2000 Art. 5º, Inciso III). E afirma, ainda, que na elaboração do Plano de Manejo/Gestão deverá 

ser assegurada ampla participação das populações residentes. Apesar do que dispõe o SNUC, o 

que tem se notado é uma dinâmica de consulta obrigatória, em que pese a concentração da 

tomada de decisão na mão do poder público e, em alguns casos, de instituições não 

governamentais e privadas, ignorando os processos de cogestão e delegação previstos e 

assegurados pelos instrumentos políticos. A busca por modelos mais inclusivos de gestão, sob 

o ponto de vista da participação social, apresenta-se como um desafio a ser superado pelas 

políticas públicas ambientais.  

Dessa forma, analisar os arranjos institucionais criados no âmbito da gestão dos recursos 

naturais é indispensável para compreender a complexidade inerente ao processo de gestão das 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Entendendo os arranjos coletivos, as normas e 

 
37 Para Irving (2010) e Irving (2014), a inclusão social é um conceito que não possui consenso entre os estudiosos, 
e é constantemente entendido sob o par dicotômico e simplista inclusão/exclusão. Para a autora, não existe 
exclusão social e sim processos de inclusão precários, “[...] o que parece fundamental não é o discurso vazio, 
centrado em terminologias já banalizadas, mas a investigação das causas do processo, que levam os grupos 
humanos às situações de exclusão, ou melhor, de “inclusão” de modo insatisfatório, degradante, desumano” 
(IRVING, 2010, p. 128). Assim, a autora elenca algumas dimensões possíveis para a compreensão do processo de 
inclusão social, a saber: dimensão política; dimensão econômica; dimensão do trabalho; dimensão cultural; 
dimensão ambiental; dimensão social; e dimensão simbólica/ imaterial. “Desse modo, a promoção de inclusão 
social está diretamente ligada à formação de uma consciência crítica e cidadã [...] Nessa lógica, o compromisso de 
inclusão social pressupõe a articulação de políticas econômicas, sociais e também ambientais, integrando questões 
relacionadas à inserção (ou reinserção) no mercado e ao fortalecimento da noção de cidadania e dos espaços de 
participação social, de maneira a possibilitar a minimização dos processos que levam à desigualdade social. 
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regras, é possível identificar os níveis e graus de participação de cada ator social envolvido no 

processo e, desse modo, criar vias para assegurar uma gestão compartilhada, descentralizada e 

participativa. 

 

2.2 ALTERNATIVA PARA O MODELO CONVENCIONAL DE GESTÃO DOS 
RECURSOS COMUNS EM RDS 

 

[...] a literatura revela um detalhe importante: em muitos casos, os 
colonizadores desmantelaram regimes de apropriação comunal e 
instituições como um prelúdio à instauração de economias coloniais. A 
‘tragédia’ ocorreu somente depois que as condições de livre acesso 
foram criadas por fatores externos; ou seja, depois da destruição dos 
sistemas existentes de posse comunal da terra e do mar. (VIEIRA, 
BERKES e SEIXAS, 2005, p.56 apud SIMÕES, 2010, p.40). 

 

 Diante de todo o debate apresentado nas seções anteriores deste estudo, a imperiosidade 

de se desenvolver formas democráticas e de participação efetiva na gestão dos recursos naturais, 

no âmbito das Unidades de Conservação, é inegável. No Brasil esse processo é relativamente 

novo e ainda busca caminhos para se concretizar, tendo algumas experiências exitosas na 

Amazônia, como as florestas e lagos compartilhados (DIEGUES, 2001; MCKEAN; OSTROM, 

2001). Segundo Oviedo e Burzstyn (2003), a participação das populações e instituições locais 

é primordial para a gestão sustentável dos bens de uso comum. Ademais, os autores enfatizam 

a necessidade de se estudar casos exitosos da Amazônia, pois apontam alternativas e modelos 

de ações coletivas “fortalecendo um sistema descentralizado, configurando um marco 

regulatório da gestão ambiental que vem sendo desejado por algumas instâncias 

governamentais e sociais” (OVIEDO; BURZSTYN, 2003, p. 180-181). 

Berkes (2001 apud Caldasso 2015, p. 29), entende que a cogestão, ou gestão 

compartilhada de recursos comuns, “é o compartilhamento de poder entre o Estado e os grupos 

que utilizam os recursos na gestão de recursos naturais”. Bordenave (2001) concorda com 

Berkes (2001) ao destacar que a cogestão se apresenta como um estágio avançado de 

participação. Por meio dela, a administração é realizada mediante decisões compartilhadas e os 

administrados têm influência na tomada de decisão. Comitês, conselhos e colegiados são 

considerados por Bordenave (2001) como formas de participação no âmbito da cogestão. 

Para Feeny, Berkes, Mccay e Acheson (2001, p.33) no que se refere à gestão dos 

recursos comuns: 
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A Administração compartilhada ou regulação estatal conjunta com automanejo dos 
usuários é [...] uma opção viável. Essa forma de co-manejo pode capitalizar o 
conhecimento local e o interesse duradouro dos usuários, ao mesmo tempo permitindo 
a coordenação com uso relevante e com usuários em um amplo escopo geográfico a 
custos transnacionais (imposição de regras) potencialmente mais baixos (FENNY et 
al, 2001, p. 33). 

 

A cogestão dos recursos comuns é, portanto, um arranjo institucional que possui como 

premissa fundamental o compartilhamento de poderes para o estabelecimento de direitos e 

deveres dos usuários de determinado recurso, permeando não só a construção de regras e 

normas, mas, também, estratégias de parceria e cooperação das comunidades com o Estado e 

os outros usuários. Tendo em vista os objetivos da categoria RDS, a presença de populações 

residentes, os instrumentos de gestão da RDS e o rol de atores sociais que atuam no âmbito da 

gestão, a cogestão se mostra como possível alternativa para a gestão dos recursos comuns, como 

discutido nas seções a seguir. 

 

2.2.1 Da Tragédia ao Governo dos Comuns: A proposta de Ostrom 

 

A Teoria dos Comuns surge a partir de uma crítica à Tragédia dos Comuns, conceito 

expresso no artigo “Tragédia dos Comuns” – The Tragedy of Commons -, em 1968, de autoria 

de Garret Hardin. Revisitando as ideias Malthusianas, Hardin (1968) acreditava que os recursos 

comuns estavam fadados ao esgotamento total e que para solução seriam necessárias mudanças 

nos valores humanos. Assim, o cerne de sua reflexão se pauta no embate entre individualismo 

e coletividade no compartilhamento dos recursos naturais. Para ilustração, o autor utilizou a 

metáfora da pastagem, em que em uma situação hipotética, cogitou a sobreexploração dos 

campos de pastagem, com um número superior de animais do que o local poderia suportar. 

Assim, cada pastor, utilizando-se da racionalidade, tomaria sua decisão visando à maximização 

de seus ganhos individuais – a renda advinda de cada gado adicionado ao pasto, que, no entanto, 

geraria malefícios a todos os usuários da pastagem – mesmo que este processo levasse à 

sobrecarga da pastagem. 

Como solução ao uso descontrolado e altamente degradador dos recursos, Hardin (1968) 

sugeriu duas opções de gestão: a privatização dos recursos ou a intervenção estatal. O autor 

salientou que qualquer forma divergente de gestão levaria os recursos ao esgotamento total, ou 
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seja, uma Tragédia dos Comuns. Outros teóricos, além de Hardin, preocuparam-se em refletir 

acerca do dilema social entre racionalidade individual e coletiva. Na perspectiva de Olson 

(1999), para que indivíduos ajam em prol de um objetivo coletivo, é necessária alguma forma 

de incentivo, haja vista dificilmente existir o comprometimento voluntário.  

Em suas reflexões sobre a Ação Coletiva, Olson (1999) entende que, na quase totalidade 

dos casos, os interesses individuais superam os coletivos e são responsáveis pelas tomadas de 

decisão dentro dos grupos, pois “assim como pode se supor que os indivíduos que pertencem a 

uma organização ou grupo têm um interesse comum, eles também têm interesses puramente 

individuais, diferentes dos interesses dos outros membros do mesmo grupo ou organização” 

(OLSON, 1999, p. 20). 

Nesse contexto, o autor destaca a figura das lideranças como essenciais ao processo de 

convencimento dos indivíduos para a ação coletiva, por meio das coerções que, cabe ressaltar, 

não necessariamente se dão como punições, mas como formas de incentivos – sobretudo 

financeiros - para despertar nos indivíduos o interesse em colaborar para o alcance do objetivo 

coletivo, a exemplo de pagamentos por serviços ambientais como o Programa Bolsa Floresta 

apresentado na seção 2.1.  

Para Lazzaretti (2014), baseado em Olson (1999), “nem sempre os interesses comuns 

produzem uma ação coletiva. Não é porque todos têm um interesse comum que irão se organizar 

para produzir uma ação coletiva em prol desse interesse” (LAZZARETTI, 2014, p.149). No 

entanto, “o surgimento da ação coletiva depende, entre outros fatores, de incentivos individuais 

para participar de decisões em grupo” (OSTROM, 2002, p.01 – tradução nossa).  

As teorias, até o momento apresentadas, ajudam a explicar o motivo pelo qual os 

indivíduos agem em busca de benefícios próprios, mas não ajuda a entender o porquê existem 

casos em que esses indivíduos agem em prol da coletividade, baseados na confiança e na 

solidariedade (CUNHA, 2005). Ao refletir sobre essas questões e desenvolver sua obra “O 

Governo dos Comuns”, publicada em 1990, Elinor Ostrom38 partiu de alguns pressupostos 

teóricos acerca da Tragédia dos Comuns e da Ação Coletiva, e elaborou críticas acerca dos 

argumentos propostos por Hardin (1968) e Olson (1965), que consideravam que instituições 

 
38 Elinor Ostrom foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel de Economia, em 2009. Com formação na 
Ciência Política, Ostrom dedicou seus escritos acadêmicos para pensar formas de entender o papel das 
comunidades na gestão dos recursos comuns em diversas localidades no mundo. 
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regidas por indivíduos só poderiam manejar os recursos comuns, de maneira sustentada, caso 

existisse a figura de um agente externo - público ou privado.  

A principal crítica de Ostrom (1990) pauta-se na rigidez com que esses modelos são 

aplicados, desconsiderando as especificidades dos contextos. Para autora, é necessário que se 

pensem arranjos institucionais para a gestão dos recursos comuns levando em consideração a 

participação dos membros do grupo, sobretudo na construção das regras e normas, que devem 

ser flexíveis e abertas para as mudanças.  

Na contramão de Hardin e Olson, a teoria de Ostrom é uma tentativa de alertar 

governantes e gestores, por meio de vários estudos empíricos ao redor do mundo, que as 

comunidades são capazes de gerir suas bases de recursos comuns de maneira mais próxima do 

ideal de sustentabilidade, superando os padrões top-down de governança, impostos por agentes 

externos às localidades de uso comum. Em consonância com esta ótica, Diegues (2001), 

ancorado em Mccay e Acheson (1987), entende que as propostas de Hardin e Olson, se 

analisadas empiricamente, podem configurar uma grande contradição, uma vez que são os 

próprios agentes privados e estatais que, na maioria das vezes, cometem as devastações 

ambientais em larga escala. 

Para Feeny et al. (2001) os recursos de propriedade comum, ou recursos comuns, 

compreendem a vida selvagem, as águas superficiais e subterrâneas, os peixes, as pastagens, as 

florestas, entre outros. No entanto, Mckean e Ostrom (2001) condenam o uso do termo recursos 

de propriedade comum, utilizado por Feeny et al. (2001), pois acreditam que ele estabelece uma 

confusão entre o que são os recursos em si e as formas como eles são geridos. As autoras 

(MCKEAN; OSTROM, 2001) utilizam, portanto, o termo recursos de uso comum, ou, 

recursos comuns, para referirem-se às unidades de recursos. Estes serão os termos utilizados 

neste estudo, bem como o termo Base de Recursos Comuns (Common Pool Resources - CPRs) 

que diz respeito aos sistemas de recursos.  

De acordo com Feeny et al. (2001) e Mckean e Ostrom (2001), os recursos comuns 

possuem duas características principais:  

a) o controle de acesso: os recursos comuns possuem dimensões que dificultam e tornam 

árduo e oneroso o controle de acesso. No caso das UCs amazônicas ainda mais, uma vez que 

contemplam grandes extensões territoriais, o que dificulta a exclusão de usuários, quando 

necessário. É possível afirmar, portanto, que este cenário “abre possibilidades para o uso 

predatório da base de bens comuns, caso investimentos de conservação e manejo não sejam 



70 
 

incentivados” (MCKEAN; OSTROM, 2001, p. 81). Os recursos com capacidade migratória, 

como os aquáticos, possuem uma dificuldade ainda maior, pois ultrapassam os limites da 

propriedade comum.  

b) a capacidade de subtração/subtrabilidade: esta característica diz respeito a quanto 

cada usuário pode subtrair da base de recursos comuns, pois o nível de exploração que um 

usuário empreende afeta diretamente no quanto os outros usuários deverão se esforçar para ter 

acesso ao recurso. Por exemplo, quanto mais um indivíduo pescar, menos peixes estarão 

disponíveis para outros indivíduos, que deverão empregar mais tempo e esforço para capturar 

o recurso. Além disso, dependendo da quantidade de recursos subtraídos por um usuário, outros 

deixarão de ter acesso.  

Diante desse contexto, emergem discussões acerca das composições de arranjos 

institucionais de uso e gestão dos recursos comuns que possibilitem a sua perpetuação pelo 

maior período possível. Ostrom (2005) destaca que para entender a diversidade de arranjos 

institucionais é necessário, primeiramente, entender o que são instituições. Em linhas gerais, 

para a autora, as instituições são as regras e normas que os indivíduos adotam para regular 

“interações estruturadas e repetitivas incluindo aquelas dentro de famílias, bairros, mercados, 

empresas, ligas esportivas, igrejas, associações privadas e governos em todas as escalas” 

(OSTROM, 2005, p. 03, tradução nossa). 

Compreende-se, então, que instituição é um conjunto de elementos, regras e normas 

escritas ou inconscientes para moldar o comportamento social perante determinadas 

circunstâncias. Assim, por tais convenções pré-estabelecidas e pactuadas, formais e informais, 

indivíduos sabem como se comportar na escola, no trânsito, na feira, na comunidade, e em 

vários espaços de sociabilidade que pressupõem normas e esperam uma determinada conduta 

de seus integrantes. Instituições, dependendo do contexto para e pelo qual foram criadas, 

dispõem de configurações diferenciadas que resultam em arranjos institucionais específicos 

para as relações e comportamentos que pretendem condicionar (OSTROM, 2005: FIANI, 2013) 

Segundo Fiani (2013), arranjos institucionais “são regras que definem a forma particular 

como se coordena um conjunto específico de atividades econômicas em uma sociedade” 

(FIANI, 2013, p.22). Já para Pires e Gomide (2014), arranjos institucionais são “conjuntos de 

regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam atores e 

interesses na implementação de uma política pública específica” (PIRES; GOMIDE, 2014, p. 

13). Entende-se, assim, ancorando-se nas contribuições dos autores, que o conjunto de regras 

pode ser usado não só para atividades econômicas e políticas públicas, mas também para 
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relações sociais particulares. São os arranjos institucionais que decidem quem coordena, quem 

participa e quem fica de fora dos processos, desenvolvendo mecanismos e instrumentos 

necessários para que as restrições criadas sejam cumpridas (FIANI, 2013; PIRES; GOMIDE, 

2014).  

No que concerne às instituições criadas em prol do manejo dos recursos comuns, Ostrom 

(1990) e Mckean e Ostrom (2001) entendem-nas formas de arranjos institucionais firmadas 

entre grupos de usuários, ou apropriadores (appropriators) da base de recursos comuns, que 

buscam um manejo regulado para seus recursos. “Propriedade comum ou regime de 

propriedade comum, referem-se aos arranjos de direito de propriedade nos quais grupos de 

usuários dividem direitos e responsabilidades sobre os recursos” (MCKEAN; OSTROM, 2001, 

p.80). 

De acordo com Mckean e Ostrom (2001), economistas defendem os direitos de 

propriedade frente ao uso irregular e predatório dos recursos comuns, enfatizando que o manejo 

conjunto de uma base de recursos, se bem definido, constitui-se em estratégia de regulação do 

acesso aos recursos comuns perante às altas demandas que possivelmente levariam ao 

esgotamento total ou a algo bem próximo disso. A despeito dessa discussão: 

 

Se a humanidade depende da máxima exploração sustentável oferecida por um 
sistema de recursos, torna-se essencial um mútuo, cuidadoso e bem sintonizado uso 
dos mesmos. Regimes de Propriedade Comum são, essencialmente, maneiras de 
institucionalizar e orquestrar esse tipo de sintonia fina no uso dos sistemas dos 
recursos, quando estes são pressionados em direção aos seus limites (MCKEAN; 
OSTROM, 2001, p. 86).  

 

Feeny et al. (2001) definem quatro categorias de regime de propriedade: regimes de 

propriedade de livre acesso; regimes de propriedade privada; regimes de propriedade estatal; e 

regimes de propriedade comunal. 

As propriedades de livre acesso consistem naqueles onde o acesso aos recursos é 

ilimitado, sem nenhum mecanismo de controle e regulação de uso.  

Nas propriedades privadas indivíduos, ou indivíduos organizados como, por exemplo, 

empresas, impõem regras de acesso e exploração dos recursos. Geralmente, este tipo de regime 

possui seus direitos reconhecidos pelo Estado e podem ser transferíveis.  
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Já na propriedade comunal, os recursos são geridos por uma comunidade39. Os membros 

dessa comunidade criam normas de uso para regular o acesso interno e criam regras para limitar 

ou excluir acesso de terceiros. Os direitos desse regime podem ser reconhecidos pelo Estado. 

Há autores que intitulam esse tipo de propriedade como propriedade comum ou comuns. 

No que concerne à propriedade estatal os direitos e as decisões sobre o uso dos recursos 

são exclusivos do governo. Cabe ressaltar que nesta categoria o Estado pode se utilizar de 

poderes coercitivos, diferentemente das propriedades controladas por um regime privado. 

As categorias destacadas por Fenny et al (2001) correspondem também aos quatro tipos 

de propriedades destacadas por Ostrom e Mackean (2001): propriedade de livre acesso, 

propriedade privada, propriedade comum e propriedade pública. As autoras salientam para a 

necessidade de uma abordagem dialógica que comporte o entrecruzamento e compartilhamento 

destas formas, destacando que “é crucial reconhecer que propriedade comum é propriedade 

privada compartilhada e que deve ser considerada permeável a parcerias, sociedades 

anônimas e cooperativas comerciais” (OSTROM; MCKEAN, 2001, p.82, grifo das autoras). 

Assim, propriedade comunal requer regras e restrições de uso aos apropriadores. Portanto, é 

uma propriedade, também, privada, e não de livre acesso. 

Feeny et al. (2001) e Mckean e Ostrom (2001) destacam que há um equívoco na 

compreensão acerca da propriedade comunal e de livre acesso, pois são entendidas como 

sinônimos em boa parte da literatura. E que, inclusive, a tragédia prevista por Hardin seria 

pautada nessa incompreensão, uma vez que o autor não considera a ausência de direitos de 

propriedade nos regimes de livre acesso. Para ele, propriedade comunal é equivalente à 

propriedade de livre acesso e ambas são desprovidas de regulação. Fenny et al. (2001), em 

contraponto ao pensamento de Hardin, destacam: 

 

Uma diversidade de sociedades no passado e no presente tem, de forma independente, 
elaborado, mantido ou adaptado sistemas comunais voltados ao manejo de recursos 
de propriedade comum. Essa persistência não é um acidente histórico; esses sistemas 
foram construídos pelo conhecimento dos recursos e por normas culturais que se 
desenvolveram e têm sido testadas ao longo do tempo. O recente interesse em sistemas 
de propriedade comunal talvez esteja relacionado à ressurgência do interesse na 
democracia de base na participação pública e no planejamento local. Regimes de 
propriedade estatais nos quais agentes governamentais exercem poderes exclusivos 
de tomadas de decisão têm sido desaprovados. Dado que há muitas situações nas quais 

 
39 Por comunidades, Ostrom (1990; 2002) entende grupos de usuários dos recursos comuns que convivem e 
dependem de uma mesma base de recursos, compartilhando riscos e benefícios. 
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usuários têm capacidade de automanejo, é sensato, em termos econômicos e 
administrativos, envolvê-los no manejo de recursos (FEENY et al. 2001, p. 33). 

 

No entanto, para Mckean e Ostrom (2001), há que se reconhecer que regimes comunais 

também falham, apesar de acreditarem que o fracasso de alguns desses regimes não apaga o 

sucesso de tantos outros desenvolvidos em todo o mundo. Apesar de realizados e mantidos por 

sociedades predecessoras, os regimes são aplicáveis às sociedades contemporâneas e não 

devem ser vistos como relíquias do passado.  

Nesse sentido, Diegues (2001 citando MCCAY; ACHESON, 1987) salienta um 

equívoco dos autores que advogam pela teoria da Tragédia dos Comuns, pois o que acontece é 

uma tragédia dos comunitários, que são expulsos de seus territórios e sofrem saques e 

espoliações por conta da expansão do Capital, como hidrelétricas, madeireiras e mineradoras. 

Além das tentativas da iniciativa pública de implantação de Unidades de Conservação de 

proteção integral, como os Parques Nacionais. 

Ainda que os regimes de propriedade comum variem por conta de idiossincrasias e 

externalidades atinentes a cada um dos sistemas, Ostrom (2002) elencou oito princípios, com 

base em diversas pesquisas de campo, inclusive em florestas tropicais brasileiras, 

recorrentemente encontrados em casos eficazes de gestão dos recursos comuns, também 

denominados por Ostrom (2002; 2005) como princípios de casos robustos de gestão, ou ainda 

recomendações para alcance de arranjos institucionais de longa duração e princípios para 

manejo sustentável dos recursos naturais, apresentados na Figura 07. 
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Figura 07 - Quadro dos 8 princípios presentes nos casos de sucesso/robustos de regimes de 
propriedade comum 

 

1. Limites claramente 
definidos 

Limites de acesso e uso dos recursos comuns devem estar 
claramente definidos para todos os usuários, o que influi na 
cooperação entre os membros para o respeito aos limites e para 
a exclusão de invasores. 

2. Congruência - Distribuição de benefícios e custos deve ser feita de maneira 
proporcional; 

- Adaptação das regras às realidades locais. 

3. Arranjos de escolha 
coletiva 

Regras devem ser definidas mediante acordos coletivos entre 
os utilizadores. 

4. Monitoramento Deve haver monitores para auditamento do uso dos recursos. 
Os monitores podem ser os próprios usuários ou indivíduos de 
sua confiança. 

5. Sanções graduais Violadores das regras receberão sanções graduais dos próprios 
usuários ou funcionários responsáveis pela fiscalização. 

6. Mecanismos de 
resolução de conflitos* 

Resolução de conflitos deve acontecer em arenas locais de 
maneira a agilizar questões que envolvam usuários e 
funcionários. 

7. Reconhecimento 
mínimo dos direitos de 

organização 

Direitos dos apropriadores, por eles criados, não devem ser 
ameaçados por autoridades externas e devem ser reconhecidos 
pelo poder público. 

8. Projetos e Iniciativas 
interconectadas – 

traduzido também como 
empresas aninhandas 

**presente apenas em casos 
maiores e mais complexos 

As atividades de gestão devem estar organizadas por uma 
ordem crescente, começando por aquelas que exigem 
competências locais até aquelas que exigem competências 
mais elevadas. Assim, monitoramento, fiscalização, resolução 
de conflitos, entre outras, são hierarquizadas, de maneira a 
facilitar o planejamento e a gestão. 

Fonte: Elaboração própria com base em Ostrom (2002, tradução minha) e em Caldenhof (2013). 

* Neste estudo será utilizada uma abordagem simmeliana de conflito, na qual o conflito não possui resolução, mas 
sim negociação/mediação.  

 

Em modelos considerados de sucesso/robustos, a maioria dos princípios estava presente 

(OSTROM, 2002), como discutido a seguir. 

Com relação aos limites legais e físicos das áreas protegidas, estes devem ser definidos 

com clareza e devem estar compreensíveis para todos os membros envolvidos, de forma que o 

uso de cercas, por exemplo, possa ser dispensado. Assim, os usuários devem respeitar os 

acordos por possuírem confiança uns nos outros, pois cercas são fáceis de serem ultrapassadas. 

Os critérios para as formas de ingresso e saída dos grupos devem ser explicitados e evidenciar 
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os benefícios e prejuízos causados pela inserção ou retirada de um membro. Esses critérios 

devem, de preferência, restringir a entrada de novos membros durante um período, a fim de 

estabilizar a quantidade de membros do grupo (MCKEAN; OSTROM, 2001; OSTROM, 2002).  

É necessário ainda que as regras sejam elaboradas de forma coletiva e tenham caráter 

flexível, pois conforme ocorram mudanças nas realidades locais, os usuários diretos logo as 

perceberão e, assim, ajustarão as regras “em função de mudanças ecológicas e novas 

oportunidades econômicas” (OSTROM, 2002, p.31, tradução nossa).   

As regras de uso devem não somente ser claras como exequíveis e de fácil 

monitoramento. Assim, as punições devem incluir comportamentos que possam ser freados 

antes que aconteça o ato de degradação. Exemplo disso, pode-se proibir que os usuários estejam 

em locais em que a exploração durante determinados períodos não é permitida (nos sistemas 

florestais essa questão é mais fácil de ser combatida, mas nos sistemas aquáticos – rios, mares 

– os usuários precisam passar pelas águas pois estas constituem seu meio de locomoção) ou 

proibir o porte de espécies de serras, redes e armadilhas. É necessário ainda que existam 

penalidades para aqueles que não cumpram com as regras. Dessa forma, a fiscalização é 

também fator preponderante para o sucesso dos regimes de propriedade comum (MCKEAN; 

OSTROM, 2001; OSTROM, 2002). 

No que diz respeito à negociação de conflitos, levar os desacordos e problemas internos 

de membros para resolução em esferas jurídicas requer altos custos e morosidade. Assim, é 

interessante criar arenas pequenas internas em que se deliberem os problemas, de preferência, 

considerando a conversa e o comprometimento. Em áreas muito grandes é ainda essencial que 

exista delegação de coordenação. Por exemplo, em uma área florestal com diversas 

comunidades, pode existir uma coordenação piramidal com independência de lideranças para 

cada comunidade. Assim, a maior parte possível do sistema será alcançada e administrada com 

maior eficiência (MCKEAN; OSTROM, 2001; OSTROM, 2002). Vale destacar ainda que a 

autoridade e os direitos dos usuários não devem ser ameaçados por autoridades externas. 

Simões (2010), com base em Ferreira (1999; 2001; 2004; 2006), acrescenta que os 

conflitos entre usuários de uma base de recursos não devem ser vistos como algo negativo, pois 

propiciam mudanças. Conflitos não são resolvidos, são apenas contingenciados por resoluções 

que posteriormente serão suplantadas e exigirão novas negociações. A discussão sobre conflitos 

será apresentada mais adiante no Capítulo 4. 
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Embora exista consenso quanto aos princípios presentes nos casos exitosos de 

propriedade comum, há duas questões teóricas que precisam ser repensadas e discutidas: o 

tamanho e a heterogeneidade dos grupos. No que concerne ao tamanho do grupo de usuários, 

Ostrom (2002) assevera que diversos teóricos acreditam que o sucesso seja mais provável em 

grupos menores, pois haveria uma maior coesão nos posicionamentos a respeito do controle e 

uso dos recursos comuns. No entanto, a autora acredita que este equívoco seja atribuído ao 

pensamento de que quanto menor o grupo mais homogêneo será, ignorando o fato de que 

mesmo em grupos pequenos existem conflitos de interesses. Assim, mesmo em grupo 

pequenos, é necessário reconhecer as divergências e prover arenas para mediá-las. 

 Para Ostrom (2002), o que os estudiosos ignoram é a proporção entre o tamanho das 

terras – levando em consideração sistemas florestais – e o número de usuários. Em terras com 

grandes extensões e número relativamente pequeno de usuários, que é o caso das UCs da 

Amazônia, por exemplo, o monitoramento poderá ser comprometido, uma vez que não haverá 

recurso humano suficiente para monitoramento da base de recursos. Diante disso, a autora 

reforça que grupos pequenos de usuários não são garantia de sucesso na cogestão dos recursos. 

Pois podem ter inúmeros conflitos, da mesma forma que os grupos maiores, além de não 

conseguirem realizar o monitoramento necessário em bases de recursos de grandes dimensões.  

A heterogeneidade é outra variável questionada. Conforme Ostrom (2002), os grupos 

são diversos e possuem indivíduos com percepções culturais e motivações distintas que levam 

estudiosos a questionar se estas divergências se estendem à compreensão de como os recursos 

comuns devem ser geridos. Dependendo dos ativos econômicos e políticos dos apropriadores, 

os interesses podem variar consideravelmente. Esta questão pode ser exemplificada pelo 

contexto da pescaria em que pescadores locais visam o autossustento por meio de uma pesca 

artesanal, já as grandes empresas de pesca industrial não estão preocupadas com o manejo em 

longo prazo e podem esgotar recursos utilizando-se de pesca predatória e intensiva, visando à 

lucratividade (OSTROM, 2002, p. 14, tradução nossa), o que vem acontecendo em muitas UCs 

do Amazonas que enfrentam conflitos de pesca, como a RDS Rio Madeira e a RDS do Juma. 

Mas, para Ostrom (2002), os estudiosos têm centrado suas discussões nas variáveis 

erradas. Mais importante que o tamanho e a heterogeneidade dos grupos é pensar a 

interdependência que estas variáveis têm com outras que também podem ser alteradas e 

modificar a dinâmica dos regimes. 

Segundo Ostrom (2000, passim, tradução nossa), manejos complexos exigem desenhos 

complexos. Assim, uma lição importante para o futuro é a relevância das instâncias locais no 
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mix de instituições responsáveis pela conservação dos recursos comuns. Na maior parte dos 

casos, é a diversidade de instituições que propiciou a proteção da diversidade biológica a longo 

prazo. A autora propõe ainda a criação de associações de instituições locais, para que exista 

uma espécie de intercâmbio e que elas possam aprender entre si. Sobre este último quesito de 

intercâmbio, pode se resgatar o caso citado anteriormente de intercâmbios realizados entre 

comunidades moradoras de UCs do Amazonas, que buscam compartilhar formas de manejar os 

recursos comuns. 

Na Amazônia, a apropriação comunal dos espaços ocorre de diversas maneiras e em 

diversos contextos. Diegues (2001) relembra o período gomífero em que grupos de seringueiros 

resistiram e permaneceram nas florestas, mesmo sob os domínios de comerciantes locais, 

sobrevivendo da extração da borracha e da pesca. Outro exemplo destacado pelo autor é o uso 

dos lagos de várzea em que, nas secas dos rios, por conta da grande concentração de peixes, há 

uma apropriação comunitária da fauna aquática. No que diz respeito às comunidades ribeirinhas 

da Amazônia, Lira e Chaves (2016) entendem ainda que “[...] prevalece uma relação de respeito 

entre homem-natureza, tendo em vista que os ribeirinhos não dissociam o homem da natureza, 

o que permite o manejo do ambiente sem a degradação dos recursos naturais” (LIRA; 

CHAVES, 2016, p. 75). 

Na concepção de Diegues (2001), a resistência desses espaços de uso comum estava 

associada, via de regra, à dificuldade de acesso em relação aos centros das cidades e à baixa 

capacidade de produção agrícola, além do fato do olhar pejorativo e preconceituoso atribuído 

aos grupos sociais presentes nessas localidades. 

No entanto, passada a época de invisibilidade, a partir da década de 1950, e 

enfaticamente após a década de 1970, os sistemas comunais passam a ser abalados pela 

“expansão urbano-industrial e da fronteira agrícola” (DIEGUES, 2001, p. 105). A esse processo 

soma-se a modernização da indústria pesqueira, iniciada na década de 1960, que se alastrou 

pela região sul-sudeste e, posteriormente, chegou ao Norte, especificamente na região da foz 

do Amazonas. As empresas pesqueiras visavam um alto e rápido retorno financeiro mediante 

sobreexploração dos recursos pesqueiros, o que culminou em diversos conflitos com as 

comunidades locais (DIEGUES, 2001; CASTRO; MCGRATH, 2001). “Esses conflitos 

incluem apreensão e queima de artes de pesca, violência pessoal e até confrontos armados” 

(OVIEDO; BURZSTYN, 2003, p.188). 

Conforme o movimento de expansão urbano-industrial caminhava em direção às áreas 

de várzea, avançavam as investidas de empresas agropecuárias e mineradoras, políticas públicas 
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– sobretudo as que tratavam da implantação de áreas protegidas – e de projetos de 

desenvolvimento, como a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)40 

(DIEGUES, 2001). As populações extrativistas, segundo Diegues (2001), foram as que mais 

sofreram com esse processo: 

 

[...] com o aumento do preço da terra em áreas em que o Governo criou infraestrutura 
viária, cerca de 10.000 famílias de seringueiros foram obrigadas a migrar para as 
favelas ou mesmo para a Bolívia entre 1970 e 1975 (MENDES apud SIBERLING, 
1992). A devastação florestal foi imensa, atingindo seringueiras, castanheiras e outras 
espécies de que dependiam os extrativistas. Velhos castanhais, cujos antigos 
proprietários eram absenteístas, foram vendidos aos novos empresários do sul que 
deles expulsaram os extrativistas usando frequentemente a violência. Isso ocorreu, por 
exemplo, no Polígono dos Castanhais, no sudeste do Pará (Castro, 1993).  A 
implantação de grandes projetos governamentais e semi-governamentais, como o 
Grande Carajás, que ocupa uma área igual à da França, teve impactos devastadores 
sobre os modos de vida tradicional indígena e não-indígena do sudeste do Pará 
(DIEGUES, 2001, p. 108). 

 

Ainda de acordo com Diegues (2001), na tentativa de amenizar os efeitos da devastação 

causados pelos grandes projetos governamentais de desenvolvimento, o governo estabeleceu a 

criação de unidades de conservação, sobretudo as de proteção integral, desconsiderando os 

grupos sociais existentes nessas localidades, resultando na expulsão ou repressão de “atividades 

tradicionais”. Um exemplo clássico é figurado pelas populações remanescente de quilombos do 

Rio Trombetas, no Pará. Nas suas terras foram implantadas mineradora, hidrelétrica e duas 

áreas protegidas – uma Estação Ecológica e uma Floresta Nacional. Do mesmo modo, o Lago 

Grande de Monte Alegre no Pará, e tantos outros sistemas comunais de apropriação dos 

recursos pesqueiros, tiveram dupla ameaça: do lado terra, os fazendeiros e do lado água, 

pescadores comerciais. Além do fato de partes de seus lagos terem sido incluídas em territórios 

de áreas protegidas. 

Após as ameaças sofridas pela expansão do capital, no bojo da revolução urbano-

industrial e do avanço da agropecuária e da indústria imobiliária, acontece o processo de 

redemocratização no Brasil. A partir desse contexto, com o fortalecimento dos movimentos 

sociais, sindicatos e organizações não governamentais – com participação de parte do 

movimento ecológico -, converge uma série de reações, a saber:  

 
40 A SUDAM pode ser considerada efeito direto dos projetos políticos desenvolvimentistas voltados para a 
Amazônia. 
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a) recriação espontânea e localizada dos comunitários: caracteriza-se pela resistência 

protagonizada exclusivamente pelos grupos sociais locais, em que os mesmos se 

organizaram para combater a invasão de terceiros (DIEGUES, 2001). Santos, Conti e 

Silva (2019) relatam o modelo de luta de comunidades ribeirinhas do Baixo e Médio 

Amazonas que adotam estratégias de proteção dos lagos, com vistas a combater a pesca 

predatória realizada por invasores de lagos. 

b) reconstrução de sistemas de apropriação comunitária apoiados por movimentos sociais 

no âmbito nacional: iniciativas que receberam grande apoio de movimentos sociais, 

como o Movimento dos Atingidos pelas Barragens e o Movimento Nacional dos 

Seringueiros (MNS), sendo este último o mais conhecido em nível internacional. O 

MNS foi responsável por diversas ações de resistência dos seringueiros e logrou 

grandes conquistas como a criação do Conselho Nacional de Seringueiros e a influência 

direta na instituição das Reservas Extrativistas (DIEGUES, 2001). 

c) reconstrução de sistemas comuns sem apoio de movimentos sociais nacionais nas áreas 

protegidas restritivas: nestes casos, enquadram-se as resistências comunais frente ao 

estabelecimento compulsório de unidades de conservação de proteção integral – como 

os Parques e Reservas Ecológicas – em que a moradia das comunidades não é 

permitida. Entretanto, por diversos motivos, como a ausência de recurso financeiro para 

regularização fundiária, comunidades resistem nesses locais, mesmo com as duras 

restrições impostas aos seus modos de vida. Com o passar do tempo, o impedimento da 

prática de suas atividades habituais de autoconsumo acabam resultando na “emigração 

dessas populações que passam a morar no entorno das áreas protegidas, sem nenhuma 

assistência, ou engrossam as favelas urbanas” (DIEGUES, 2001, p. 114). 

Lira e Chaves (2016) relembram que as políticas públicas na Amazônia tendem a não 

contemplar os interesses das populações amazônicas, pois seus focos estão voltados para o 

desenvolvimento da região de maneira que possa ser igualada e integrada às outras regiões de 

destaque do país e, à economia internacional. No entanto, Diegues (2001) atenta para o fato de 

que há casos na Amazônia em que as formas de manejo comunais são reconhecidas como 

primordiais para a conservação ambiental. O exemplo mais emblemático parece ser o da 

Estação Ecológica de Mamirauá – atual RDS Mamirauá.  

 

O manejo local participativo e a formalização de jure de regimes de propriedade 
coletiva de recursos naturais representam uma alternativa ao modelo convencional 
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baseado no “seqüestro social” [sic] de grandes territórios para o estabelecimento de 
unidades de conservação geridos exclusivamente pelo poder público. Uma 
característica essencial e diferenciadora dessas iniciativas de gestão local de recursos 
é que elas buscam integrar e potencializar ações que objetivem a conservação da 
natureza e o desenvolvimento social das populações, simultaneamente. No entanto, as 
atuais legislação e política ambientais brasileiras estão baseadas em princípios 
políticos e científicos que originam um sistema de gestão centralizador e que ainda 
não permite a administração compartilhada com instituições locais de manejo e não 
admite a existência legal de regimes de propriedade coletiva de recursos de uso 
comum (PEREIRA, 2002, p.02). 

 

No bojo da discussão ensejada por Pereira (2002), Oviedo e Burzstyn (2003) entendem 

que a participação das instituições locais é tida como primordial para a gestão sustentável dos 

bens de uso comum.  

Diante dos relatos que envolvem a gestão dos recursos comuns na Amazônia e os 

aprendizados que podem derivar desses arranjos, esta dissertação caminha no sentido de 

contribuir para a reflexão sobre os arranjos institucionais enquanto estratégias de cogestão para 

o turismo em unidades de conservação de uso sustentável. Para tanto, a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, foco da pesquisa, será analisada a partir do método 

proposto por Ostrom para avaliação da dinâmica dos arranjos institucionais. Este método será 

discutido na seção a seguir e, posteriormente, utilizado para se pensar o turismo no contexto da 

conservação da natureza e da gestão compartilhada. 

Tendo em vista o objetivo central desta dissertação, que consiste em analisar os arranjos 

institucionais enquanto estratégias de cogestão para o turismo na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Uatumã, será realizada na seção a seguir a apresentação do método proposto por 

Ostrom para avaliação da dinâmica dos arranjos institucionais. 

 

2.2.2 O modelo de análise e desenvolvimento institucional - Institutional Analysis and 
Development (IAD) framework: avaliando as iniciativas de cogestão 

 

Para avaliar experiências de arranjos institucionais com efeitos sustentáveis41 em longo 

prazo, Ostrom propôs um framework (arcabouço teórico metodológico) de análise por meio do 

 
41 Por sustentáveis entende-se a capacidade que a base de recursos comuns tem de se regenerar durante o período. 
É uma questão similar ao conceito de capacidade de carga. A natureza tem um limite de exploração dentro de um 
período, para que consiga se regenerar sem danos irreparáveis. É nesse sentido que Ostrom pensa o termo 
sustentáveis, sendo possível atender as necessidades das comunidades sem gerar danos ao ambiente, de maneira 
que a base de recursos se torne perene. Destaca-se que, para Ostrom (2011), a análise da sustentabilidade dos 
arranjos institucionais perpassa a capacidade de resiliência e flexibilidade dos arranjos frente a desastres e 
mudanças ambientais não previsíveis.  
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Institutional Analysis and Development (IAD – Modelo de Análise Institucional e 

Desenvolvimento). O IAD é um mapa conceitual que busca descrever e analisar a estrutura que 

compõe uma arena de ação. 

O modelo de análise foi desenvolvido por Ostrom (1990; 2002; 2005; 2011) com o 

intuito de analisar modelos de gestão compartilhada dos recursos comuns. Por meio do IAD, 

avalia-se o desempenho de instituições na manutenção de suas bases de recursos comuns. 

Alguns autores utilizaram este modelo para pensar realidades de cogestão em Unidades de 

Conservação, a exemplo de a) Valle (2016), que analisou a participação das comunidades e a 

robustez do conselho gestor no Parque Estadual da Ilha do Cardoso em São Paulo; b) Caldenhof 

(2013), que analisou as mudanças sociais e institucionais derivadas da implantação da RESEX 

do Rio Unini, do PARNA do Jaú e da RDS Amanã, ambos no estado do Amazonas; c) Caldasso 

(2015) e sua análise da cogestão dos recursos pesqueiros na RESEX Marinha Arraial do Cabo 

no Rio de Janeiro e RESEX Marinha Canavieiras no estado da Bahia; d) Simões (2010), que 

investigou os embates relacionados à gestão da presença de populações, com enfoque nas 

restrições ao uso e acesso aos recursos naturais, no Parque Estadual da Serra do Mar em São 

Paulo.  

Além dos estudos retromencionados, cabe destacar a atuação de grupos de pesquisa 

brasileiros dedicados a pensar a aplicação da Teoria dos Comuns, a partir do método IAD, na 

realidade das Unidades de Conservação: a) o Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações 

Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras (NUPAUB/USP), coordenado por Sueli Ângelo Furlan, 

e integrado por Antônio Diegues; e o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da 

Universidade de Campinas (NEPAM/UNICAMP), coordenado por Lúcia da Costa Ferreira, 

autora com grande expressividade no que concerne à difusão da Teoria dos Comuns no Brasil, 

sobretudo na região sudeste. Autores amazônicos também vêm empreendendo pesquisas no 

âmbito da Teoria dos Comuns, a exemplo dos professores Antônio Witkoski e Henrique dos 

Santos Pereira da Universidade Federal do Amazonas, ambos vinculados ao Programa de Pós-

graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (PPG-CASA). 

Seguindo a linha de pesquisa desses autores, aplica-se, neste estudo, uma análise dos 

arranjos institucionais existentes na RDS do Uatumã a fim de avaliar a dinâmica desses arranjos 

no que concerne à participação efetiva de comunitários nas decisões referentes ao manejo de 

recursos comuns para o turismo. Será realizada, portanto, nesta seção, a apresentação da 

metodologia IAD, explicando a estrutura do modelo de análise e as variáveis que a compõem. 
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Posteriormente, no capítulo 3, será descrita a forma como o IAD será aplicado no campo de 

estudo - a RDS do Uatumã. 

Para a aplicação do IAD é necessária a escolha de uma arena de ação, composta por 

atores/participantes, que serão analisados individualmente ou em grupo, a partir dos padrões de 

interação e negociação de conflitos em uma determinada situação, influenciados por variáveis 

externas, conforme representado na Figura 08.  

 

Figura 08 – Framework de Análise e Desenvolvimento Institucional  

 

Fonte: Elaboração própria a partir da tradução de Ostrom (2005; 2011). 

 

O elemento-chave para análise do IAD é a identificação da situação de ação e os 

resultados dos padrões de interação entre os indivíduos nessa situação (OSTROM, 2011). O 

termo “situação de ação” é usado para se referir a um conceito analítico, que permite o 

isolamento da questão analisada da estrutura que a afeta, com a finalidade de explicar 

regularidades em ações e resultados humanos e, posteriormente, encontrar caminhos para 

reformá-los, quando necessário (OSTROM, 2011). Assim, “Situações de ação são os espaços 

sociais onde os indivíduos interagem, trocam bens e serviços, resolvem problemas, dominam 

outros, ou lutam (entre as muitas coisas que os indivíduos fazem em situações de ação) 

(OSTROM, 2011, p. 11; OSTROM, 2005, p.14, tradução nossa).  

O conjunto de variáveis usado para descrever uma situação de ação, segundo Ostrom 

(2011, p.12), inclui sete elementos: 

i. o conjunto de atores/participantes 



83 
 

ii. posições hierárquicas/cargos específicas dos participantes 

iii.  o conjunto de ações permitido e sua ligação com os resultados 

iv. os resultados potenciais que estão ligados às sequências de ações 

v. o nível de controle que cada participante tem sobre a escolha 

vi. informações disponíveis aos participantes sobre a estrutura da situação de ação 

vii. os custos e benefícios - que servem como incentivos e impedimentos - atribuídos 

a ações e resultados. 

Diferentes situações de ação podem ser analisadas a partir desse conjunto de variáveis, 

“desde compradores e vendedores fazendo negócios em um mercado, legisladores criando 

futuras leis, ou usuários de uma base comum de recursos coletando unidades de recurso (por 

ex., peixe, água ou madeira)” (CALDENHOF, 2013, p.19). Outros exemplos de situação de 

ação são encontrados em Simões, Ferreira e Joly (2011) e Caldenhof (2013): a) ações de uma 

comunidade residente do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) no âmbito do processo 

decisório de uma Câmara Técnica responsável por definir um conjunto de instrumentos que 

afetam diretamente o direito à permanência dos residentes. b) Os dissensos e consensos em 

torno da elaboração do Plano de Uso Tradicional, Plano de Manejo, Plano de Uso do Solo, 

processo de revisão dos limites do PESM (cada um analisado como uma situação de ação 

diferente). c) a mobilização social para criação da Reserva Extrativista do Rio Unini. d) 

negociação de conflitos entre pescadores – locais, comerciais e esportivos – para o ordenamento 

de manejo do recurso pesqueiro no rio Unini.  

É imperioso considerar também, durante a análise do IAD, o conjunto de variáveis 

externas que afetam uma arena de ação, a saber: atributos do mundo biofísico e material, 

atributos da comunidade e as regras em uso. 

Atributos do mundo biofísico e material alteram significativamente variáveis da 

situação de ação. O mesmo conjunto de regras pode gerar situações de ação totalmente 

diferentes, dependo dos eventos que estão acontecendo no ambiente biofísico dos atores. Assim, 

os atributos do mundo biofísico e material correspondem à base de recursos comuns e seu 

tamanho, mobilidade das suas unidades de recurso (água, vida selvagem, arvores...), alterações 

ambientais (tempestades, secas, elevação dos níveis dos rios), entre outras. É imprescindível 

que as regras correspondam e adaptem-se às configurações dos atributos. Atributos biofísicos 

afetam a comunicação entre os atores de uma determinada situação de ação (OSTROM, 2005). 
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Atributos da comunidade compreendem um conjunto comum de valores aceito na 

comunidade, o nível do entendimento que os participantes compartilham – ou não – sobre a 

estrutura da arena de ação, o grau de homogeneidade na preferência das pessoas que vivem em 

uma comunidade, o tamanho e a composição da comunidade, a distribuição das parcelas de 

recursos entre os comunitários. Segundo Ostrom (2005), quando existe um conjunto de valores 

compartilhados entre os membros de uma comunidade, as probabilidades de desenvolverem 

regras adequadas para regular as relações entre os membros são muito maiores. A importância 

de manter a reputação e o comprometimento da sua palavra reflete em custos baixos de 

monitoramento e aplicação de sanções, uma vez que prezam pela compromisso de seguir as 

regras que se propuseram, de forma que suas imagens não sejam atreladas a imagens de 

“predadores” e que não sofram retaliações pelos próprios membros da comunidade que 

pertencem. Uma vez preocupados com a reputação, a infração das regras tem menor 

probabilidade de acontecer e, portanto, os custos com monitoramento e aplicação de sanções 

serão bem menores. Entretanto, se os participantes possuem valores culturais diferentes, com 

origens, códigos e linguagem diferentes, além de não possuírem confiança uns nos outros, os 

custos para conceber e sustentar regras são substancialmente aumentados (OSTROM, 2005). 

Já as regras em uso dizem respeito aos arranjos institucionais que, não necessariamente 

precisam ser escritos ou legalmente formalizados, e, portanto, contemplam regras e normas 

informais criadas entre os usuários de uma base de recursos - como membros de uma 

comunidade/moradores de uma Unidade de Conservação. As regras são convenções entre 

usuários de uma base de recursos que justificam a necessidade, permissão ou a proibição de 

determinadas ações. As regras, segundo Ostrom (2011), são resultados de esforço, implícitos 

ou explícitos, para alcançar a ordem diante da previsibilidade da ação dos seres humanos. Em 

um sistema de governança aberto e democrático muitas são as fontes de regras e normas 

utilizadas por um grupo de indivíduos, que podem criar suas próprias regras e, inclusive, tê-las 

reconhecidas formalmente como Lei pelo poder público (OSTROM, 2011). 

Assim, para uma análise institucional aprofundada é necessário primeiro mapear e 

compreender as regras e normas utilizadas por indivíduos nas tomadas de decisões, sejam elas 

formais ou informais, avaliando se estão pactuadas e claras a todos os usuários do recurso 

(OSTROM, 2011). É importante destacar que: 

 

embora seguir uma regra possa se tornar um hábito, é necessário conscientizar os 
participantes sobre as regras que eles usam para ordenar os seus relacionamentos [...], 
pois indivíduos podem conscientemente decidir adotar uma regra diferente e mudar 
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seu comportamento para se adequar a tal decisão. Com o tempo, o comportamento se 
conforma em uma nova regra que pode tornar-se habitual (OSTROM, 2011, p. 18, 
tradução nossa, grifo nosso). 

 

Quando os arranjos institucionais não estão claros a todos usuários é comum que estes 

adotem regras para moldar comportamentos em determinadas situações de ação. Ou ainda, 

quando estes arranjos estão claros, mas não contemplaram um processo democrático de 

elaboração, resultam na criação de um conjunto paralelo de arranjos, a fim de satisfazer a 

necessidade de usuários que não se sentiram incluídos no processo de decisão. Portanto, é 

primordial que os arranjos sejam repassados a todos e que estes estejam cientes dos objetivos 

pelos quais foram adotados. Falta de clareza e compreensão de regras deve ser um critério 

observado durante a análise das interações de participantes em uma situação de ação 

(OSTROM, 2011). 

Em uma situação de ação, os atores/participantes são influenciados por quatro variáveis: 

1) as preferências que carregam pra uma situação de ação; 2) a capacidade de processar 

informações; 3) a maneira como os atores adquirem, processam, retêm e usam as contingências 

e informações do conhecimento; e 4) os processos que os atores usam para a seleção de cursos 

específicos de ação (OSTROM, 2011; CALDENHOF, 2013). A dinâmica entre as variáveis em 

uma situação de ação pode ser visualizada na Figura 09. 

 

Figura 09 – Regras como variáveis exógenas que afetam diretamente os elementos de 
uma situação de ação 

 

Fonte: Tradução nossa com base em Ostrom (2005). 
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A partir da Figura 09, depreende-se que as instituições influenciam diretamente na 

dinâmica da situação de ação. Em uma situação de ação os participantes ocupam posições e têm 

um conjunto de ações disponíveis que são realizadas – ou não - em função das informações e 

controle disponíveis acerca dos resultados e dos custos e benefícios pertencentes a esses 

possíveis resultados. Para cada uma das variáveis apresentada, Ostrom (2005) considera tipos 

diferentes de regras como influenciadoras para a estruturação de uma situação de ação. Regras 

de Acesso são fundamentais para definir quem participa da situação de ação. Regras de Posição 

determinam a estrutura a ser ocupada pelos participantes. Regras de informação constituem 

fator preponderante, pois a partir de como e quanta informação chega aos participantes, estes 

conseguirão interagir mais ou menos, e assim por diante. Uma análise de IAD pode, ou não, 

dependendo do escopo da pesquisa, chegar a este nível de diferenciação das regras (OSTROM; 

2005; CALDENHOF, 2013). 

Para Valle (2016), no caso de Unidades de Conservação, é fundamental levar em 

consideração as regras de gestão e as regras de acesso que tendem a ser definidas segundo as 

necessidades locais. Além disso, a autora destaca que existem arranjos que contemplam todas 

as comunidades existentes em uma UC e há acordos que envolvem comunidades específicas. 

Para Ostrom (2005; 2011), sem um modelo capaz de avaliar sistematicamente arranjos 

institucionais, seguindo uma base teórico-metodológica, é possível que, em vez de uma análise 

confiável de desempenho, se formulem ideias ingênuas sobre o que são instituições boas ou 

instituições ruins (OSTROM, 2011). Além disso, Ostrom destaca que o uso inadequado do 

modelo IAD pode resultar em análises equivocadas e inaplicáveis a realidades que se propõem 

(OSTROM, 2011), daí a ênfase em abarcar o conjunto de variáveis que contemplam a estrutura 

da situação de ação.  

O modelo IAD, neste estudo, será aplicado a fim de analisar a efetividade do arranjo 

institucional de cogestão para o turismo, que vem sendo incentivado como principal atividade 

de uso público nas UCs amazônicas. A seção a seguir apresentará o cenário que contribuiu para 

que o turismo se tornasse prioridade nas UCs de uso sustentável, incluindo as ações 

governamentais de incentivo no Brasil e na região amazônica, especificamente no Amazonas, 

estado onde está localizada a RDS lócus desta pesquisa. 
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3   O TURISMO ENQUANTO ESTRATÉGIA DE USO PÚBLICO NAS UCS: AÇÕES E 
INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS NOS CENÁRIOS BRASILEIRO E 
AMAZÔNICO 

 

Turismo é um fenômeno que não cria apenas empregos, impostos e 
desenvolvimento. Se mal planejado e implementado, é fator de 
poluição, exclusão social, concentração de renda, aumento da 
prostituição, incremento da exploração sexual infantil e 
comprometimento de investimentos em projetos mal elaborados 
(Panosso Netto e Trigo). 

 

[...] Os habitantes das regiões visitadas começam a sentir também um 
certo rancor em relação aos efeitos negativos do êxodo das massas 
turísticas. Essas populações têm cada vez mais a impressão de que são 
invadidas por esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dele excluídas 
(Krippendorf). 

 

Diante do desafio em manter o equilíbrio homem-natureza em unidades de conservação, 

sobretudo naquelas de uso sustentável, onde a ação humana se dá de forma mais efetiva, o 

turismo é visto como promissor e vem sendo cada vez mais impulsionado nessas áreas, uma 

vez que os benefícios indiretos do uso dos ecossistemas dessas localidades, como as atividades 

de recreação e lazer, podem resultar em ganhos de mão dupla: resultados econômicos positivos 

para aqueles que participam da oferta de tais atividades e a conservação dos recursos naturais. 

Nesse sentido, o turismo vem sendo apresentado, em parte da literatura e nos documentos que 

justificam a criação de algumas UCs, como atividade potencial para a manutenção das 

populações locais situadas no interior e/ou entorno dessas áreas protegidas (OLIVEIRA, 2009; 

SANTOS E CONTI, 2018). 

O SNUC (2000) incentiva a prática do turismo ecológico42 nas unidades de conservação, 

buscando promover a sensibilização e conservação ambiental, com o menor dano possível ao 

local visitado, incluindo o envolvimento socioeconômico ativo da população local. Para Irving 

 
42 Para Selva e Coutinho (2000, p.26) o turismo ecológico é considerado o segmento no qual turistas e promotores 
de viagens procuram o contato direto com os mais diferentes ambientes naturais, entretanto sem a preocupação 
com o equilíbrio ecológico, ou mesmo com a compreensão dos fluxos e dinâmica que são estabelecidos no 
ambiente. Dias (2004) destaca algumas caraterísticas do turismo ecológico: a busca por lugares naturais idílicos; 
a observação de animais selvagens em ambiente natural; e o sentimento de contribuição para a conservação. Para 
o Ministério do Turismo, a terminologia turismo ecológico foi substituída por ecoturismo, seguindo as tendências 
mundiais de utilização do prefixo eco. Alguns autores compreendem as tipologias como diferentes e outros como 
sinônimos. Uma vez que não é a intenção do estudo discutir essa diferenciação, será respeitada a nomenclatura 
utilizada nas publicações, documentos, legislações utilizadas. Destaca-se ainda que, em se tratando de documentos 
e instrumentos políticos, os seguimentos turismo ecológico e ecoturismo são recorrentemente entendidos como 
sinônimos. 
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(2014) o turismo em áreas protegidas deve acontecer em uma escala limitada, com base nos 

instrumentos de manejo e principalmente nos interesses das populações residentes, com geração 

de benefícios diretos a estas últimas, promoção da interculturalidade e a experiência integral do 

turista enquanto cidadão. 

No entanto, é necessário ressaltar que os pressupostos para um turismo em áreas 

protegidas, que promova inclusão social e gestão compartilhada com as populações residentes, 

por vezes é ignorado por aqueles que tentam implantá-lo, uma vez que estas áreas passam a ser 

mercantilizadas como produtos turísticos, reduzindo o uso público a uma lógica de consumo 

(CONTI, 2015). Assim, o turismo em UCs ao mesmo tempo em que pode contribuir para 

democratizar o uso desses espaços, incrementar a economia, promover a geração de renda para 

as populações locais, assegurar mecanismos econômicos para sustento dessas áreas, também é 

uma fonte potencial de conflitos.  

Para Betti (2014), na maioria dos casos o fator econômico, aliado às armadilhas do 

desenvolvimento sustentável, é o único levado em consideração. Nesse direcionamento, a 

autora enfatiza que nas unidades de conservação o discurso das benesses econômicas e da 

conservação dos recursos naturais é comumente utilizado para receber parecer favorável à 

implantação da atividade turística, cenário que se estende às Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas. 

Nas últimas décadas, sobretudo por conta da influência dos debates internacionais - 

apresentados na seção 2 deste estudo - acerca da preocupação com a degradação ambiental, o 

turismo se consolidou como alternativa principal dos governos para implantação do polêmico 

e almejado desenvolvimento sustentável (QUEIROZ; NASCIMENTO; REZENDE, 2017). 

Assim, posteriormente às décadas de 1970 e 1980, considerando a pressão dos movimentos 

ambientalistas e a visibilidade dada à questão ambiental por parte dos governos e organismos 

de diversas partes do mundo, o ecoturismo passou a figurar como uma das principais 

alternativas às formas tradicionais de planejamento do turismo, sobretudo em áreas protegidas43 

(MORAES, 2009; CONTI, 2011). No entanto, para Irving (2014), não se pode avançar na 

discussão de um turismo que promova inclusão social, qualidade de vida e conservação dos 

 
43 Isto ocorre principalmente a partir de 1987, com a publicação do Relatório Brundtland – apresentado no capítulo 
2 deste estudo, que já sinalizava “a necessidade de se buscar novas formas de desenvolvimento, que atendesse as 
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de atenderem as suas próprias 
necessidades” (MORAES, 2009, p. 27). 
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recursos naturais nas áreas protegidas, sem antes discutir uma renovação da forma de gestão 

dessas áreas e um alinhamento das políticas públicas com os ideais mencionados.  

No âmbito governamental brasileiro, o debate vinculando as questões ambientais ao 

turismo, no qual as áreas protegidas passaram a ser evidenciadas, se iniciou em 1987, a partir 

da criação da Comissão Técnica Nacional integrada por membros do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) e do Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR). A finalidade da Comissão era monitorar o desenvolvimento do “Projeto 

Turismo Ecológico”, que tinha como objetivo propor práticas sustentáveis de turismo em 

detrimento das desordenadas e degradantes (SILVA, 2016).  

Em 1991, IBAMA e EMBRATUR estabeleceram um convênio para implantação 

conjunta da segunda fase do Projeto Turismo Ecológico, que promoveu ações com vistas a 

desenvolver o segmento no país. Neste mesmo período, os órgãos publicaram o “Manual 

Operacional do Ecoturismo – Conhecer para respeitar”, que estabeleceu os fundamentos do 

Ecoturismo, identificou as UCs brasileiras e seus ecossistemas, definiu a competência dos 

órgãos e empresas envolvidas com o desenvolvimento do ecoturismo, identificou o processo de 

desenvolvimento do produto e, por fim, consolidou uma listagem dos principais atrativos 

ecológicos brasileiros (CONTI, 2011). 

Posteriormente, em 1994, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio 

Ambiente, em parceria com a EMBRATUR e o IBAMA, lançaram o documento “Diretrizes 

para uma Política Nacional de Ecoturismo”, objetivando o desenvolvimento do Ecoturismo em 

áreas naturais com biodiversidade expressiva e sujeitas à degradação ambiental (BRASIL, 

2004).  

O ecoturismo estava em franca expansão no mundo e, por esse contexto, o governo 

acreditava que o Brasil, tendo em vista sua biodiversidade, teria "vocação" para desenvolvê-lo, 

incluindo a floresta amazônica que apresenta a maior bacia hidrográfica do planeta. Em 1995 

foi realizada a 1ª Bienal de Ecoturismo do Brasil, em Canela – Rio Grande do Sul, pela WWF. 

O evento reuniu profissionais, técnicos e pesquisadores de ecoturismo e culminou na criação 

do Instituto de Ecoturismo do Brasil (IEB). Resultante destas e de outras ações de âmbito 

nacional, teve início, em 1996, o Programa de Ecoturismo da WWF Brasil, que será tratado 

mais adiante.  

Dado o cenário político de ampla discussão sobre a exploração dos recursos naturais e 

a busca por caminhos capazes de conduzir ao desenvolvimento econômico sem aniquilar a 
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natureza, o ecoturismo, cujo conceito será discutido nos parágrafos seguintes, é inserido na 

“agenda política nacional como panaceia para a proteção ambiental e geração de benefícios às 

comunidades tradicionais, particularmente aquelas localizadas em áreas protegidas” (SILVA, 

2016, p. 138). 

 

No Brasil, o ecoturismo foi o segmento que obteve maior destaque na implementação 
de projetos turísticos destinados às áreas protegidas, especialmente nas RDSs e Resex, 
devido aos benefícios gerados às localidades receptoras, este segmento tem se 
mostrado promissor e, desde o final da década de 1990, passou a despertar o interesse 
tanto dos gestores públicos quanto das comunidades interessadas no desenvolvimento 
do turismo [...] em virtude das fortes pressões do movimento ambientalista por 
mudanças no modelo de desenvolvimento econômico capitalista [...] A necessidade 
do Estado de atender essa demanda veio ao encontro da imperiosa condição de dar 
alternativas de desenvolvimento às comunidades tradicionais nas UCs, ao passo que 
também atenderiam aos princípios do turismo sustentável (SILVA, 2016, p. 44-45-
47). 

 

Além disso, e por influência do contexto mundial, começam a surgir turistas com 

interesse pela imersão na “natureza preservada” e por formas alternativas de turismo 

(MORAES, 2009). A partir do novo perfil dos turistas, operadoras de turismo passam a utilizar 

o prefixo “eco” na divulgação de seus serviços. Ocorre ainda um interesse vertiginoso de 

governos e ONGs que perceberam no Ecoturismo possível fonte de divisas e rendas, além da 

conservação da biodiversidade que, consequentemente, geraria mais recursos financeiros em 

longo prazo (MORAES, 2009). 

A sociedade Internacional do Ecoturismo (The International Ecoturism Society -TIES, 

1990) define o Ecoturismo como viagem responsável a áreas naturais conservadas que 

propiciam o bem-estar da população local.  

No Brasil, o conceito de Ecoturismo apresentado, em 1994, no documento “Diretrizes 

para uma Política Nacional de Ecoturismo”, foi amplamente utilizado em documentos técnicos, 

instrumentos políticos e produções acadêmicas. O documento apresentava o ecoturismo como 

um seguimento da atividade turística que pretendia ser realizado com base em preceitos 

sustentáveis, valorizando os patrimônios natural e cultural com vistas à sua conservação, 

favorecendo a formação de consciência ambiental por meio de interpretação ambiental, e 

promovendo o bem-estar das populações envolvidas com a atividade (BRASIL, 1994). 

Inúmeras são as contribuições conceituais acerca do Ecoturismo. E, muito embora não 

exista uma definição consolidada, existem convergências entre elas: a conservação da natureza 

e o bem-estar das populações locais. Ressalta-se ainda a confusão de conceitos em torno do que 
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seria o Ecoturismo e o Turismo Ecológico, entendidos pelo MTur como uma evolução – o 

turismo ecológico surgiu primeiro e foi atualizado para o termo ecoturismo, seguindo as 

tendências de uso do prefixo “eco” (MTUR, 2008). Para Silva (2016), embora expressos como 

sinônimos na maioria dos instrumentos políticos do país, abrangendo esferas nacional, estadual 

e municipal, o turismo ecológico e o ecoturismo não são iguais, ambos pressupõem a natureza 

como objetivo de contemplação e educação ambiental para os turistas, entretanto somente o 

ecoturismo prioriza o envolvimento da comunidade receptora44. 

 “Ecoturismo, em outras palavras, envolve tanto um sério compromisso com a natureza 

como responsabilidade social. Essa responsabilidade deve ser assumida também pelo viajante. 

A expressão viagem responsável, outra designação para ecoturismo, envolve objetivos 

semelhantes” (WESTERN, 1995, p.17). Percebe-se na conceituação de Western a 

imperiosidade de incluir o turista como corresponsável pelas ações que realiza em suas viagens. 

As constatações de Western (1995) vão ao encontro do pensamento de Irving (2008) para quem 

é indispensável contemplar a análise da demanda para o ecoturismo, pois o ecoturista não tem 

de ser visto como agente passivo, mas como agente transformador capaz de possibilitar 

mudança social e proteção da natureza nos destinos que visita. 

Cabe destacar que embora possua princípios pautados em um “turismo mais brando” 

(MTUR, 2007), o Ecoturismo comumente é praticado de maneira semelhante ou igual às 

práticas convencionais de turismo, o que resulta em graves consequências sentidas 

principalmente pelas populações locais. Para Moraes (2009) o que acontece, na realidade, é que 

a comercialização da natureza como fator diferencial no mercado, promove o equívoco de que 

todas as atividades desenvolvidas na natureza são entendidas como ecoturismo.  

Vale destacar ainda, para a discussão do turismo associado às questões ambientais no âmbito 

das áreas protegidas, a Política Nacional de Turismo (PNT), instituída pela Lei n° 11.771, de 

dezembro de 2008, e que estabeleceu dentre os seus objetivos:  

 

Art. 5. VI - Promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados, 
Distrito Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades 
turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e 
a efetiva participação das comunidades receptoras nos benefícios advindos da 
atividade econômica; 

 
44 Os primeiros projetos desenvolvidos no Amazônia empregavam o termo Ecoturismo e Turismo Ecológico como 
sinônimos, a exemplo dos PDAS E PTAS, que serão vistos mais adiante. Posteriormente, as iniciativas passaram 
a ser intituladas Ecoturismo de Base Comunitária. 
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[...] VIII - Propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, 
promovendo a atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e 
incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a 
conservação do meio ambiente natural 

Art. 9. VII - Propor aos órgãos ambientais competentes a criação de unidades de 
conservação, considerando áreas de grande beleza cênica e interesse turístico 
(BRASIL, 2008, Art. 5-9, grifo nosso). 

 

A PNT concebeu destaque às práticas sustentáveis de turismo em áreas naturais, 

inclusão das comunidades receptoras e incentivos à criação de unidades de conservação.  

Assim, levando em conta o cenário de políticas nacionais e regionais que incentivavam 

a implantação do Ecoturismo, a Amazônia, por conta da sua megabiodiversidade, das belezas 

cênicas e do apelo propagandístico construído em torno da região, constituía palco perfeito para 

implantação do ecoturismo. Como consequência, diversos Programas foram implementados 

com vistas a tornar os estados da região Amazônica Polos Ecoturísticos, com destaque para o 

Programa de Ações Estratégicas para a Amazônia Brasileira (PRODEAM), que tinha o objetivo 

de subsidiar o Programa de Ecoturismo para Amazônia Legal (PROECOTUR). Além disso, 

Vilarroel (2012) aponta a expansão do ecoturismo, como nicho de mercado, como um dos 

incentivos à criação de Unidades de Conservação no Amazonas. 

Segundo Silva (2016) as políticas governamentais federais para a Amazônia podem ser 

divididas em duas fases. A primeira, que compreende o período entre 1975 e 1979, visava a 

construção de infraestrutura básica e turística, por meio do II Plano de Desenvolvimento da 

Amazônia (PDA), implementado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM)45. Com forte apelo ao desenvolvimento econômico e à conservação ambiental, o II 

PDA tinha uma de suas linhas de ação prioritária o Turismo e intentava, entre outros objetivos, 

promover o Turismo Ecológico ou Ecoturismo46 e a ampliação e valorização do Patrimônio 

Turístico (cultural e natural). 

Da primeira fase mencionada por Silva (2016) merecem destaque a construção de meios 

de hospedagem de luxo no estado do Pará e a construção de complexos turísticos em Áreas 

Urbanas e áreas Especiais de Interesse Turístico47 em Manaus, como o Complexo Turístico da 

 
45 Instituição criada em 1966para gerenciar os projetos desenvolvimentistas para a Amazônia Legal.  
46 Nos Planos de Desenvolvimento da Amazônia, o Ecoturismo e o Turismo Ecológico são entendidos como 
sinônimos (NÓBREGA, 2006). 
47 Segundo Silva (2016, p. 136) “A Lei federal Nº 6. 513 de 20 de dezembro de 1977 dispunha sobre a criação de 
Áreas Especiais de Interesse Turístico na Amazônia Legal. Os investimentos do I PTA previstos para Anavilhanas 
somavam CR$ 39.000.000,00 e contemplava a construção de terminal fluvial hidroviário, sede administrativa e 
meios de hospedagem”. Essas ações ocorreram principalmente na tentativa de buscar uma demanda turística 
internacional (NÓBREGA, 2006). 
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Ponta Negra e a viabilização de equipamentos turísticos em Anavilhanas, fomentados pelo I 

Plano de Turismo da Amazônia, criado em 1977. É importante ressaltar que na década de 1970 

houve muitos avanços na infraestrutura das cidades, sobretudo serviços de comunicação, 

energia e rodovias, haja vista os incentivos inerentes ao projeto político da ditadura militar de 

ocupação e ligação da Amazônia com o restante do Brasil. 

A segunda fase teve início em 1992, a partir da criação do II Plano de Turismo da 

Amazônia. Farias (2014) corrobora com Silva (2016) ao entender que as primeiras políticas 

norteadoras de turismo na Amazônia iniciaram na década de 1970, por intermédio da SUDAM, 

com a criação dos Planos de Turismo da Amazônia (PTA). Com o II PTA, a SUDAM inclui 

novamente preocupações com a sustentabilidade social e ambiental, seguindo a tendência 

mundial. Em que pese o viés economicista dos Planos de Desenvolvimento e Planos de Turismo 

da Amazônia, destaca-se que um dos objetivos do II PTA era “promover o desenvolvimento 

turístico de forma ecologicamente sustentada” e buscar revigorar a imagem da Amazônia com 

foco na divulgação internacional (NÓBREGA, 2006, p. 42). 

 

Nesse aspecto é que o turismo ecológico surge como uma das atividades que poderá 
contribuir, de maneira significativa, para o processo de desenvolvimento sustentável 
da Amazônia. Além da conservação do meio ambiente, o desenvolvimento do turismo 
ecológico propiciará elevação dos empregos e, consequentemente (sic), da renda, 
através dos efeitos técnicos (serviços e outras atividades de apoio ao setor) que, 
necessariamente, serão gerados. Deverá se considerar, também, a entrada adicional de 
divisas que esse novo fluxo turístico gerará e ressaltar, ainda, a contribuição que o 
turismo ecológico poderá proporcionar à conservação do meio ambiente regional. 
(SUDAM/PNUD, 1992, p.12 apud NÓBREGA, 2006, p. 49). 

 

 No bojo de uma conjuntura efervescente e favorável ao debate de proteção dos recursos 

naturais no cenário internacional e nacional, como a realização da Rio 92 e a pactuação de 

importantes documentos, dos quais se destaca a Agenda 21, o foco das políticas governamentais 

passou a ser o desenvolvimento sustentável, o que reverberou nas três esferas de governo. O 

Turismo, ora Ecológico ora Ecoturismo (entendidos como sinônimos nas políticas estaduais), 

surge, então, como prioridade nos projetos políticos de desenvolvimento da Amazônia, 

sobretudo por ser entendido como vetor de desenvolvimento  

Para Moraes (2009), quando se pensa as políticas de turismo voltadas para a questão 

ambiental na Amazônia, é imprescindível compreender o Programa de Desenvolvimento do 

Ecoturismo para Amazônia Legal (PROECOTUR), o Programa Nacional de Ecoturismo (PNE) 

e o Plano Amazônia Sustentável (PAS). 
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O Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo para a Amazônia Legal 

(PROECOTUR) foi lançado em 2000 com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). O programa de turismo de maior expressividade na Amazônia teve como objetivo 

principal: 

 

Promover o desenvolvimento sustentável da região Amazônica por meio do 
ecoturismo estabelecendo diretrizes e meios para sua implementação nos Estados. 
Maximizar os benefícios ambientais, sociais e econômicos, de modo a criar empregos, 
renda e oportunidades de desenvolvimento com atividades que não degradem o meio 
ambiente (BRASIL, 2007, p. 38, grifo nosso). 

 

Assim, o principal objetivo do PROECOTUR era promover o ecoturismo na Amazônia 

Legal com base nos princípios do desenvolvimento sustentável. Para tanto, foram estabelecidos 

cinco objetivos específicos, entre os quais “proteger e desenvolver os atrativos da região, por 

meio de medidas como a criação de parques e reservas com manejo específico para ecoturismo” 

(MUNHOZ, 2010, p. 17). Ainda segundo Munhoz (2010), os investimentos deviam ser 

prioritariamente concentrados em Polos de Ecoturismo, definidos pelos próprios estados 

participantes. Em linhas gerais, o PROECOTUR facilitou o desenvolvimento do Ecoturismo 

em Unidades de Conservação, por meio da implantação de infraestrutura básica e turística nos 

polos ecoturísticos da Amazônia Brasileira48.  

Contudo, a continuidade do PROECOTUR foi afetada devido às divergências políticas 

entre MMA e MTur, que causaram demora na liberação dos recursos. Em 2008, o BID encerrou 

o contrato com o MMA, sem que a fase de planejamento tivesse sido concluída em todos os 

estados. Dentre os resultados da primeira fase, Silva (2016) destaca a implantação de projetos 

de Ecoturismo em Unidades de Conservação. 

O segundo feito político citado por Moraes (2009) é o Programa Nacional de Ecoturismo 

(PNE), lançado em 1995, e que vem realizando ações com vistas a promover o ordenamento do 

turismo em Áreas Protegidas na Amazônia. Como mecanismo financeiro para a execução de 

projetos do PNE, criou-se em 2008, no âmbito do PROECOTUR, a Carteira de Projetos de 

Ecoturismo de Base Comunitária49.  

 
48 Foram implantados Polos Ecoturísticos nos estados Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. 
49 A iniciativa foi subsidiada pelo trabalho feito no grupo Ecoturismo em Reservas Extrativistas, coordenado pelo 
programa e promovido durante o Encontro Nacional de Lideranças de Reservas Extrativistas, organizado pelo 
CNPT/IBAMA em dezembro de 2006 (MMA, 2006). Disponivel em? 
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O objetivo da Carteira consistia em promover o desenvolvimento do Ecoturismo de 

Base Comunitária (EBC) em áreas naturais de interesse turístico, visando iniciativas que 

contemplassem o manejo sustentável dos recursos naturais e a geração de renda para populações 

locais e tradicionais, em especial as que viviam no interior ou entorno de Unidades de 

Conservação. A Carteira previa a implantação de projetos em Parques Nacionais e Reservas 

Extrativistas na região do Nordeste. 

 O site do MMA cita os projetos que seriam desenvolvidos com auxílio da Carteira, mas 

não apresenta resultados e análises. Segundo dados do MMA, os principais projetos 

beneficiados pela Carteira e pelo PROECOTUR foram a Pousada Aldeia dos Lagos, em Silves 

e o projeto de turismo na RDS Mamirauá. 

No âmbito do EBC, cabe destacar ainda o Projeto de Ecoturismo de Base Comunitária 

da WWF, mencionado anteriormente. Surgido em 1996, contemplando objetivos expressos nas 

Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo (MMA, 1994), o Projeto da WWF, que 

posteriormente foi renomeado para Programa de Turismo e Meio Ambiente, difundiu o uso do 

termo e a aplicação do EBC em diversas regiões do país, incluindo a Amazônia. Em 2003, como 

resultados do Programa, a WWF publicou o Manual de EBC, que incentivou o desenvolvimento 

de publicações de mesmo cunho, como o Manual de EBC da RDS Mamirauá. 

Durante sua primeira fase, que durou de 1996 a 2000, o programa fortaleceu e capacitou 

diversos projetos de ecoturismo no Brasil, dentre eles a Associação de Silves para Preservação 

Ambiental e Cultural (ASPAC). A ASPAC foi criada em 1993, como forma de resistência e 

luta dos moradores de Silves visando proteger seus lagos da pesca predatória que vinha sendo 

realizada de forma intensa desde a década de 1980. Com a finalidade de propiciar renda às 

comunidades locais, envolvendo um processo de gestão participativa, a ASPAC deu origem ao 

projeto de ecoturismo da Pousada Aldeia dos Lagos. A Pousada passou a ser construída em 

1994, com recursos advindos do governo austríaco, por mediação da WWF, e foi inaugurada 

em 1997 (PERALTA, 2012). 

Em 1999, a ASPAC criou a Cooperativa de Trabalho Ecoturístico e Ambiental do 

Amazonas (COOPTUR), passando a receber, também, pelo fato de contemplar moradores 

ribeirinhos, recursos do Programa de Apoio ao Manejo dos Recursos Naturais da Várzea 

 
https://www.mma.gov.br/informma/item/3780-proecotur-lancara-carteira-de-ecoturismo-de-base-
comunitaria.html Acesso em? ago. 2019. 
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(PROVARZEA50). A gestão da pousada era de competência da COOPTUR que utiliza um 

sistema de rodízio para inserção dos comunitários nas atividades da pousada. São sete 

comunidades envolvidas nas atividades de turismo, das quais três participam de maneira mais 

intensa (PERALTA, 2012). 

Sousa (2011) analisou a atuação da pousada por quatorze anos. O autor afirma que a 

partir de 2002, com a saída da WWF, a ASPAC, juntamente com a COOPTUR, passou a 

enfrentar diversas dificuldades em relação à gestão da Pousada, culminando em crises 

financeiras e conflitos entre os membros. Os comunitários, por receio de assumirem cargos de 

presidência, pois acreditavam não possuir habilidades administrativo-financeiras, passaram a 

presidência da ASPAC e da Pousada para atores externos à localidade. As práticas do EBC 

foram desvirtuadas e as decisões atinentes ao turismo têm sido tomadas pelos gestores da 

ASPAC sem a realização de assembleias, conforme previsto. Em 2011, ano que Sousa (2011) 

finalizou a pesquisa, a pousada estava recebendo metade do quantitativo de turistas que recebia 

quando ainda tinha o apoio da WWF. De acordo com Neves (em fase de elaboração), o cenário 

atual do turismo em Silves está permeado por conflitos e em fase de declínio.  

Ainda em se tratando das políticas federais que pensaram o ecoturismo para a Amazônia, 

a terceira e última citada por Moraes (2009) é o “Plano Amazônia Sustentável (PAS) - 

Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira” (MMA, 2008). 

Embora publicado em 2008, o PAS é resultado de um debate que se iniciou em 2003, em uma 

reunião na cidade de Rio Branco, no Acre. Na ocasião, em que estavam presentes chefes de 

estado, representantes de ministérios, de ONGs, entidades empresariais, organismos 

internacionais, o MMA apresentou o documento “Amazônia Sustentável – Diretrizes e 

Prioridades do Ministério do Meio Ambiente para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

Brasileira” e viabilizou a assinatura de um Termo de Compromisso pelos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima e, posteriormente, incluiu os outros quatro estados da 

Amazônia Legal. 

O PAS contemplou diretrizes expressas em políticas anteriores, como o Plano Plurianual 

(PPA, 2008/2011) e o Programa de Aceleração e Crescimento (PAC, 2007), que buscavam 

ampliar e melhorar a infraestrutura visando o desenvolvimento econômico da Amazônia. O 

 
50 “O Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea – ProVárzea/Ibama tem por objetivo estabelecer as bases 
científica, técnica e política para a conservação e o manejo ambiental e socialmente sustentáveis dos recursos 
naturais das várzeas da região central da Bacia Amazônica. Executado desde 2001, o ProVárzea/Ibama tem 
contribuído na elaboração de políticas públicas e no desenvolvimento de sistemas de conservação e manejo 
sustentáveis dos recursos naturais da várzea” (IBAMA, 2005). 
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principal objetivo do PAS era promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia, por meio 

de estratégias, entre as quais o ordenamento territorial, a gestão ambiental em Unidades de 

Conservação e o incentivo ao turismo sustentável e ao ecoturismo. Segundo dados do MMA 

(2008), a iniciativa de elaborar o PAS surge, principalmente, em razão do crescimento 

alarmante do desmatamento na região. 

É importante destacar que, muito embora o PAS apresente objetivos para um 

desenvolvimento sustentável e busque reconhecer as especificidades da Amazônia, Moraes 

(2009) e Silva (2016) sinalizam contradições em sua execução, pois continuam a incentivar a 

mercantilização da natureza e a marginalização dos grupos sociais locais. 

Além das políticas citadas por Moraes (2009), no que concerne às políticas estaduais de 

turismo do Amazonas, é importante destacar a criação, em 2008, do Plano Estadual de Turismo 

do Amazonas, intitulado como Plano Vitória-régia. No plano são evidenciados discursos que 

sustentam o Amazonas como fonte de riquezas naturais e remetem à promoção de um turismo 

baseado nos ideais do desenvolvimento sustentável, o que corroborava para o desenvolvimento 

do turismo em áreas naturais (NASCIMENTO, 2015). 

Na Amazônia, além do destaque dado ao Ecoturismo, houve mais recentemente a 

visibilidade de um turismo considerado vetor de desenvolvimento para as comunidades 

tradicionais, sem, contudo, ignorar a questão ambiental: o Turismo de Base Comunitária (TBC), 

que incorporou perspectivas do ecoturismo e do turismo sustentável (SILVA, 2016). Na seção 

a seguir será discutido um breve cenário das iniciativas governamentais para o desenvolvimento 

do turismo em Unidade de Conservação do Amazonas, particularmente o Ecoturismo e o 

Turismo de Base Comunitária. 

 

3.1 TURISMO NAS UCS DO AMAZONAS 

 

No Amazonas, o apelo ao turismo em áreas naturais protegidas é ainda mais intenso, 

pois soma-se o ideal de paraíso verde, a quantidade de espécies endêmicas de fauna e flora e os 

“povos tradicionais”, que juntos formam o pacote “Amazônia exótica e primitiva” que alimenta 

o imaginário dos turistas.  

No âmbito estadual, as primeiras iniciativas de fomento ao turismo em consonância com 

a proteção da natureza no Amazonas surgiram, do mesmo modo que na região amazônica no 



98 
 

geral, a partir da década de 1970, com a criação da Empresa Amazonense de Turismo 

(EMAMTUR), por meio da Lei nº 935 de 06 de julho de 1970. Durante esse período foi criado 

o primeiro Plano de Turismo do Amazonas, que priorizava as propostas de turismo de natureza 

(SILVA, 2016). 

 

No sentido de criar condições para o aproveitamento do potencial do turismo na 
natureza, a EMAMTUR lançou no fim de 1997, a política de ecoturismo para o 
Amazonas, visando dar a essa atividade uma base adequada e estruturada com linhas 
de conduta definidas por meio da implantação da cartilha de turismo nas escolas da 
“Área de Influência” da então Estação Ecológica de Anavilhanas – atual Parna de 
Anavilhanas – que, de acordo com o Plano de Manejo elaborado em 1991, foi 
considerada uma das “Áreas Especiais de Interesse Turístico” do Estado do Amazonas 
inserida no roteiro turístico de diversas operadoras, no entanto, a UC não possuía 
naquele momento infraestrutura para receber turistas, isso permitiu a prática do 
turismo de forma desordenada e sem controle sobre os impactos dela advindos 
(SILVA, 2016, p. 148, grifo nosso). 

 

Em 1999, a gestão do turismo ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da 

Cultura, Turismo e Desporto (SEC) e somente em 2003 o turismo voltou a ter uma secretaria 

específica, com a criação da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas51 

(AMAZONASTUR), por meio da Lei n° 2.797, de 9 de maio de 2003. Cerca de um ano após a 

criação da AMAZONASTUR, criou-se o Conselho Estadual de Turismo do Amazonas, por 

meio do Decreto 24.063 de 12 março de 2004. Embora instituído como Conselho Estadual, a 

denominação utilizada pela AMAZONASTUR e pelo trade turístico é Fórum Estadual de 

Turismo do Amazonas (NASCIMENTO, 2015). O principal objetivo do Fórum é estabelecer a 

Política de Turismo do Amazonas conforme as políticas governamentais estaduais e federais, 

atuando como órgão colegiado consultivo, formado por representantes do governo nas três 

esferas, trade turístico e sociedade civil organizada.  

A AMAZONASTUR deu continuidade à implementação de programas federais no 

Amazonas, anteriormente gerenciados pela SEC, como o PROECOTUR e o Programa Nacional 

de Desenvolvimento da Pesca Amadora, o qual será tratado mais adiante. Para Silva (2016), no 

âmbito do Amazonas, o PROECOTUR e o Plano Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT), embora não tenham cumprido todas as metas previstas, figuraram como Programas 

de maior expressividade para o Turismo no estado, o primeiro por incentivar o processo de 

descentralização do turismo e a criação de Fóruns e Conselhos municipais, e o segundo por 

 
51 A instituição foi criada como empresa, mas possui status de secretaria. 
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contribuir significativamente para implantação do turismo em áreas protegidas, com destaque 

para o ecoturismo. 

Ao definir os Polos para execução das ações do PROECOTUR, a AMAZONATUR52 

levou em consideração alguns critérios, entre eles “a existência de UCs ou Reservas Ambientais 

e Áreas Indígenas e a presença de potencial para o ecoturismo, além de produtos turísticos em 

operação” (SILVA, 2016, p. 151). Esse processo culminou na escolha de dois Polos, o Polo 

Amazonas e o Polo Sateré53 que abrangeram juntos 19 municípios. O PROECOTUR foi 

dividido em duas fases: a Fase I de Pré-investimento, e a Fase II de Investimentos.  

A Fase I, coordenada pelo MMA, buscou promover o planejamento, estudos de 

viabilidade e capacitação da mão de obra, entre outros objetivos. Silva (2016) destaca que todas 

as ações previstas na Fase I foram executadas. Entretanto, a participação das comunidades ficou 

restrita à capacitação e realização de cursos e oficinas. A Fase II, coordenada pelo MTur, não 

possui valores e resultados divulgados, muito embora a Amazonastur afirme que o Amazonas 

foi o único estado a cumprir as duas fases (SILVA, 2016). Como mencionado em parágrafos 

anteriores, o PROECOTUR teve suas atividades encerradas por divergências políticas entre os 

Ministérios que coordenavam o Programa, e por conta de escassez dos recursos orçamentários. 

Em 2010, as ações do PROECOTUR foram incluídas no Programa Nacional de 

Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), com apoio financeiro mais uma vez procedente 

do BID. A principal exigência para implementação do Programa nos municípios do Amazonas 

era a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDTIS).  

Por desinteresse das prefeituras de outros municípios, o único município do Amazonas 

a integrar o PRODETUR foi Manaus. O PDTIS Manaus estava previsto para ser elaborado em 

3 volumes, dos quais só o primeiro foi finalizado. Publicado em 2011, o 1º volume do PDTIS, 

da mesma forma que documentos anteriores pensados para promover o turismo na região da 

Amazônia, tinha interesses visivelmente econômicos, embora um tanto ocultos dada a inclusão 

das pautas de ecoturismo e populações locais. Entre os objetivos do PDTIS estavam: a) 

Consolidar Manaus como destino ecoturístico de âmbito internacional; b) Fortalecer o destino 

para a prática do Ecoturismo e para o turismo de Negócios e Eventos e aproveitar as 

 
52 O PROECOTUR previa que as instâncias estaduais de turismo ficariam encarregadas de estabelecer critérios 
para escolha dos municípios que comporiam os Polos Turísticos. 

53 O Polo Amazonas é composto pelos municípios Autazes, Barcelos, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, 
Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Izabel do rio Negro, 
São Gabriel da Cachoeira e Silves. E o Polo Sateré é composto pelos municípios de Barreirinha, Boa Vista do 
Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins. 
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oportunidades propiciadas pela Copa 2014; c) Melhorar a qualidade de vida da população 

residente; d) Aumentar as receitas provenientes da atividade turística; e) Capacitar o Município 

para a Gestão do Turismo (MANAUS, 2011). 

As áreas elencadas pelo PDTIS envolvem, além de atrativos localizados na Zona centro-

sul da cidade, unidades de conservação em área urbana e rural: Estação Ecológica Anavilhanas, 

Parques urbanos e a RDS do Tupé. A execução do PRODETUR via PDTIS prevista para ocorrer 

entre 2012 e 2014, não aconteceu. Apenas o primeiro volume foi finalizado e os outros dois 

ainda estão em fase de elaboração54. 

Embora a AMAZONASTUR tenha proposto pensar atividades de turismo pautadas na 

sustentabilidade55 econômica, social e ambiental do estado, suas ações foram realizadas no 

intuito de captar divisas e gerar emprego. Tal fato evidencia-se em inúmeras falas da ex-

presidente do órgão, Oreni Braga, que sempre destacava o crescimento do número de turistas e 

o incremento econômico gerado pela atividade56.  

Em 2016, a AMAZONASTUR publicizou o resultado de suas ações ao longo dos anos 

que até então ficavam restritos aos técnicos da instituição. No que concerne à questão ambiental, 

as ações ficaram restritas à capacitação em gestão ambiental do trade e trabalhadores do 

turismo, estudos de capacidade de carga turística e incentivo à elaboração dos planos de gestão 

das UCs. De um modo geral, as ações da AMAZONASTUR em UCs do Amazonas se 

restringem à execução das políticas federais, como o PROECOTUR, e à realização de parceria 

com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (SEMA) para fomento das 

atividades de uso público. Em consonância com o estudo de Silva (2016), após esse período 

não foram constatadas iniciativas da AMAZONASTUR em relação ao turismo nas UCs 

estaduais. 

As unidades de conservação do Amazonas são regidas pelo Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação (SEUC, 2007), apresentado na seção 2.1 deste estudo. O SEUC 

(2007) prevê e incentiva o desenvolvimento de atividades de turismo sustentável, ora citando o 

 
54 Em 2018, o MTur reformulou o PRODETUR e agregou ao selo + Turismo, a ideia agora é beneficiar projetos 
tanto de iniciativa pública quanto privada no acesso a recursos de financiamento nacional e internacional para 
implementação de projetos de desenvolvimento e estruturação do Turismo. Em Manaus, o Programa foi 
apresentado pelos técnicos do MTur em julho de 2018. 
55 Para Silva (2016) o termo sustentabilidade frequentemente aparece nos discursos dos governos, dos partidos 
políticos e no teor das políticas governamentais do Amazonas com a conotação do oportunismo verde, 
distanciando-se do conceito e dos princípios originários (sustentabilidade econômica, social e ambiental). 
56 A autora deste estudo estagiou na AMAZONASTUR durante dois anos e acompanhou eventos e palestras da 
então presidente da AMAZONASTUR, Oreni Braga. Um desses eventos, foi a consulta pública da Lei Estadual 
de Turismo, que ocorreu em 2015 em Manaus. 
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turismo ecológico, ora citando o ecoturismo – entendendo-os como sinônimos, da mesma forma 

que os instrumentos federais. O documento destaca ainda o turismo como possível promotor da 

educação ambiental.  

No que concerne particularmente ao uso público, o instrumento jurídico que rege as 

atividades de Turismo em Unidades de Conservação do Amazonas é o Decreto n° 30.873, de 

28 de dezembro de 2010, também apresentado na seção 2.1 deste estudo. No decreto são 

incentivadas as práticas de ecoturismo e pesca esportiva, entre outras. O turismo de pesca já 

aparecia como segmento a ser priorizado desde o Plano Vitória-Régia. No entanto, o Plano não 

evidenciava preocupação com os locais em que a pesca esportiva poderia ser realizada, nem 

mesmo quando presente em Unidades de Conservação, muito embora a preocupação com a 

tradição da pesca amadora na região antecedesse a publicação do Plano. 

 A pesca amadora, até então, era comumente realizada nos moldes de um turismo de 

massa, desordenado e altamente degradador, que repercutia gravemente nos estoques 

pesqueiros. Diante dessas preocupações, e como forma de fortalecer as iniciativas em curso, a 

EMBRATUR, em parceria com o IBAMA e o PNUD, criou, em 1998, o Programa Nacional de 

Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA), “cujo principal objetivo foi a transformação da 

pesca amadora em um instrumento de desenvolvimento econômico, social e de conservação 

ambiental” (MTUR, 2010, p.14). Desta forma, atuou no sentido de fortalecer a pesca amadora 

como atividade importante para o turismo e também para a conservação do meio ambiente e da 

cultura e tradição das populações locais, aprimorando os instrumentos legais voltados para a 

atividade de pesca amadora. Muito embora a pesca amadora já houvesse sido incluída na Lei 

de Pesca, instituída por meio do Decreto de Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, foi somente 

com a instituição do PNDPA que a atividade ganhou destaque no cenário político. 

Em 2009, com a publicação da Portaria nº4 de 19 de março de 2009, o conceito de pesca 

amadora é apresentado como “atividade praticada por brasileiros ou estrangeiros, com a 

finalidade de lazer, turismo ou desporto e sem finalidade comercial” (BRASIL, 2009, Art.2], 

Parágrafo I). E introduz o termo “pesca esportiva” como “uma modalidade da pesca amadora 

em que é obrigatória a prática do pesque e solte, sendo vedado o direto à cota de transporte de 

pescado, previsto na legislação”. No mesmo ano, por meio da Lei nº11.959, de 29 de junho de 

2009, é instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Aquicultura e Pesca, 

que tinha como um dos objetivos “o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura 

como fonte de alimentação, emprego, renda e lazer [...] uso sustentável dos recursos pesqueiros 

[...] otimização dos benefícios econômicos [...] preservação e a conservação do meio ambiente 
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[...]” (BRASIL, 2009, Art. 1º, Parágrafo I). Dentre outras contribuições presentes em seu 

escopo, a Lei redefiniu o conceito de pesca amadora, apresentou o conceito de pescador amador 

e enfatizou a necessidade de emissão de autorizações e licenças para pescadores e embarcações. 

De acordo com a mencionada Lei: 

 

Capítulo II – Art. 20, Inciso XXI. pescador amador: a pessoa física, brasileira ou 
estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente, pratica a pesca sem fins 
econômicos; 

Capítulo IV – Art. 80, Inciso II. b) amadora: quando praticada por brasileiro ou 
estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo 
por finalidade o lazer ou o desporto; 

Capítulo IV - Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira 
bem como a embarcação de pesca devem ser previamente inscritas no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF na 
forma da legislação específica (BRASIL, 2009). 

 

A construção do marco legal referente à pesca amadora possibilitou o desenvolvimento 

da pesca esportiva no Brasil. Em 2010, o MTUR publicou um documento intitulado “Turismo 

de pesca: orientações básicas”, que conceitua o turismo de pesca como aquele que “compreende 

as atividades turísticas decorrentes da prática da pesca amadora” (BRASIL, 2010, p.16). 

Atualmente, o turismo de pesca é praticado em todo o território brasileiro. As belezas 

cênicas e as espécies endêmicas, entre outros fatores de atratividade, atraem turistas do mundo 

e consagram o Brasil como destino consolidado. A Amazônia é um destino destaque por possuir 

a espécie mais procurada pelos pescadores internacionais, o tucunaré (AMAZONAS, 2009). 

No âmbito da legislação estadual do Amazonas, o marco legal é o Decreto nº 22.747, de 

26 de junho de 2002, que regulamenta a pesca esportiva, recreativa e de subsistência no estado. 

Além disso, a principal ação do PNDPA no Amazonas foi o ordenamento da pesca esportiva 

realizada na região do Uatumã. Este ordenamento foi executado pela SEMA, em parceria com 

diversos órgãos locais, sendo os principais deles a AMAZONASTUR e o IDESAM. Além 

disso, vale enfatizar que a AMAZONASTUR instituiu o turismo de pesca como o segmento 

prioritário de investimento em Manaus e na região metropolitana. 

O Estado do Amazonas é procurado o ano inteiro por turistas de diversos países e 

também do Brasil, principalmente da região sudeste, pelas belezas naturais exclusivas da região. 

Nos meses de setembro, o estado se transforma no principal foco para os praticantes da pesca 

esportiva. Pode-se atribuir o crescimento do fluxo de turistas na temporada de pesca esportiva 
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à divulgação que o Governo do Estado realiza, por meio do órgão estadual de turismo, e também 

à presença abundante de grandes exemplares de tucunarés, em rios de águas pretas da bacia 

amazônica, por ser esta a origem da espécie. Entre os municípios amazonenses que são 

conhecidos pela prática de “pesca esportiva”, estão os que ficam localizados na calha do Rio 

Negro e na calha do rio Uatumã: Autazes, Barcelos, Nova Olinda, Borba, Presidente Figueiredo, 

Carreiro e Santa Izabel do Rio Negro (CANÃS, 2012, p.23). 

O fluxo de turistas de pesca cresce vertiginosamente no estado, sobretudo em áreas de 

Unidades de Conservação, daí o interesse do Estado em ordenar a atividade e torná-la como 

fonte de desenvolvimento econômico (AMAZONASTUR, 201857). Em 2018, a emissão de 

carteira pesca esportiva e recreativa aumentou em 389%. Segundo dados da AMAZONASTUR 

(AMAZONAS, 201858) divulgados durante o 1º Workshop de Pesca Esportiva do Amazonas, 

a atividade atrai mais de 10 mil turistas por ano e movimenta mais de 50 milhões de reais no 

estado. A atividade gera renda direta em cerca de 28 municípios, abrangendo principalmente o 

setor de serviços – meios de hospedagem, agências de turismo, piloteiros, restaurantes, lojas de 

pesca, dentre outros.  

Diante desse cenário, ainda em 2018, o estado do Amazonas regulamentou a pesca 

amadora, por meio do Decreto n° 39.125 de 14 de junho de 2018, que, além de revogar o 

Decreto n° 22.747/2002: a) subdivide a pesca amadora em esportiva e recreativa; e b) prevê o 

zoneamento de áreas reservadas para a atividade de pesca esportiva, que deverá vir precedido 

de estudo técnico ambiental e socioeconômico. E, dentre outras contribuições: sujeitam a 

renovação dos Certificados de Registro de Pesca (CRPs) à apresentação do Diário de Bordo e 

do Plano de Trabalho, que devem ser elaborados pelas empresas que operam a Pesca Amadora 

no Amazonas, visando o monitoramento da atividade.  

O Certificado de Registro de Pesca é um documento que autoriza embarcações, 

agências, clubes e empreendimentos a realizarem a atividade de pesca esportiva no Estado do 

Amazonas. Além dos documentos apresentados pelos empreendimentos, cada pescador 

esportivo ou recreativo deve portar sua licença (Carteira de Pesca). Ambos os documentos 

devem ser solicitados junto ao IPAAM e devem ser renovados uma vez por ano. 

 
57 Disponível em: http://www.amazonastur.am.gov.br/amazonas-sera-destaque-na-maior-feira-de-pesca-
esportiva-da-america-latina/ Acesso em: jul. 2019. 

58 Disponível em: http://www.amazonas.am.gov.br/2018/04/governo-do-amazonas-promove-1-workshop-sobre-
pesca-esportiva/ Acesso em: jul. 2019. 
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 O plano de Trabalho deve ser apresentado pelos empreendimentos de pesca esportiva 

antes de cada temporada de pesca, no ato da solicitação do Certificado de Registro de Pesca. O 

Plano deve incluir dados e caracterização do empreendimento que deseja trabalhar com a pesca 

esportiva, métodos de operação, mapa com os locais de operação, possíveis impactos causados 

pelo empreendimento e medidas mitigadoras que devem ser adotadas com base nesses 

impactos. (AMAZONAS, 2018). Já o Diário de Bordo deve ser apresentado no final da 

temporada, contendo os municípios em que o empreendimento operou, quantidade de clientes 

e quantidade de peixes capturados (AMAZONAS, 2018). 

O discurso59 do novo projeto político vigente no estado, que iniciou em 2019 após a 

última disputa eleitoral, recorrentemente enfatiza a necessidade de fortalecimento dos produtos 

turísticos e de alavancamento da atividade no estado, entendendo o turismo, na mesma 

perspectiva dos velhos discursos, como vetor de desenvolvimento e matriz econômica do 

Amazonas. Nos últimos anos, a AMAZONASTUR tem investido no apoio, ordenamento e 

divulgação das iniciativas de birdwatching, Turismo de Base Comunitária e etnoturismo, que, 

segundo a atual presidente da Amazonastur, está se organizando de forma positiva no estado 

do Amazonas60. Além das investidas recentes, há mais de uma década a empresa tem apostado 

suas fichas também na captação de turistas de pesca esportiva para o Amazonas, sobretudo dos 

turistas europeus e norte-americanos que estão entre os que mais visitam o estado. 

O Amazonas vem sendo apresentado pela AMAZONASTUR como eldorado para 

prática do Birdwatching, sobretudo pela quantidade de espécies endêmicas e/ou raras presentes 

no bioma Amazônia, dentre eles o Galo da Serra (Rupicola rupícola) e o Uirapuru (Cyphorhinus 

arada). Para os técnicos da instituição, a atividade de avistamento de pássaros engloba os 

seguimentos de turismo ornitológico, ecoturismo e turismo de aventura. Desenvolvida há cerca 

de 10 anos no estado, as iniciativas de birdwatching se destacam principalmente em Unidade 

de Conservação, como APAs, Parques, RPPNs e RDS, em especial no município de Presidente 

Figueiredo (AMAZONASTUS, 2018). 

 
59 O termo discurso é analisado nesta dissertação a partir de uma abordagem Foucaultiana, que entende o discurso 
como construção social que deve, obrigatoriamente, ser analisado dentro de seu respectivo contexto histórico e 
social, uma vez que reflete a visão de mundo daqueles que o criam com base na realidade que vivenciam (SILVA, 
2016). 

60 Informações disponíveis em: http://www.amazonastur.am.gov.br/por-meio-da-amazonastur-operadores-do-
trade-amazonense-apresentam-produtos-turisticos-na-wtm-latin-america/ . Acesso em: mai. 2019. 
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Em relação ao etnoturismo e ao turismo de base comunitária, a AMAZONASTUR tem 

firmado parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro (FOIRN), 

para o desenvolvimento de projetos turísticos nas comunidades indígenas do Alto Rio Negro.  

Cabe ressaltar que, embora a AMAZONASTUR apresente as novas propostas de ação 

do órgão voltadas para a prática do turismo em unidades de conservação, não foram encontrados 

dados que apresentem resultados efetivos. As ações giram em torno da divulgação do destino 

Amazonas ainda como natureza exótica e preservada.  

Na seção a seguir serão apresentadas as iniciativas de turismo realizadas em RDS do 

Amazonas, que contemplam práticas de Ecoturismo, Turismo de Pesca Esportiva e Turismo de 

Base Comunitária. 

 

3.2 O TURISMO NAS RDS DO AMAZONAS 

 

Como visto nas seções anteriores, sobretudo a partir dos anos 2000, houve um forte 

incentivo ao desenvolvimento do Ecoturismo em UCs de uso sustentável, em especial as RDS 

E RESEX. Primeiramente nas RESEX e posteriormente nas RDS. Em 2002, o Centro Nacional 

de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT) divulgou o Programa 

Estratégico de Incentivo ao Ecoturismo em RESEXs. No entanto, em 1994, as RESEX já 

figuravam como área prioritária para o desenvolvimento do ecoturismo (PNE, 1994). AS RDS 

não foram destacadas como áreas prioritárias no PNE, pois só seriam criadas mais tarde, em 

1996. 

Conforme Peralta (2012) o ecoturismo passou a ser incentivado na Amazônia, a partir 

de 1990, acreditando-se que este reduziria as mazelas sociais e a degradação ambiental. A partir 

do reconhecimento das populações como protagonistas e fundamentais ao processo de 

conservação da natureza, sobretudo em áreas protegidas, organizações do terceiro setor, 

incluindo as de origem internacional, passaram a apoiar projetos de “ecoturismo de base 

comunitária” (EBC) na Amazônia, “com o objetivo de ter um efeito demonstrativo da aliança 

entre conservação e desenvolvimento desse modelo de unidade de conservação que inclui as 

populações tradicionais na gestão das áreas” (PERALTA, 2012, p. 02). 

O Ecoturismo no Amazonas ganhava, então, o termo comunitário em sua nomenclatura, 

uma vez que a premissa do protagonismo comunitário não era contemplada em seu 

entendimento (SILVA, 2016). Considera-se ainda outros fatores como contribuintes para o uso 
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do termo EBC nas iniciativas de turismo na Amazônia. Como, por exemplo, a retromencionada 

publicação das Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, em 1994, que apresentava, 

de forma reducionista, o ecoturismo como um segmento da atividade turística e que necessitava 

de ordenamento para possibilitar geração de renda e manejo sustentável dos recursos naturais.  

No que concerne às RDS do Amazonas, evidencia-se alguns projetos nestas áreas que 

receberam incentivos de Programas de EBC, com destaque para os projetos da RDS Mamirauá. 

A instituição cogestora da RDSM, o IDSM, já vinha buscando uma forma de complemento de 

renda para as comunidades residentes da RDS Mamirauá. Assim, realizou estudos de 

viabilidade turística de modo a pensar um turismo compatível com os objetivos de conservação 

da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.  

Os recursos iniciais para a construção de uma pousada (a pousada Uacari) e para 

capacitação dos comunitários vieram de duas instituições, o Department for International 

Development (DFIP), do Reino Unido, e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 

(PERALTA, 2012). Betti (2012) afirma que a pousada Uacari faz parte do Programa de 

Ecoturismo do IDSM, que busca promover o desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades por meio da “geração de renda alternativa através da prestação de mão-de-obra 

da população local, compra de alimentos oriundos das comunidades e vendas de artesanatos” 

(BETTI, 2012, p. 03). O gerenciamento da pousada é feito por sete comunidades que se revezam 

num sistema de rodízio para a prestação de serviços aos visitantes, e os excedentes financeiros 

da pousada são repartidos entre os comunitários e o sistema de fiscalização comunitária61. O 

plano de atuação do IDSM na gestão do turismo e da pousada Uakari vigorará até 2022, quando 

a responsabilidade será transferida para a Associação de Auxiliares e Guias de Ecoturismo de 

Mamirauá (AAGEMAM), criada em 2000. Esta “é uma sociedade de natureza civil, sem fins 

lucrativos, formada inicialmente apenas por membros de comunidades locais e atualmente já 

permitindo a associação de moradores das sedes municipais” (PERALTA, 2012, p. 123). A 

AAGEMAM participa de forma ativa da gestão do turismo e presta serviços à Pousada Uakari.  

O exemplo do IDSM enfatiza a importância da construção de um arranjo institucional 

robusto que possibilite uma gestão compartilhada de recursos comuns entre Estado, instituições 

locais e instituições externas às localidades – sejam elas de ensino, privadas, ONGs.  

 
61 Disponível em: http://www.mamiraua.org.br . Acesso em: 26, ago. 2018.  



107 
 

Mesmo sendo palco das iniciativas pioneiras de Turismo de Base Comunitária no Brasil, 

Cruz et al. (2014) destacam que a legislação estadual para o turismo, no Amazonas, ainda não 

contempla o turismo de base comunitária. No entanto, as autoras sinalizam iniciativas e 

documentos que envolvem a temática: Projetos de Turismo de Base Comunitária apoiados pela 

Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, iniciados em 2003; o Decreto n° 30.873 de 28 de 

dezembro de 2010, que dispõe sobre o uso público em UCs do Amazonas, apresentado 

anteriormente neste capítulo; e o Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentado da Região 

Metropolitana de Manaus, publicado em 2010. Muito embora existam estas ações, é mister 

reconhecer que: 

 

[...] o diálogo sobre essa temática não foi estimulado pelo poder público, ele surgiu a 
partir do Grupo de Trabalho de Turismo de Base Comunitária (GT-TBC) coordenado 
pelo IPÊ62, que assumiu essa discussão, trazendo à tona demandas de comunidades 
residentes em Manaus e em outros municípios e ganhou aliados desde fevereiro de 
2011, e acabou por tornar-se um Fórum de Discussão sobre a temática bem como um 
articulador de ações que apoiem comunidades que desejam estruturar-se para 
trabalhar com o Turismo de Base Comunitária (CRUZ, et al., 2014, p. 112).  

 

Nesse direcionamento, ainda de acordo com as autoras, o papel das instituições de 

ensino foi fundamental, com destaque para as pesquisas desenvolvidas pela Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a realização das 

duas edições do Workshop de Turismo de Base Comunitária no Amazonas, realizados em 2011 

e 2012, por iniciativa da UEA. Os eventos tiveram como objetivo geral “viabilizar um espaço 

de discussão sobre as atividades turísticas realizadas por populações tradicionais e povos 

indígenas do Amazonas, de modo a estruturar, de forma coletiva, princípios e critérios para o 

ordenamento do Turismo de Base Comunitária” (CRUZ, et al., 2014, p. 114). Para Sampaio et 

al. (2014), a participação das instituições de ensino (IES) públicas se dá de maneira efetiva, 

praticando uma espécie de incubação que auxilia nas questões financeiras, de planejamento e 

capacitação dos comunitários. 

Por fim, cabe destacar que o TBC vem sendo tratado, conforme asseveram Paula e 

Deidda (2014), como foco de trabalho pelo Departamento Estadual de Mudanças Climáticas e 

Unidades de Conservação (DEMUC), que passou a entender esse turismo como primordial para 

a conservação da biodiversidade e geração de benefícios para a comunidade, participando, 

 
62 Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). 
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inclusive, dos Workshops anteriormente citados e incentivando as práticas nas UCs. Todas estas 

iniciativas, desde as publicações voltada para o EBC, as iniciativas das Pousadas Aldeia dos 

Lagos e Uacari, as ações do Governo do Amazonas, e as publicações e realizações de eventos 

acerca do TBC, são entendidas como parte do processo que influenciou e vem influenciando a 

implantação do TBC no Amazonas. Outras iniciativas, como a da RDS do Tupé, RDS Rio 

Negro, RDS Amanã, RDS Puranga Consquista, dentre outras, reafirmam a “tendência” do TBC 

nestas áreas protegidas.  

Uma pesquisa realizada por Bursztyn e Sansolo (2009) revelou que aproximadamente 

80% das experiências de TBC no Brasil acontecem no interior ou entorno de Unidades de 

Conservação e Áreas de Preservação Permanentes. Por ser uma atividade realizada por 

“comunidades tradicionais” em seus locais cotidianos, o TBC é incentivado nas UCs em que o 

estabelecimento desses grupos, bem como a exploração de parcela dos recursos naturais e o 

desenvolvimento de atividades econômicas são legalmente permitidos, principalmente nas 

Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, Unidades de Conservação 

de Uso Sustentável criadas para conservação da natureza e manutenção dos povos com histórico 

de uso tradicional da terra. 

Diante disso, ressalta-se que as práticas do turismo de base comunitária vêm se 

estruturando como a principal possibilidade de uso público nas Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável e, com isso, ganhando contribuições que partem de parcerias dos agentes 

governamentais e institucionais, com participação ativa das comunidades. Exemplo disso é o 

fomento dado pelo ICMBio, por meio da atuação do Grupo de Trabalho de Turismo de Base 

Comunitária (GT-TBC) criado no âmbito do I Seminário de Ecoturismo de Base Comunitária 

em Reservas Extrativistas, realizado em 2011 na cidade do Maranhão. O GT-TBC promoveu 

duas ações voltadas para o TBC nas UCs: a publicação de uma Cartilha intitulada “Turismo de 

Base comunitária: Princípios e diretrizes”; e a elaboração de um edital voltado para criação e 

fortalecimento de iniciativas, experiências e produtos de TBC em Unidades de Conservação 

(ICMBio, 2017).  

A cartilha publicada em 2017 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), apresenta o TBC como uma demanda trazida pelos grupos sociais 

moradores do interior e entorno das unidades de conservação. Cabe ressaltar que durante as 

reuniões do Seminário, os comunitários solicitaram ao ICMbio a adoção do termo Turismo de 

Base Comunitária em substituição ao termo Ecoturismo de Base Comunitária, afirmando que o 

primeiro “amplia as possibilidades de arranjos institucionais e segmentos do turismo, desde que 
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o modelo de gestão tenha como base a efetiva participação comunitária” (ICMBio, 2017, p. 09). 

O objetivo da cartilha é estabelecer um marco referencial para o TBC nas UCs federais, voltada 

para os gestores das unidades, busca orientar a implantação do modelo, seguindo diretrizes que 

promovam a conservação da biodiversidade e o protagonismo comunitário, contribuindo para 

o alcance dos objetivos do SNUC (IMCBio, 2017). 

Já o edital publicado no mesmo ano, tornou pública uma chamada para propostas 

voltadas ao fortalecimento de iniciativas de turismo de base comunitária em UCs. O edital teve 

por objetivo selecionar projetos de TBC em fase de elaboração, implementação ou promoção 

que, mais tarde, passarão a compor um caderno de experiências. O recurso total previsto foi de 

160.000, 00 (cento e sessenta mil reais) advindos do Programa das Nações Unidas (PNUD). As 

propostas poderiam envolver capacitações, oficinas, workshops, e todo o processo de 

planejamento que perpassa a implantação do TBC em unidades de conservação. 

Diante desse cenário, fica evidente a necessidade de se buscar compreender os aspectos 

e a dinâmica desse turismo nas unidades de conservação e, especificamente nas RDS, não só 

para mitigar os possíveis conflitos que possam ser causados pelo turismo, mas para se refletir 

sobre como as comunidades presentes nessas unidades se organizam e se estruturam em prol 

do turismo. 

Para Ferreira (2014), não existe uma receita pronta para ser seguida pelas iniciativas de 

turismo comunitário. As comunidades devem usar a criatividade e os recursos disponíveis a fim 

de criar a sua própria maneira de fazer turismo. As experiências intituladas de turismo 

comunitário expandiram-se por diversos territórios e contextos diversificados. Dessa forma, 

não se pode reduzi-los ou classificá-los em um só grupo de ação/investigação (FERREIRA, 

2014), o que reforça a necessidade de estudos no sentido de compreender as complexidades 

envolvidas nas experiências em curso. 

Segundo Mielke e Piegas (2013), o turismo de base comunitária (TBC), ao contrário do 

que o mercado turístico e alguns estudiosos afirmam, não se reduz a um segmento de turismo. 

Ele se configura como uma metodologia de trabalho, norteada por premissas que, a médio e 

longo prazos, visam trazer um aumento na qualidade de vida para as pessoas diretamente 

envolvidas (MIELKE; PIEGAS, 2013). Com isso, o turismo comunitário busca propiciar a 

convivencialidade, que consiste no estabelecimento de relações sociais, principalmente aquelas 

entre diferentes culturas. Ultrapassa as relações mercantis, promovendo a interconectividade de 

modos de vida distintos (SAMPAIO; ZECHNER; HENRÍQUEZ, CORIOLANO; 

FERNANDES, 2014). 
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Na concepção de Irving (2009, p. 211) o turismo de base comunitária “[...] só poderá 

ser desenvolvido se os protagonistas deste destino forem sujeitos e não objetos do processo”. A 

autora complementa afirmando que este tipo de turismo [...] “tende a ser aquele que, em tese, 

favorece a coesão, o laço social e o sentido coletivo de vida em sociedade [...] promove 

qualidade de vida, sentido de inclusão, valorização da cultura local e sentimento de 

pertencimento”. 

No estudo de Costa Novo (2014) a autora analisou os diversos conceitos de turismo de 

base comunitária e identificou algumas similaridades entre eles. O primeiro aspecto similar 

identificado entre os conceitos é a participação da comunidade como protagonista da atividade. 

O segundo aspecto refere-se à justa distribuição dos benefícios. E o terceiro aspecto atenta para 

o fato de que o turista não deve ser tratado como o “centro das atenções”. 

Para o primeiro ponto, a autora enfatiza que é de suma importância o apoio técnico a 

estas comunidades, fornecendo-lhes capacitação e autonomia para serem protagonistas no 

gerenciamento de suas atividades. Com relação ao segundo aspecto, ressalta que é necessária 

cautela e bom senso entre os atores envolvidos no processo, uma vez que o interesse econômico 

pode gerar conflitos e interferir no desempenho da atividade. E o terceiro tópico aponta para o 

fato de que a comunidade não deve realizar suas atividades em prol dos turistas, mas sim 

desenvolvê-las junto com eles (COSTA NOVO, 2014).  

Nesse sentido, Irving (2009) discute que algumas premissas centrais dos conceitos de 

TBC consistem em base endógena da iniciativa e desenvolvimento local; participação e 

protagonismo social no planejamento, implementação e avaliação de projetos turísticos; escala 

limitada e impactos sociais e ambientais controlados; geração de benefícios diretos à população 

local; afirmação cultural e interculturalidade; e o “encontro” como condição essencial.  

Neste direcionamento, ao refletir sobre os pressupostos teóricos do TBC, evidencia-se 

algumas confluências com os princípios presentes nos modelos de arranjos institucionais 

apresentados por Ostrom (1990, 2002, 2008). Pensar esses arranjos para evitar os efeitos 

indesejados do TBC (COSTA NOVO, 2014) pode se constituir como estratégia da implantação 

de um turismo que incentiva as comunidades a lutarem por mudanças sociais e econômicas, 

dentre outras, e promover a inclusão destas nos processos dos quais anteriormente eram 

excluídas. Ter as comunidades no controle das decisões e participando de todos os processos 

para o alcance da conservação da base de recursos comuns é a premissa central de ambos 

“modelos”, TBC e arranjos institucionais robustos. Sendo assim, possibilita-se pensar a 
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construção de arranjos institucionais compartilhados para a implantação de um Turismo de Base 

Comunitária.  

Entretanto, o TBC nas UCs do Amazonas apresenta algumas particularidades que 

devem ser levadas em consideração. No que tange às questões de planejamento e inserção das 

comunidades no mercado turístico, constata-se que a participação das instituições de terceiro 

setor é comprovadamente de suma importância para o desenvolvimento comunitário, sobretudo 

no que diz respeito ao processo de divulgação e venda dos pacotes, pois boa parte dessas 

comunidades está em locais de difícil acesso à internet. A participação das instituições de ensino 

superior (IES) públicas também se dá de maneira efetiva, praticando uma espécie de incubação 

que auxilia nas questões financeiras, de planejamento e capacitação dos comunitários 

(SAMPAIO; ZECHNER; HENRÍQUEZ; CORIOLANO; FERNANDES, 2014). Entretanto, 

estas comunidades têm se tornado independentes da atuação destas instituições e, com a saída 

destas, muitos projetos são finalizados. 

Quanto à repartição de benefícios econômicos, nota-se uma controvérsia em estudos de 

caso sobre o TBC: o prevalecimento de interesses individuais em detrimento dos coletivos, 

provocando competitividade e individualismo, o que acaba impossibilitando o desenvolvimento 

dos projetos (FERREIRA, 2014). Além disso, o turismo por vezes é associado à supressão de 

problemas financeiros e a questões relacionadas ao provimento ou melhoria de serviços básicos 

como rede de comunicação, saúde, internet, o que nem sempre acontece. 

Uma outra preocupação refere-se à conservação dos recursos naturais, uma vez que a 

maioria das comunidades Amazônicas não dispõe de capital para investir em estudos de 

impacto ambiental e capacidade de carga para implementação de meios de hospedagem e de 

atividades em contato com o meio ambiente natural. Além disso, as comunidades não dispõem 

de serviços essenciais de saneamento, como a coleta de lixo, abastecimento de água potável, 

fossas sépticas e tratamento dos resíduos.  

Outra questão que precisa ser levada em consideração para os estudos sobre TBC nas 

RDS do Amazonas, é o fato de que as comunidades não podem ser entendidas como 

homogêneas. Nesse sentido, Fabrino (2013, p.45) discute que “o paradigma do TBC parte do 

pressuposto que a comunidade possui interesses comuns e consensuais, desconsiderando a sua 

heterogeneidade, estratificação e relações de poder estabelecidas”. Assim, tende-se a acreditar 

que, se o controle do turismo estiver nas mãos dos comunitários, ele será democrático e 

participativo. Entretanto, o que acontece em muitos casos é que o interesse comunitário é usado 
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como justificativa para legitimar o interesse de alguns membros do grupo com posição de 

destaque. 

A autora aponta ainda o equívoco de se restringir o planejamento e a execução do 

turismo em todas as suas fases ao domínio da comunidade, uma vez que é preciso compreender 

as debilidades de cada uma delas. Os comunitários não dão conta, a princípio, de realizar o 

deslocamento dos turistas até as comunidades, haja vista o recurso financeiro e material 

necessários. A rede de comunicação é outro fator que merece atenção, pois boa parte dessas 

comunidades não dispõe de acesso a meios de comunicação e, portanto, não consegue se 

comunicar com os turistas, o que torna inviável uma negociação direta. Para Fabrino (2013), as 

limitações da comunidade na arena global em que acontece o turismo não é incluída nas 

discussões teóricas do TBC, o que se caracteriza como uma lacuna sobre como realizar o 

turismo em áreas com infraestrutura precária.  

Tanto o modelo de Ostrom (2005; 2005; 2011) quanto as premissas identificadas pelos 

estudiosos do TBC apresentam a percepção de que deve existir uma comunicação efetiva entre 

os atores envolvidos nos arranjos institucionais, para que possam estabelecer normas e regras e 

avaliar a performance de como as atividades e as relações entre os membros vêm se 

estabelecendo. 

Outra questão é o fato de as regras serem mais bem aceitas e cumpridas se tiverem sido 

construídas em parceria com as comunidades. As comunidades podem, no TBC, definir de que 

forma querem realizar o turismo, moldando-o à sua realidade local, decidindo coletivamente 

quem participa do processo, incluindo atores externos à comunidade, criando, para tanto, 

instrumentos que proponham regras e sanções que deverão ser cumpridas pelo coletivo. E os 

conflitos podem encontrar nas arenas locais de discussão um espaço para negociação e possível 

flexibilização dos arranjos, uma vez que estes devem ser adaptáveis aos cenários locais. 

Um arranjo institucional compartilhado é relevante para implementação do TBC, 

principalmente em comunidades amazônicas que possuem diversas dificuldades de locomoção, 

comunicação e comercialização. Por apresentarem cenários precários, muitas das experiências 

somente puderam ser efetivadas e mantidas por conta de parcerias firmadas com instituições 

externas às comunidades. Entidades do terceiro setor e instituições de ensino têm sido 

fundamentais nesse processo. No que tange às questões de planejamento e inserção das 

comunidades no mercado turístico, Sampaio et al., (2014) salienta que a participação das 

instituições do terceiro setor é comprovadamente de suma importância para o desenvolvimento 

comunitário, sobretudo no que diz respeito ao processo de divulgação e venda dos pacotes e 
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serviços, pois boa parte dessas comunidades está em locais de difícil acesso à internet. Algumas 

dessas instituições têm exercido papel de destaque pelo auxílio dado às comunidades, a saber:  

Instituto de Pesquisas Ecolôgicas (IPÊ); Fundação Amazonas Sustentável (FAS); Fundação 

Vitória Amazônica (FVA); ONG Nymuendaju; Universidade do Estado do Amazonas (UEA); 

e Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (CRUZ; COSTA NOVO; SILVA, 2014).  

No sentido de pensar um turismo que dê conta da conservação da biodiversidade e da 

inclusão das comunidades como protagonistas, será realizada no Capítulo 4 a apresentação e 

análise do Estudo de Caso com base nos os preceitos pensados por Ostrom (1990; 2002; 2005; 

2011), levando em consideração o Turismo de Base Comunitária. Entretanto, primeiramente 

será apresentada no capítulo a seguir a descrição detalhada dos caminhos metodológicos que 

conduziram a realização deste estudo. 
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4 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Fazer uma tese significa. pois, aprender a pôr ordem nas próprias 
ideias e ordenar os dados: é uma experiência de trabalho metódico; 
quer dizer, construir um "objeto" que, como princípio, possa também 
servir aos outros. Assim, não importa tanto o tema da tese quanto a 
experiência de trabalho que ela comporta (Umberto Eco). 

 

Os pressupostos metodológicos que norteiam esta pesquisa foram construídos sob uma 

abordagem hermenêutico-dialética que, segundo Conde-Gaxiola (2008), se faz essencial para 

os estudos do turismo, uma vez que busca fugir de enfoques reducionistas.   

 

A hermenêutica, juntamente com a dialética, pode fornecer um dispositivo teórico 
capaz de estabelecer uma reflexão profunda do turismo, supõe um reconhecimento 
econômico, político, ideológico, social, cultural e simbólico disso. A hermenêutica, 
em nexo com a dialética, está em condições objetivas e subjetivas para estabelecer 
uma abordagem crítica, alternativa e realista do tempo livre, evitando posições 
objetivistas, que hegemonizam o metodológico acima do ontológico, e se esquiva de 
atitudes subjetivistas, que minimizam o papel da epistemologia. [...] A hermenêutica 
dialética transformadora, ao contrário de uma hermenêutica passiva que considera a 
contemplação e o abstrato, tem como objetivo central [...] converter o discurso formal 
em conteúdo real, possibilidade em realidade, teoria em prática. É o passo da 
interpretação para a concretização [...] nessa direção, uma hermenêutica dialética 
transformadora suponha que intervenha como uma prática social na realidade 
(CONDE-GAXIOLA, 2008, p. 200-203, tradução nossa). 

 

A abordagem hermenêutico-dialética permite a fuga do caráter meramente descritivo e 

sem reflexões combinadas e profundas entre subjetividade e objetividade, utilizando uma 

combinação de métodos de análise da filosofia e das ciências sociais. Além disso, pelo contexto 

da dialética, é possível evidenciar controvérsias e possibilitar a confrontação de discursos 

oficiais com narrativas invisibilizadas.  

A partir desta abordagem, esta pesquisa configura-se como um Estudo de Caso e se 

utiliza de multimétodos. O uso de multimétodos, ou triangulação metodológica (FLICK, 2009), 

se dá por meio da combinação de abordagens, procedimentos e técnicas. A triangulação 

compõe-se de uma combinação de métodos que confere maior produtividade ao estudo, haja 

vista desenhar um molde conforme as necessidades da investigação, não se limitando às 

definições e amarras de um único método (FLICK, 2009). 

De natureza e abordagem qualitativas, com procedimentos descritivo-exploratórios, a 

pesquisa busca refletir sobre como se deu a trajetória do turismo na Reserva de 
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Desenvolvimento Sustentável do Uatumã e analisar se seus arranjos institucionais propiciam a 

cogestão do turismo na RDSU. Configura-se, assim, como um estudo de caso que, segundo Yin 

(2001), consiste em estratégia ideal de método “quando se colocam questões do tipo ‘como’ e 

‘por que’, em situações em que o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 

2001, p.19). 

Sobre o Estudo de Caso é importante ressaltar que é um método que parte de uma teoria 

para a aplicação/verificação na prática. Neste estudo, parte-se da teoria do Governo dos Comuns 

e se analisa a aplicabilidade do Modelo IAD no contexto específico da gestão do turismo na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. A intenção é responder as questões 

norteadoras: a) O processo de gestão do turismo nas comunidades tem acontecido de maneira 

participativa, conforme apontam os principais documentos e pronunciamentos de órgãos 

cogestores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã? b) O conselho gestor, 

enquanto principal arena de ação para a gestão do turismo na RDSU, contempla a participação 

dos diversos atores sociais envolvidos com o turismo? c) De que forma o atual modelo de 

arranjo institucional contribui para uma cogestão do turismo e maior protagonismo das 

comunidades? 

Feitas as considerações iniciais, para demonstrar de maneira minuciosa o processo que 

compôs o percurso metodológico do estudo, optou-se pela divisão em etapas - tendo em vista 

os três momentos distintos, porém interdependentes, que contemplaram esta pesquisa, a seguir 

explicitados. 

 

4.1  PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM O CAMPO E A NEGOCIAÇÃO DO PAPEL DE 
PESQUISADORA/OBSERVADORA 

 

Como já mencionado no capítulo de Introdução, esta pesquisa resulta de uma 

experiência prévia no campo de pesquisa selecionado, durante a revisão do Plano de Uso 

Público da RDSU, entre os anos de 2016 e 2017. Por meio da atuação anterior no campo foi 

possível uma familiarização com o contexto que permeia o objeto de pesquisa, reconhecendo 

suas conjunturas específicas. Considera-se, assim, essa etapa de grande relevância para os 

trabalhos realizados junto às comunidades residentes em unidades de conservação, sobretudo 

as da Amazônia, que vivenciam modos peculiares de sociabilidade. Fazer pesquisa na 

Amazônia demanda tempo e altos investimentos financeiros, sem contar que, dependendo da 
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localização, gasta-se um longo período com o deslocamento. Ademais, na grande parte dos 

casos, “comunidades tradicionais” possuem rotinas intensas com o cuidado de plantas, animais 

e da casa, restando poucas oportunidades para o diálogo com o pesquisador. 

Essa primeira aproximação com o campo resultou em três situações que influenciaram 

diretamente na pesquisa: a primeira, anteriormente citada, é entendida como um pré-contato 

essencial, pois possibilitou a criação de uma atmosfera suscetível para a realização futura de 

entrevistas, demandando confiança e respeito entre entrevistador e entrevistados 

(GOLDENBERG, 1997); a segunda diz respeito à armadilha do “passo em falso” (BEAUD; 

WEBER, 2007) ao pré-conceber uma ideia de campo e uma falsa noção de conhecimento deste, 

simplesmente pelo fato de ter estado lá em outro momento, em outro contexto, em busca de 

outros objetivos, pois há “uma dificuldade em desnaturalizar noções, impressões, categorias, 

classificações” (VELHO, 1978 p. 15) que constituem uma visão de mundo.  

Assim, no que concerne ao trabalho anterior de consultoria, fez-se necessário manter 

um alerta para que os papéis e objetivos não fossem confundidos, uma vez que as motivações 

e perspectivas se conduzem de formas distintas entre o trabalho técnico, direcionado por uma 

instituição, e o acadêmico, que envolve aspectos subjetivos do pesquisador, com 

direcionamento teórico-metodológico. A terceira situação é o fato de a autora ter ficado 

conhecida pela atividade anteriormente desempenhada na localidade, e como parceira de 

determinadas instituições, que, em alguns casos, são vistas como “cerceadoras” dos direitos das 

comunidades. 

Diante o exposto, enfatiza-se um esforço no sentido de “tornar familiar o estranho e 

estranhar o familiar” (VELHO, 1978). Ressalta-se, nesse sentido, uma luta interna da autora 

para separar o conhecimento técnico prévio, adquirido enquanto consultora, e a busca por um 

fazer acadêmico-científico enquanto mestranda. O posto de observador, agora, era passível de 

questionamentos e indagações acerca dos “mal-entendidos” e das “más interpretações”, fugindo 

à rigidez da “observação pura”, impedida de trocas com os entrevistados (BEAUD; WEBER, 

2007).  

Entretanto, este posto não foi facilmente assimilado pelos entrevistados e teve de ser 

constantemente renegociado. Em alguns momentos a pesquisadora era vista por muitos 

comunitários como aquela que pertencia e estava a serviço da SEMA, para fiscalizar e propor 

estratégias para o turismo. Além disso, o piloteiro que guiou a autora pelos rios da RDS é filho 

do líder dos Agentes Ambientais Voluntários e os comunitários demonstravam temer a delação 

relacionada a crimes ambientais e desrespeito das regras de uso da RDS. Foi necessário, diante 
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disso, se reapresentar e reinventar em diversos momentos, negociando por diversas vezes o 

papel de pesquisadora. Além disso, em diversos momentos, seja intencionalmente ou não, 

recorriam à autora deste estudo para auxiliá-los enquanto consultora e atuante na revisão do 

Plano de Uso Público da RDSU, sendo preciso, então, renegociar, mais uma vez, o papel de 

pesquisadora-observadora. 

Ainda concernente à etapa que negocia o papel de pesquisador, realizou-se os 

procedimentos ético-legalistas da pesquisa. Conforme previsto no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação e no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas, a 

realização de pesquisas científicas deve ser previamente solicitada ao Órgão Gestor da unidade, 

neste caso o Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (DEMUC/SEMA), que, por sua vez, deverá levar 

o pedido ao Conselho Gestor da Unidade de Conservação. No caso das RDS, Conselho 

Deliberativo. Uma vez aprovado pelo Conselho, a autorização foi publicada em Diário Oficial 

com validade de um ano. A solicitação para a pesquisa na RDS do Uatumã foi realizada via e-

mail e contemplou a submissão de um modelo sintético do projeto de pesquisa, a carta do 

orientador justificando o interesse na área de estudo, e a relação de pesquisadores envolvidos 

no projeto. Os documentos foram submetidos em julho de 2018 e a autorização emitida em 

fevereiro de 2019 (disponível no Anexo A). 

Outra autorização solicitada foi a do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), que avalia o 

cumprimento das regras éticas que envolvem as pesquisas realizadas com os seres humanos, de 

forma que a segurança e o direito dos participantes da pesquisa possam ser respeitados. Para 

tanto, fez-se a submissão do projeto na Plataforma Brasil, por meio do preenchimento dos 

seguintes dados: objetivos, sujeitos da pesquisa, desenho metodológico, pesquisadores, riscos 

e benefícios da execução do projeto. Pelo fato de a pesquisa estar vinculada ao Programa de 

Pós-graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense (PPGTUR/UFF), o CEP 

responsável pela avaliação foi o Comitê de Ética das Ciências Humanas da UFF, que emitiu 

parecer favorável sob o número 3.287.801, em março de 2019 (disponível no Anexo B). 

Uma das exigências feitas pelo CEP é que todos os procedimentos que envolvam contato 

com seres humanos, como entrevistas e observação, sejam previamente autorizados pelos 

sujeitos entrevistados/observados por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e Termo de Autorização para Utilização de Imagem e Som de Voz. Os modelos dos 

termos utilizados nesta pesquisa estão disponíveis nos Apêndices A e B. Ademais, todo o 

processo da pesquisa, desde a concepção do projeto à análise dos dados, levou em consideração 
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a Resolução 510 de 7 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as 

normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

É importante destacar que o processo de coleta de dados secundários, descrito na seção 

a seguir, precedeu, e em alguns momentos se fez paralelo, ao de autorização da pesquisa. Além 

disso, a pesquisa de campo, também apresentada na seção a seguir, aconteceu concomitante à 

negociação do papel de pesquisadora.  

 

4.2 O “ESTAR LÁ – OLHANDO E OUVINDO”: O PROCESSO DA COLETA DE DADOS 

 

O procedimento de coleta de dados iniciou pela busca de informações secundárias, 

realizado por meio de pesquisas documentais e bibliográficas. Buscou-se, assim, aporte teórico 

relacionado ao tema da gestão dos recursos comuns e do turismo, e da efetividade de conselhos 

gestores em Reservas de Desenvolvimento Sustentável, contemplando a análise de dissertações, 

teses, livros e artigos científicos, selecionados mediante busca em bases científicas (Scielo, 

Capes, Redalyc, Publicações em Turismo) e repositórios de universidades públicas que 

possuem programas de pós-graduação em turismo ou núcleos de pesquisa reconhecidos como 

produtores de conhecimento científico na área do turismo (UFF; UCS; UNB; USP; UFRJ; 

UNIVALI; UFAM).   

Além disso, a análise de documentos técnicos institucionais foi imprescindível para a 

reconstrução do processo de ordenamento do turismo na RDSU, para o entendimento sobre a 

construção das regras estabelecidas e para as reflexões acerca do Conselho Gestor. Assim, 

foram analisados: a) o regimento do Conselho Gestor da RDS do Uatumã; b) 08 atas do 

Conselho Gestor da RDSU; c) o estatuto da Associação Agroextrativista das Comunidades da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã  d) 09 relatórios de campo dos servidores 

da SEMA que atuam na RDS do Uatumã, sendo um deles referente ao monitoramento da 

temporada de pesca do ano de 2016 – o último realizado; e) a relação de Certificados de Registro 

de Pesca emitidos para embarcações que pretendiam adentrar a RDSU durante a temporada de 

201863; f) o Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (2009); 

g) o Plano de Uso Público da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (2010); h) 

 
63 A lista compreende as possíveis embarcações que adentraram a RDSU, uma vez que, segundo a gerente do 
setor de pesca do IPAAM, alguns solicitantes não buscaram seus CPRs e podem não ter adentrado a RDSU. O 
balanço e comparação da quantidade de CRPs emitidos com a quantidade de barcos que adentraram a RDS ainda 
não foi realizado. 
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as Regras de Pesca Esportiva da RDS do Uatumã (2015, 2016, 2017, 2018); i) as Regras das 

Pousadas Comunitárias na RDS do Uatumã (2012); j) o Plano de Gestão da RDS do Uatumã 

atualizado (versão 2018 ainda não publicada). 

Vale destacar que o trabalho de campo em si compreende o período de 2016 a 2019, 

envolvendo diversos lugares, em contextos e tempos diferentes, o que Barreto Filho (2001) 

denomina como um trabalho de campo “multilocal”. 

No final do ano de 2016, ainda durante a atuação da autora como consultora para 

elaboração do Plano de Uso Público da Reserva, realizou-se uma ida à Vila de Balbina, 

principal portão de entrada para a RDSU e local onde vivem os operadores de turismo64. Na 

ocasião estes operadores foram entrevistados, por meio da técnica de grupo focal, com o 

objetivo de se conhecer a forma de atuação destes prestadores de serviços e mapear os principais 

conflitos destes com os proprietários de pousada, com as comunidades locais, órgão gestor da 

RDS e os denominados “invasores/predadores65” da unidade de conservação.  

A realização do grupo focal foi previamente combinada com um dos guias de pesca de 

Balbina, que inseriu e apresentou os consultores, incluindo a autora deste estudo, aos operadores 

de turismo do local. A reunião aconteceu na casa de um dos operadores que trabalha com o 

translado de turistas do aeroporto de Manaus até a RDS. O grupo focal teve duração de 110 

minutos e contou com a participação de 13 operadores, entre piloteiros, donos de pousada e 

donos de transportadora turística. Estas informações são relevantes, para o estudo atual, à 

medida que evidenciam a forma de gestão das pousadas, a logística para o deslocamento dos 

turistas até a RDSU, a forma como os piloteiros atuam e os principais conflitos do turismo na 

perspectiva desses atores.   

Já na cidade de Manaus, nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas entrevistas em 

profundidade com atores governamentais e não governamentais, a saber: representante do 

IDESAM; representante da FAS; representante da SEMA; representante do IPAAM. Além 

disso, participou-se do Encontro de Lideranças do Bolsa Floresta66, ocasião em que se 

entrevistou o tesoureiro da Associação-mãe da RDSU. Foi realizada, também, uma busca no 

 
64 Moradores do interior e entorno da RDSU que exercem as atividades de divulgação do turismo, captação de 
turistas, piloteiros das voadeiras que transportam os turistas pelos rios da RDS, dentre outros prestadores de 
serviços que compõem a cadeia produtiva do turismo na Reserva, se apresentam e são conhecidos como operadores 
de turismo. 
65 Conforme apresentado no Capítulo 2, os moradores e técnicos das instituições que atuam na RDSU intitulam as 
pessoas que adentram na RDS para praticar atividades predatórias de “invasores/predadores”. 
66 O evento aconteceu durante a primeira semana de julho de 2019 na sede da FAS, na cidade de Manaus. 
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acervo físico da biblioteca da Universidade do Estado do Amazonas, tendo em vista que a 

instituição de ensino ainda não possui repositório online. 

No que diz respeito à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, foram 

realizadas três visitas de campo. A primeira, ainda como consultora, foi realizada em 2017 para 

levantamento socioambiental do PUP, com duração de 30 dias e visita às 20 comunidades 

inseridas na RDSU. A segunda visita foi realizada em março de 2019, com duração de 14 dias, 

para entrevista com os residentes das três comunidades lócus desta pesquisa e participação na 

reunião do Conselho Gestor (Figura 10). A terceira, em junho de 2019, com duração de 5 dias, 

foi realizada para complemento de dados e entrevistas, e se constituiu como etapa fundamental 

para confrontar questionamentos surgidos durante a análise das entrevistas e reflexões sobre as 

visitas anteriores.  

Figura 10 – Reunião do Conselho Gestor da RDSU em março de 2019 

 

Fonte: Queiroz (2019). 
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Houve ainda um processo de coleta de entrevistas realizado virtualmente, em abril de 

2019, com duas agências de turismo localizadas na região sudeste, nos estados de São Paulo, 

que atuam na RDSU. Entretanto, descartou-se uma delas pelo fato de que o representante se 

negou a dar informações que constituíam o cerne da entrevista. 

Todos os interlocutores da pesquisa foram escolhidos com a intenção de se acessar 

atores representantes dos principais grupos atuantes no turismo e com assento no conselho 

gestor da RDSU: grupo de instituições comunitárias e não comunitárias (exógenas); atores 

privados exógenos; e população residente. Tendo este desenho preestabelecido, considerando a 

fase atual da pesquisa de campo, realizada para a pesquisa desta dissertação, a primeira pessoa 

acessada foi o gestor da Reserva, que possibilitou não só a liberação para entrada e realização 

da pesquisa, como auxiliou na escolha das comunidades que comporiam o desenho do trabalho. 

Nesse sentido, tendo em vista a quantidade de comunidades e a impossibilidade de acessá-las, 

tanto por conta da distância-tempo quanto pelo custo, convencionou-se alguns critérios para 

escolha das comunidades, acertados junto ao gestor da RDS: 

 maior grau de envolvimento da comunidade com o turismo, levando em 

consideração a quantidade de pessoas que trabalham direta ou indiretamente com a 

pesca esportiva;  

 presença de pousadas de comunitários, sendo que pelo menos uma das 

comunidades deveria possuir uma pousada com gestão comunitária, tendo em vista que 

esta é uma nova proposta na RDS; e 

 proximidade geográfica entre as comunidades.  

Diante disso, foram escolhidas três comunidades localizadas do Polo 2 da RDSU67 – 

Comunidade Evangélica Ebenezer das Pedras, Comunidade São Francisco do Caribi e 

Comunidade Nossa Senhora do Livramento - por ser o polo que possui maior envolvimento 

com o turismo, segundo informações do DEMUC/SEMA corroboradas pelos comunitários. 

Para seleção dos interlocutores dessas três comunidades, utilizou-se a técnica de bola de 

neve68. Entretanto, com alguns critérios pré-estabelecidos que deveriam ser replicados nas três 

comunidades:  

 
67 A RDSU é dividida em 3 Polos. Cada Polo tem entre 6 e 7 comunidades. 
68 “O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é uma forma de amostra não probabilística, que utiliza 
cadeias de referência. Ou seja, a partir desse tipo específico de amostragem não é possível determinar a 
probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas torna-se útil para estudar determinados grupos 
difíceis de serem acessados. A execução da amostragem em bola de neve se constrói da seguinte maneira: para o 
pontapé inicial, lança-se mão de documentos e/ou informantes-chaves, nomeados como sementes, a fim de 
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a) um dos entrevistados deveria ser liderança da comunidade ou ex-liderança da 

comunidade, considerando que são estes que possuem as maiores informações sobre a 

comunidade e que presidem as assembleias comunitárias;  

b) um deles não deveria possuir envolvimento com o turismo, sendo esse envolvimento 

atual ou anterior à data da pesquisa (guia, piloteiro, cozinheira, proprietário de pousada), 

tendo em vista contemplar o olhar de quem está de fora da atividade;  

c) pelo menos um proprietário de pousada, uma vez que seria necessário compreender 

a trajetória do turismo e a dinâmica desses empreendimentos em cada uma das 

comunidades; 

d) todos deveriam morar a mais de 4 anos na RDS, considerando que poderiam ter 

acompanhado, no mínimo, três temporadas de pesca;  

Foram entrevistados um total de 18 interlocutores nas três comunidades. O quadro com 

o perfil dos entrevistados foi construído por comunidade – Figuras 10, 11 e 12. O número de 

famílias em cada comunidade é baixo – 21 famílias em Ebenezer, 19 famílias no Livramento e 

21 famílias em São Francisco e, portanto, não carecia de amostragem probabilística. Assim, 

considera-se que o total de famílias alcançadas, tendo em vista os critérios do estudo, foi 

suficiente para dar conta dos objetivos deste. 

 

Figura 11 - Quadro com o perfil dos entrevistados na comunidade Ebenezer das Pedras 

Num. 
de 

entrevi
stados 

Sexo Idade Estado Civil Envolvimento 
com o turismo 

Fem Mas 
0-30 31-40 

41-50 51-60 61-70 
Solteir

o Casado Possui 
Não 

possu
i 

5 1 4 0 1 1 2 1 0 5 2 3 
Fonte: elaboração própria, 2019. *Para a elaboração do quadro com perfil dos entrevistados, inspirou-se no 
modelo desenvolvido por SILVA (2018). 

 

Em Ebenezer foram entrevistadas 5 pessoas. O presidente da comunidade. Os dois 

proprietários de pousada. E dois comunitários sem envolvimento com o turismo. Além disso, 

foram inúmeras conversas informais com guias de pesca, monitores ambientais, pescadores, 

 
localizar algumas pessoas com o perfil necessário para a pesquisa, dentro da população geral. Isso acontece porque 
uma amostra probabilística inicial é impossível ou impraticável, e assim as sementes ajudam o pesquisador a iniciar 
seus contatos e a tatear o grupo a ser pesquisado. Em seguida, solicita-se que as pessoas indicadas pelas sementes 
indiquem novos contatos com as características desejadas, a partir de sua própria rede pessoal, e assim 
sucessivamente e, dessa forma, o quadro de amostragem pode crescer a cada entrevista, caso seja do interesse do 
pesquisador” (VINUTO, 2014, p.203). 
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donas de casa, professores. As entrevistas duraram em média 35 minutos, com exceção da 

liderança da comunidade que alcançou 80 minutos, e foram realizadas na sede da escola, pois 

o barracão da comunidade estava em reforma.  

 

Figura 12 - Quadro com o perfil dos entrevistados na comunidade São Francisco do 
Caribi 

Num. 
de 

entrevi
stados 

Sexo Idade Estado Civil Envolvimento 
com o turismo 

Fem Mas 
0-30 31-40 

41-50 51-60 61-70 Solteir
o Casado Possui 

Não 
possu

i 
7 3 4 1 1 2 2 1 0 7 4 3 

Fonte: elaboração própria, 2019. *Para a elaboração do quadro com perfil dos entrevistados, inspirou-se no 
modelo desenvolvido por SILVA (2018). 

 

Foram 7 entrevistados em São Francisco do Caribi, sendo dois representantes de 

pousada, duas lideranças comunitárias, uma agricultora, uma professora e uma dona de casa, 

sendo que, além dos proprietários de pousada, outros dois comunitários já tinham trabalhado 

como guias durante a temporada de pesca. As entrevistas foram realizadas nas casas dos 

comunitários e duraram em média 40 minutos. A entrevista das lideranças abarcou os atuais 

presidente e vice-presidente da comunidade e durou cerca de 70 minutos. Nessa comunidade 

dá-se destaque às conversas informais e observações realizadas durante dois dias, em que se 

participou de uma reunião das Olímpiadas da Floresta69, que estiveram presentes representantes 

de quatro comunidades do Polo 2, incluindo Ebenezer e Livramento.  

Figura 13 - Quadro com o perfil dos entrevistados na comunidade Nossa Senhora do 

Livramento 

Num. 
de 

entrevi
stados 

Sexo Idade Estado Civil Envolvimento 
com o turismo 

Fem Mas 
0-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Solteir

o Casado Possui 
Não 

possu
i 

6 3 6 0 1 3 1 1 0 6 4 2 
Fonte: Elaboração própria (2019). *Para a elaboração do quadro com perfil dos entrevistados, inspirou-se no 
modelo desenvolvido por SILVA (2018).

 
69 É um evento realizado anualmente pela FAS, por meio do Projeto DIKARA, que busca promover lazer para as 
comunidades por meio de competições esportivas.  
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Na comunidade Nossa Senhora do Livramento o acesso aos interlocutores foi 

dificultado pelo fato de a data da visita coincidir com o mutirão de reforma da sede da 

Associação Mãe, o que acabou reunindo esforços de boa parte da comunidade. Por estarem 

ocupados, os entrevistados foram breves na descrição das informações e as entrevistas foram 

mais curtas em comparação às outras duas comunidades. Além disso, as lideranças estavam 

ausentes. Diante disso, o presidente da comunidade foi representado por sua esposa e a líder da 

Associação-mãe foi representada pelo tesoureiro70.  

Cabe destacar que a líder da Associação-mãe é moradora do Livramento e proprietária, 

junto com seu marido, da única pousada existente na comunidade. Além disso, seu esposo é 

representante dos empreendimentos turísticos da RDS do Uatumã. No campo realizado em 

2019 não foi possível obter uma entrevista com a líder/proprietária de pousada e nem com o 

representante dos empreendimentos turísticos (ambos com assentos no Conselho Gestor da 

RDSU). Entretanto, utilizou-se os dados de entrevistas realizadas anteriormente com estes dois 

atores em 2016. Ademais, ressalta-se que em diversos momentos do campo conversou-se com 

a líder da Associação-mãe de maneira informal a respeito de diversas questões referentes ao 

estudo. 

Foram entrevistados no Livramento a esposa do presidente da comunidade, o tesoureiro 

da Associação-mãe, um morador com envolvimento no turismo, um morador sem envolvimento 

no turismo e o casal proprietário da única pousada da comunidade que acumula os cargos de 

Líder da Associação-mãe e representante dos empreendimentos turísticos da RDSU - sendo que 

considerou-se as entrevistas realizadas em 2016 durante o trabalho de consultoria da autora.  

Os 18 atores comunitários entrevistados estão expostos na Figura 13 a seguir: 

  

 
70 A entrevista com este último foi realizada em junho de 2019 durante o Encontro de Lideranças do Bolsa 
Floresta. 
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Figura 13 – Interlocutores comunitários entrevistados 

Comunidade Papel do ator Quantidade  Código 

Ebenezer (Pedras) 

Presidente da Comunidade 1 PC1 
Proprietário da pousada 1 PP1 
Proprietário da pousada 1 PP2 

Moradores sem envolvimento com 
o turismo 

2 MST1 

Subtotal 5 - 

São Francisco do 
Caribi 

Proprietário de Pousada 1 PP3 
Proprietário de Pousada 1 PP4 

Presidente da Comunidade 1 PC2 
Vice-presidente da comunidade 1 VPC2 
Morador com envolvimento no 

turismo 
1 MCT1 

Morador sem envolvimento no 
turismo 

2 MST2 

Subtotal 7 - 

Livramento 
 

Esposa do Presidente da 
comunidade  

1 PC3 

Morador com envolvimento no 
turismo 

1 MCT2 

Proprietário de pousada/ líder da 
Associação-mãe* 

1 PP5 

Proprietário de pousada/ líder de 
empreendedores turísticos 

1 PP6 

Tesoureiro da Associação-mãe 1 MAM 
Morador sem envolvimento no 

turismo 
1 MST3 

Subtotal 6 - 
Total de entrevistados 18 - 

Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

Com relação às instituições que comporiam a amostra para entrevista, estas foram 

escolhidas levando em consideração a atuação prévia da pesquisadora na RDS, o 

desenvolvimento de uma revisão de literatura, a análise de documentos referentes ao turismo 

na Reserva e a participação em reunião do Conselho Gestor. Foram elencadas as instituições 

expostas na figura 1471.  

 
71 Tentou-se acessar representantes da Hidroelétrica de Balbina (O participante do projeto de quelônios acessado 
não responde pela Hidroelétrica), da Mil Madeireiras (Madeireira que tem terras sobrepostas às da RDSU) e 
AMAZONASTUR, entretanto, até o período de finalização deste estudo, julho de 2019, não se obteve êxito. 



126 
 

Figura 14 - Instituições Não Comunitárias (exógenas) entrevistadas durante a pesquisa 

Esfera Instituição Setor do 
entrevistado 

Cargo Tempo de 
atuação na 

RDSU 

Quantidad
e 

Não 
Governamental 

Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) 

Programa Bolsa 
Floresta 

Técnico do 
programa 

Bolsa 
Floresta 

8 anos 1 

Instituto de 
Desenvolvimento 

Sustentável do 
Amazonas (IDESAM) 

Gerência de 
Manejos e 

Tecnologias 
Florestais 

Gerente de 
Manejos e 

Tecnologias 
Florestais 

10 anos 1 

Governamental 

Instituto de Proteção 
Ambiental do 

Amazonas (IPAAM) 

Gerência de 
Controle de 

Pesca 

Gerente do 
Controle de 

Pesca 

5 anos 1 

Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do 
Amazonas (SEMA) 

Departamento 
Estadual de 
Mudanças 

Climáticas e 
Unidades de 
Conservação 
(DEMUC) 

Gestor da 
RDSU 

5 anos 1 

Privada* Cuca Pesca Vendas e 
marketing 

Proprietário 7 anos 1 

Total de entrevistados 5 
Fonte: elaboração própria, 2019. * Foram entrevistados representantes de duas agências de turismo. Entretanto, a 
entrevista de um deles não correspondeu aos anseios da pesquisa e, portanto, foi descartada. 

 

Ao total, foram entrevistados dois membros de instituições governamentais, dois 

membros de instituições não governamentais e dois atores privados. 

 Os roteiros utilizados para conduzir as entrevistas eram, a princípio, semiestruturados. 

O uso das entrevistas semiestruturadas destaca-se, sobretudo, pela possibilidade de esclarecer 

questionamentos, reformular as perguntas e, conforme seja necessário, dar um novo 

direcionamento à entrevista. Este procedimento permite, ainda, a adequação da linguagem para 

facilitar a compreensão do interlocutor, sobretudo se esses tiverem baixa ou nenhuma 

escolaridade72 (BONI; QUARESMA, 2005). Vale destacar, no entanto, que os altos custos para 

se chegar até os locais de pesquisa, inviabilizaram a realização um pré-teste dos instrumentos, 

mas considera-se que as estadas anteriores no campo auxiliaram na elaboração das primeiras 

versões dos roteiros que, no decorrer da pesquisa, foram se aprimorando.  

 
72 A taxa de analfabetismo (9,7%) das comunidades ribeirinhas amazônicas pode ser considerada alta, 
particularmente se comparada a estudos prévios conduzidos com ribeirinhos (0,6%) e com as taxas identificadas 
nas principais capitais da Região Norte – Manaus (3,8%) e Belém (3,3%) (GAMA; FERNANDES; PARENTE; 
SECOLI, 2018, p.10). 
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Inicialmente elaborou-se seis roteiros semiestruturados, com uma média de 20 perguntas 

cada, sendo: a) um para comunitários; b) um para associação-mãe; c) um para proprietários de 

pousada; d) um para instituições não governamentais (FAS e IDESAM); e) um para instituições 

governamentais (IPAAM; AMAZONASTUR73);e f) um para o gestor da RDS 

(DEMUC/SEMA). Entretanto, conforme destaca Goldenberg (1997) a pesquisa qualitativa não 

deve possuir um desenho metodológico fixo, mas sim se moldar conforme as nuances do 

contexto e dos objetivos da pesquisa. Assim, a cada entrevista, mudava-se a forma de conduzi-

la. Em alguns momentos retirava-se e em outros acrescentava-se perguntas, culminando em um 

instrumento flexível e que, ao final, passou de entrevista norteada por roteiro semiestruturado 

para entrevista aberta em profundidade (FERREIRA, 2014), guiada apenas por tópicos.  

O processo de condução das entrevistas foi balizado por uma preocupação de não criar 

uma atmosfera rígida de “pesquisador-informante”. A ideia era tecer uma relação dialógica 

entre o interlocutor e aquele que ouve, o pesquisador, conforme afirma Oliveira (1996). 

Transformando, assim, o encontro entre duas culturas, de “confronto” para “encontro 

etnográfico [...] desde que o pesquisador tenha a habilidade de ouvir o nativo e por ele ser 

igualmente ouvido, encetando um diálogo teoricamente de ‘iguais’, sem receio de estar, assim, 

contaminando o discurso do nativo com elementos do seu próprio discurso” (OLIVEIRA, 1996, 

p. 21-29). 

Beaud e Weber (2007) recomendam ainda que as entrevistas sejam realizadas em duplas 

de pesquisadores. Assim, um fica atento ao desenrolar da entrevista, esmerado para não perder 

nenhum detalhe. O outro ocupa-se de observar a reação do pesquisado e a cena que desarrolha. 

Diante disso, e considerando os perigos oferecidos pelo campo, sendo pesquisadora mulher e 

sozinha, a autora deste estudo convidou e treinou um pesquisador, também bacharel em turismo, 

para acompanhar e auxiliar as idas no campo. Sua tarefa principal era norteada por um roteiro 

de observação e roteiro de fotografias (Apêndices C e D). 

A decisão de gravar o áudio das entrevistas foi percebida, em algumas ocasiões, como 

ato intimidador e causou desconfiança nos comunitários. Quando se percebia certa hesitação, 

optava-se por não gravar e, na tentativa de captar as informações, anotava-se os principais 

pontos, sendo que o fato de ter dois pesquisadores ajudou nesta tarefa. As duas principais 

entrevistas concedidas por comunitários, tendo em vista a explicitação de conflitos, se deram 

com o gravador desligado e com a recusa na assinatura do TCLE, por medo de as informações 

 
73 Infelizmente, não obtivemos resposta da AMAZONASTUR. E, portanto, a entrevista não foi realizada. 
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cedidas causarem inimizades com outros comunitários ou membros de instituições atuantes na 

Reserva. Além disso, percebeu-se que ao desligar o aparelho gravador, ou durante os momentos 

de conversas informais, seja na hora das refeições, intervalos das reuniões comunitárias, 

mutirões comunitários ou intervalos do futebol, a naturalidade e riqueza com as quais as 

informações eram transmitidas foram fundamentais para um exercício acurado do olhar e ouvir. 

Esse exercício possibilitou dados numerosos em qualidade e profundidade. E apesar do 

empenho em querer aproveitar tudo, teve-se que abrir mão de boa parte do que foi observado. 

Como assevera Oliveira (1996), “o ouvir e o olhar” se complementam. São como “duas 

muletas” que servem de apoio e permitem o caminhar do pesquisador, “ainda que 

tropegamente” (OLIVEIRA, 1996, p.08). Diante disso, utilizamos a técnica de observação 

direta como complemento às entrevistas.  

A negociação para participação nas “cerimônias”, que, no caso deste estudo, referem-se 

às reuniões do Conselho Gestor, reuniões de Polo, mutirão de limpeza e mutirão de reforma, 

seguiu os pressupostos destacados por Beaud e Weber (2007, p. 98), pedindo autorização prévia 

para estar nessas cerimônias, encontrando atores que pudessem inserir a autora do estudo e seu 

parceiro de campo como convidados e mantendo-se o olhar alerta a quem era afetado com a 

presença dos pesquisadores e com o fato de terem sido iniciados por determinados atores. 

Dependendo do evento e de quem inseria os pesquisadores como convidados, era possível 

observar reações adversas e, algumas vezes, distanciamento e negação de conversas. 

Considerando a reunião do Conselho Gestor, o anfitrião da equipe de pesquisadores foi 

o gestor da RDS. A partir daí, os anfitriões para que a pesquisadora pudesse adentrar as 

comunidades em busca de interlocutores para a pesquisa foram a líder da Associação mãe e os 

presidentes/líderes de cada uma das três comunidades visitadas. No caso da comunidade São 

Francisco, obteve-se um apoio maior de funcionários do Núcleo de Sustentabilidade da FAS, o 

que, a princípio, causou certa tensão com os comunitários que acreditavam estar recebendo a 

visita de “parceiros” de alguns funcionários com os quais os moradores da comunidade 

possuem problemas de relacionamento. 

A leitura de Beaud e Weber (2007) foi primordial para o preparo do ofício de 

observador. No texto “Guia para a pesquisa de campo: produzir e analisar dados etnográficos”, 

em que tratam sobre a participação em reuniões/assembleias, foi possível perceber a 

necessidade de enfatizar o motivo da estada e tentar evitar o envolvimento, mesmo quando 

suscitado pelos membros. Entretanto, quando enfatizada e persistida, as ponderações foram 
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feitas, sem medo de afetar e/ou influenciar a situação de observação, uma vez que não se pode 

manter uma “neutralidade pura” (OLIVEIRA, 1996). 

Em diversos momentos, a opinião da autora foi consultada. E, inclusive, dúvidas sobre 

as regras vigentes foram solucionadas. Dois momentos em especial chamaram a atenção: a 

entrevista com um morador da comunidade Ebenezer que perguntou sobre as regras de pesca 

de 2018, pois estava em dúvida se os barco-hotéis podiam ou não subir até o Polo 2. E num 

segundo momento, uma liderança questionou sobre quantas comunidades faziam parte do Polo 

2, pois ela não tinha certeza e acreditava estar deixando de incluir uma ou duas comunidades 

nas reuniões de Polo, além de solicitar a pauta com os principais pontos debatidos durante a 

reunião do conselho gestor que tinha acontecido dias antes e da qual a pesquisadora tinha 

participado. Assim, guiada pelos escritos de Beaud e Weber (2007) e Oliveira (1996) fez-se 

interferências no contexto, sem, contudo, ignorar o fato de que as intervenções afetaram 

diretamente o processo de observação/entrevistas. 

 “Não há observação sem anotação” (BEAUD; WEBER, 2007, p.97). E nesse sentido 

destaca-se a importância de utilização do diário de campo. Mesmo após rotinas exaustivas 

durante as idas às comunidades, iniciadas, geralmente, às 5h, no retorno para o local de abrigo, 

após banho e refeições, por volta das 21h, sob a luz de uma lanterna, o ritual da escrita das 

observações era iniciado. Ainda sobre os dados do diário de campo, estes foram essenciais no 

momento de comparar dados coletados em documentos, livros, teses, dissertações, artigos e 

entrevistas. Esse exercício de confrontação possibilitou a descoberta de “conflitos silenciosos” 

não descritos ou evidenciados pelos procedimentos previamente realizados. 

 

4.3  ANÁLISE DE DADOS A PARTIR DO MODELO DE ANÁLISE INSTITUCIONAL E 
DESENVOLVIMENTO E A TEXTUZALIÇÃO DA PESQUISA 

 

Oliveira (1996), embasado pelos estudos de Geertz, coloca os atos do olhar e ouvir como 

pertencentes ao momento do “estar lá”, ou seja, do viver o campo, as teorias nativas. Já o 

momento do escrever, o ato da textualização, como integrante do “estar aqui”, do “gabinete”, 

da academia. Momento em que se confronta tudo aquilo observado, escutado e anotado em 

campo. O momento em que a teoria e o trabalho empírico são postos em confronto. A práxis 

em si mesma. 
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É na textualização, no ato de escrever, que pensamos e refletimos sobre as observações 

e os fatos vistos e ouvidos. Não necessariamente iniciamos a etapa da escrita já sabendo todos 

as respostas, até porque estes resultados podem se constituir de muitas outras perguntas, pois 

 

 a produção do texto é também produção do conhecimento e, portanto, não deve ser 
elaborado apenas quando na certeza da redação final. Mas, pelo contrário, reescrito 
quantas vezes for necessário [...] não apenas para aperfeiçoar o texto do ponto de vista 
formal, mas também para melhorar a veracidade das descrições e da narrativa, 
aprofundar a análise e consolidar argumentos (OLIVEIRA, 1996, p.29, grifo 
nosso). 

 

O primeiro passo desta etapa consistiu na organização dos dados coletados em 

entrevistas, análises documentais, notas em diário de campo e observação. A transcrição das 

entrevistas, a priori, seria feita digitalmente com o auxílio de um software. Entretanto, 

percebeu-se que a leitura acurada e a transcrição manual dos áudios enriqueceriam a análise de 

dados.  

Com os dados transcritos e tabulados, iniciou-se a etapa de sistematização por meio da 

escolha de categorias de análise que comporiam a análise de conteúdo (AC). A AC, conforme 

Bardin (2005), consiste em uma proposta de sistematização e interpretação de todos os dados 

coletados na pesquisa de campo, sejam eles frutos de entrevistas e/ou observação. Por meio da 

análise de conteúdo é possível realizar um desvelar crítico do conteúdo das mensagens. Com o 

uso desta técnica foi possível analisar as mensagens dos entrevistados e categorizá-las conforme 

os princípios de robustez dos arranjos institucionais no âmbito do turismo na RDSU: a) limite 

de acesso aos recursos comuns claramente definidos; b) congruência entre as regras e as 

especificidades locais; c) a escolha coletiva de arranjos; d) monitoramento dos recursos; e) 

aplicação gradual de sanções; e) negociação de conflitos em arenas locais; f) reconhecimento 

de direitos pelas autoridades governamentais; g) empreendimentos interconectados. Estes 

princípios que compõem o modelo IAD foram melhor apresentados na seção 2.2.2 deste 

trabalho. 

Segundo Silva e Fossá (2015), a AC tem sido realizada de forma nebulosa, sem 

cumprimento das etapas necessárias para um uso confiável e validado. Assim, a análise deste 

estudo recorreu a um procedimento categorial-temático, que seguiu um processo sistemático 

pautando-se em Bardin (2005): a) a pré-análise; b) a exploração do material; e c) o tratamento 

dos resultados. 
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Considerando a complementaridade entre as categorias que serão utilizadas, optou-se 

por agrupá-las de acordo com seus objetivos, seguindo a base do modelo utilizado por Valle 

(2016). Dessa forma, a análise foi feita considerando os seguintes pares de categoria: 

1 limite de acesso aos recursos comuns claramente; 

2 congruência entre as regras e as especificidades locais, e escolha coletiva de 

arranjos;  

3 monitoramento dos recursos, aplicação gradual das sanções e negociação de 

conflitos em arenas locais; 

4 reconhecimento de direito pelas autoridades governamentais; 

5 empreendimentos interconectados. 

 O principal objetivo do modelo IAD é avaliar o desempenho de arranjos institucionais 

criados em prol da manutenção de bases de recurso comuns, levando em consideração 

condições específicas nas quais são criados e utilizados (recursos materiais e físicos, atributos 

da comunidade) e que influem diretamente nos resultados. O uso do IAD neste estudo é voltado 

para compreender regras e normas criadas em prol da cogestão do turismo, perpassando a 

compreensão da participação comunitária nesse processo e os efeitos do turismo (ainda que não 

mensurados quantitativamente) na base de recursos naturais.  

Considerando o objetivo exposto, é necessária a definição da arena e situação de ação. 

Para Simões (2010) a definição da arena e da situação de ação, e suas interconexões, é um dos 

maiores desafios enfrentados pelo pesquisador que utiliza a metodologia IAD. Portanto, é 

preciso utilizar ferramentas diversificadas de diferenciação e análise, que possibilitem 

destrinchar e separar as ações, de modo a evidenciá-las como eventos específicos, porém nunca 

dissociados, sempre interpretados de forma integrada (SIMÕES, 2010, p. 11). 

A arena de ação escolhida é o Conselho Gestor da RDS do Uatumã. E a situação de ação 

é a participação das três comunidades escolhidas nas decisões referentes à gestão do turismo 

dentro das reuniões do Conselho. A escolha do Conselho justifica-se pelo fato de ser o único 

“evento” no qual os atores dos arranjos institucionais da RDS se reúnem e tomam decisões 

referentes ao turismo realizado na RDSU. Nas reuniões do Conselho Gestor possuem assentos 

representantes de diversas instituições governamentais, não governamentais, empresas 

privadas, lideranças de associações comunitárias, e as comunidades que atuam na RDS do 

Uatumã, seja de forma direta ou indireta. 
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O modelo IAD aplicado ao contexto da RDS do Uatumã pode ser visualizado na Figura 

15 a seguir. 

 

Figura 15 – Modelo IAD aplicado ao contexto da RDS do Uatumã  

Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de Ostrom (1990). 

 

No centro da situação de ação temos os atores/participantes: comunitários, gestor, 

instituições governamentais e não governamentais e demais atores que participam do Conselho 

Gestor. Do lado esquerdo do esquema encontram-se as variáveis externas compostas pelas 

condições biofísicas e materiais: Rio Uatumã, fauna aquática e flora, eventos climáticos de 

subida e descida dos rios. Os atributos da comunidade: formas de organização das comunidades, 

relações de sociabilidade. E as regras externas: Decreto 30.873/2010 que rege o uso público em 

UCs do Amazonas e Sistema Estadual de Unidade de Conservação do Amazonas (2007). Do 

lado direito estão as interações ou os padrões de interação, que contemplam as diretrizes 

expressas no regimento interno do Conselho Gestor e que influenciam diretamente nos 

resultados, que abarcam arranjos institucionais - termo de cogestão do uso público, regras 

anuais de pesca, regras do turismo expressas no Plano de Gestão de 2009, acordos entre os 

comunitários. 

A análise da situação de ação foi realizada levando-se em consideração a participação 

em uma reunião do Conselho Gestor, realizada em março de 2019, na análise documental das 
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nove atas disponibilizadas pelo gestor da RDS, contemplando reuniões do conselho realizadas 

em 2016, 2017 e 2018, e nas entrevistas com os atores/participantes da pesquisa. 

No Capítulo 5, a seguir, todos os resultados desta pesquisa, propiciados pelo processo 

metodológico descrito nesta seção, serão apresentados.
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5  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO UATUMÃ: CRIAÇÃO  
DA UNIDADE, TRAJETÓRIA DO TURISMO E OS CONFLITOS SILENCIOSOS 

 

Acredito que “conflito” e “superação do conflito” (fissão e fusão) 
devam ser dois aspectos do mesmo processo social e que estejam 
presentes em todas as relações sociais (GLUCKMAN, 1987, p. 267 
apud SIMÕES, 2010, p 405). 

 

O processo de criação das unidades de conservação, não só na Amazônia como em todo 

o Brasil, é permeado por conflitos. Estes conflitos tornam-se ainda mais acentuados quando 

existem, no interior e/ou entorno dessas áreas, a presença de povos e comunidade tradicionais, 

ainda que estas áreas se destinem ao uso sustentável e, portanto, prevejam em instrumentos 

legais o estabelecimento destes grupos (BARRETO FILHO, 2006; LITTLE, 2006; FERREIRA, 

2007). Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã esse cenário não é diferente. 

Entretanto, a forma como esses conflitos são gerenciados desperta o interesse para desvelar e 

compreender as tensões existentes na Unidade e o papel dos atores sociais na externalização ou 

invisibilização desses conflitos. 

Os discursos das instituições governamentais e não governamentais atuantes na UC, 

citadas no capítulo 3, confluem e se sustentam sob um mesmo mote: a RDSU se apresenta como 

modelo de cogestão entre as instituições e os moradores locais. Informações e notícias sobre os 

conflitos presentes na Reserva são de difícil acesso e é necessário realizar um trabalho 

combinado de imersão no campo, pesquisa bibliográfica e documental, com todas as barreiras 

burocráticas que estes procedimentos carregam, para identificar a origem, os atores e a atual 

dinâmica dos conflitos. É nesse sentido que se propõe a utilização do termo conflitos 

silenciosos.  

Utiliza-se a categoria conflito sob uma abordagem sociológica simmeliana, na qual o 

conflito pressupõe caráter positivo. 

 

Se todas as interações entre os homens é uma sociação, o conflito, - afinal uma das 
interações mais vívidas, que, além disso, não pode ser exercida por um indivíduo 
sozinho, - deve certamente ser considerado como sociação […] Conflito é, portanto, 
destinado a resolver dualismos divergentes, é uma maneira de conseguir algum tipo 
de unidade, mesmo que seja através da aniquilação de uma das partes em litígio [...] 
É próprio do conflito resolver a tensão entre contrastes  (SIMMEL, 2011, p. 568-569). 
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O conflito pressupõe interação e, portanto, o reconhecimento do outro. Dessa forma se 

distancia da indiferença entre indivíduos ou grupos. Na indiferença há uma negação para 

sociação, pois não existe nenhuma forma de interação. Na indiferença há, portanto, uma carga 

negativa. Enquanto no conflito há algo de positivo. O caráter positivo do conflito se apresenta 

enquanto mobilização do grupo, para articulação política e reivindicação de direitos. Ao passo 

que lideranças passam a se destacar, há o surgimento de uma autonomia das comunidades no 

que tange à resolução de suas tensões internas, por meio da criação de estruturas políticas locais, 

e representação de anseios das comunidades junto às instituições políticas “externas” 

(SIMMEL, 1983; SIMMEL, 2011). 

Os conflitos que têm como base as diferentes formas de uso dos recursos naturais são 

entendidos como conflitos socioambientais, que “referem-se a um conjunto complexo de 

embates entre grupos sociais em função de seus distintos modos de inter-relacionamento 

ecológico” (LITTLE, 2006, p. 91). Cada grupo social possui um modo peculiar de relacionar-

se com o ambiente em que vive. As comunidades amazônicas, por exemplo, tiveram de se 

adaptar e criar formas de resistir às altas temperaturas, às chuvas, às moléstias e ao isolamento 

(WAGLEY, 1988). Quando há um grupo precedente em um determinado território e que possui 

um modus vivendi estabelecido, na chegada de outro grupo, com visões de mundo e formas 

distintas de se relacionar com o meio, tem-se os chamados conflitos socioambientais. 

Muito embora não seja o objetivo deste estudo realizar a identificação dos conflitos 

socioambientais existentes na RDSU, um mapeamento inicial se faz necessário como forma de 

compreender o cenário de uso dos recursos comuns e da relação entre os usuários desses 

recursos, uma vez que o turismo não acontece alijado desse contexto.  

Como forma de mapeamento da dinâmica desses conflitos, Little (2006) propõe uma 

etnografia dos conflitos socioambientais, sustentada na ecologia política, que pressupõe um 

mergulho na estrutura social e ambiental nas quais se engendram tais conflitos, retirando o foco 

de um grupo social em particular e identificando os atores sociais envolvidos no conflito, a 

interação dos atores entre si, com o meio biofísico e social, e identificando as reivindicações 

dos grupos de atores bem como suas respectivas cotas de poder. As cotas de poder seriam 

parcelas de participação e influência que cada ator ou grupo de atores possui na dinâmica de 

um conflito. 

Para Little (2006 apud GIDDENS, 1990), a identificação dos atores sociais envolvidos 

no conflito é dificultada quando o número de atores é alto, pois, além de identificar atores 

marginalizados, é preciso identificar os atores “fantasmagóricos”, que embora não estejam 
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presentes na localidade do conflito, exercem influências sobre a dinâmica. Além disso, é 

primordial identificar os interesse e reivindicações dos recursos naturais e do território, 

contemplando a interação dos atores sociais dentro da arena política. Após essa etapa, o autor 

salienta que é preciso analisar as distintas cotas de poder distribuídas entre os atores, que nem 

sempre podem ser visualizadas nas arenas formais, estando, portanto, ocultas e cabendo ao 

pesquisador descobri-las.  

O mundo biofísico, recorrentemente ignorado pelas análises das ciências sociais, possui 

igual importância na compreensão dos conflitos, pois modifica constantemente as relações 

ecológicas em disputa. As “agências do mundo biofísico”, ou “agências naturais”  são 

entendidas como a base de recursos naturais, secas prolongadas, grandes incêndios florestais, 

desertificação e pandemias – devem ser analisadas em conjunto com as “agências sociais”, pois 

“se um grupo social não mantém o poder (ou o conhecimento) para ‘conter’ ou ‘controlar’ a 

ação das forças biofísicas dentro de seu território, a soberania e a autonomia desse grupo são 

colocadas em xeque (LITTLE, 2006, p. 94). Os componentes do mundo biofísico, ou seja, dos 

recursos naturais, não devem ser entendidos sob uma ótica generalista, pois cada base de 

recursos possui elementos específicos. Assim, o mundo biofísico de um animal, não é o mesmo 

que o de um fenômeno da natureza, como as cheias e secas dos rios, por exemplo. 

Acselrad (2004) corrobora o pensamento de Little (2006), ao entender que elementos 

do ambiente não se reduzem a matéria e energia, eles envolvem dimensões históricas e culturais, 

“os rios para as comunidades indígenas não apresentam o mesmo sentido que para as empresas 

geradoras de hidroeletricidade; a diversidade biológica cultivada pelos pequenos produtores 

não traduz a mesma lógica que a biodiversidade valorizada pelos capitais biotecnológicos” 

(ACSERLAD, 2004, p.08). Para o autor, devem ser criados, portanto, instrumentos que deem 

conta de analisar os conflitos sociais em associação aos conflitos ambientais. 

Pensando em um conceito que contemplasse as questões ambientais e sociais, Acselrad 

(2004) definiu conflitos ambientais como aqueles que envolvem: 

 

[...] grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do 
território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das 
formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos 
indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do 
exercício das práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2014, p 26). 
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Acselrad (2014) ancora sua noção de conflitos ambientais, do mesmo modo que Little 

(2006), na ecologia política. Para o autor, os conflitos ambientais derivam da luta de grupos 

marginalizados pela injustiça ambiental. A noção de injustiça ambiental denuncia que em uma 

sociedade desigual os maiores danos ambientais resultantes dos processos de desenvolvimento 

são transferidos a grupos vulneráveis e marginalizados. Em contraponto, a noção de justiça 

ambiental aponta a necessidade de uma distribuição equitativa dos recursos naturais, de forma 

que nenhum grupo de pessoas arque com parcelas desproporcionais de degradação do espaço 

coletivo. 

Analisar a dinâmica interna de um conflito inclui identificar alianças e coalizões entre 

os vários grupos de atores sociais, atentando sempre para o fato de que as posições de 

“inimigos” e “aliados” podem ser invertidas ao longo do desarrolhar do conflito (LITTLE, 

2006). “Um conflito pode vacilar durante anos entre os estágios latente e manifesto: pode haver 

momentos de o conflito ficar muito "quente" e depois perder sua visibilidade, para 

posteriormente "esquentar" de novo” (LITTLE, 2006, p.92). Desta forma, em consonância com 

Simmel (2011), o autor não pressupõe resolução de conflitos, mas sim a identificação e o 

tratamento/mediação destes. 

Os conflitos de maior recorrência e expressividade em Unidades de Conservação são 

aqueles relacionados à posse da terra e à maneira como será realizado o manejo de recursos 

naturais. Diante disso, os grupos locais mobilizam-se a fim de encontrar atividades que possam 

prover o sustento da família e cumprir com a legislação que lhes foi imposta. O turismo, nesse 

interim, é incentivado nos discursos oficiais como “meio legítimo de promover o 

desenvolvimento sustentável e como panaceia da proteção ambiental, da inclusão social e da 

redução das desigualdades regionais” (SILVA, 2016, p.33). Desta forma, o discurso das 

benesses econômicas e da conservação dos recursos naturais é comumente utilizado para 

receber parecer favorável à implantação da atividade turística nas áreas protegidas, o que se 

confirma no caso da RDSU. 

Assim, para entender a dinâmica do turismo e os atuais arranjos institucionais que dele 

decorrem, é necessário compreender o cenário em que foi instituída a RDS, a trajetória do 

Turismo e os conflitos presentes nesses processos. Este capítulo dedica-se, portanto, a 

contextualizar a área de estudo e os conflitos vivenciados pelos moradores da RDS de um modo 

geral. Em seguida, busca-se apresentar a trajetória do turismo na Reserva, compreendendo as 

primeiras investidas dos empresários de fora e dos moradores locais. Fechando o capítulo, 

apresenta-se um retrato das comunidades contempladas no recorte desta pesquisa, 
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compreendendo suas formas de organização social, infraestrutura, atividades de autossustento 

e o envolvimento com o turismo. Para tanto, além da revisão de literatura, serão utilizados os 

dados coletados em campo por meio de entrevistas, notas em diário de campo e observação 

direta, além das análises documentais de relatórios internos da SEMA e IDESAM, atas de 

reuniões, Plano de Uso Público e o atual Plano de Gestão da RDSU74. 

 

5.1 A CRIAÇÃO DA RDS E O MODUS VIVENDI DAS COMUNIDADES 

 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (RDSU) é uma Unidade de 

Conservação Estadual de Uso Sustentável, criada por meio do Decreto n° 24.295 de 25 de junho 

de 2004, com uma extensão territorial de 420.430 ha. Situada entre os municípios de São 

Sebastião do Uatumã e Itapiranga, na região do Baixo e Médio Amazonas75, a RDSU está 

localizada a cerca de 200 km, em linha reta, de Manaus76. Na Figura 16 é possível visualizar a 

localização da RDSU. 

 
74 O Plano de Gestão da RDS foi atualizado em 2018. No entanto, mesmo o decreto de autorização da publicação 
do Plano sendo de outubro de 2018, o documento ainda não foi disponibilizado. O gestor da RDSU disponibilizou 
uma cópia para realização deste estudo.  
75 O Estado do Amazonas, de acordo com o Artigo 36 da sua Constituição, é integrado por nove sub-regiões, dentre 
elas a sub-região do Baixo Amazonas, que é composta pelos municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, 
Nhamundá, Parintins, São Sebastião do Uatumã e Urucará; e a região do Médio Amazonas, composta pelos 
municípios de Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte; Presidente Figueiredo, Silves e Urucurituba. 
(AMAZONAS, Constituição do Estado do Amazonas, 2013). Apesar de o Plano de Gestão da RDSU 
(AMAZONAS, 2009) compreender a área da RDS apenas como pertencente à região do Baixo Amazonas, e a 
revisão do Plano de Gestão (2018) como pertencente somente ao Médio Amazonas, entende-se que, pelo fato de 
Itapiranga e os principais municípios limítrofes, como Silves e Presidente Figueiredo constarem na região do 
Médio Amazonas, a RDS está estabelecida, portanto, nas duas sub-regiões retromencionadas. 
76 Se considerarmos o percurso rodofluvial necessário para se chegar à RDS, a distância se aproxima dos 400 km. 
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Figura 16 – Mapa de localização da RDS do Uatumã e entorno 

 

Fonte: Amazonas (2018). 

 

O processo de criação da Reserva, segundo dados do Plano de Uso Público (2018) 

iniciou por demanda dos moradores do rio Uatumã “Os comunitários do rio Uatumã 

propuseram ao Governo do Estado a criação da Unidade de Conservação. […] os 

comunitários já possuíam uma ideia de qual era a vocação daquela área, enrustidos nos 

motivos que os levaram a apoiar a criação da UC (AMAZONAS, 2018, p. 21, grifo meu). 

Nota-se, entretanto, controvérsias entre os discursos oficiais, propagados nos documentos 

técnicos, planos de gestão e uso público, comunicação nas mídias sociais, palestras proferidas 

por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas (SEMA) e as falas proferidas pelos 

comunitários, analisadas durante conversas informais, entrevistas e observação direta. Questões 

que serão analisadas mais adiante, ainda nesta seção do estudo. 

A principal forma de acesso à RDS é a rodofluvial, no entanto existe a possibilidade de 

deslocamentos combinando modais aero e fluvial ou unicamente fluvial: 

 Via rodofluvial: Saindo de Manaus, pela rodovia AM 010 (Manaus-Itacoatiara), com 

um percurso aproximado de 6 horas de ônibus até o porto de Itapiranga. De lá até a 

entrada inferior da RDS, na comunidade Deus Ajude (Boto), navega-se cerca de duas 



143 
 

horas (num motor 110hp)77. Pode-se, também, adentrar a RDS pela parte superior, 

saindo de Manaus, pela rodovia BR 174, até a o ramal da Morena na Vila de Balbina, 

município de Presidente Figueiredo, e descendo o rio Uatumã até a Reserva cerca de 2 

horas num motor 40 hp.  

 Via fluvial: Há, ainda, a opção fluvial, com barcos-recreio saindo da cidade de Manaus 

em direção ao rio Uatumã, que dura cerca de 24 horas. Pode-se ainda fretar os barcos 

com agências de turismo localizadas em Manaus; 

 Via aérea/fluvial: É possível fretar voos para São Sebastião e de lá pegar uma 

embarcação em direção à Reserva. 

A RDS do Uatumã possui 20 comunidades em seu interior, distribuídas em três polos, 

conforme a figura 17, a seguir.

 
77 É importante destacar que a potência do motor e o peso nas embarcações alteram significativamente o tempo do 
percurso. Num motor 40 hp, por exemplo, esse percurso poderia durar o triplo de horas. 
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Figura 17 – Mapa da RDS com as comunidades divididas por Polos 

 

Fonte: Amazonas, No prelo. 
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As comunidades localizadas à margem direita do Uatumã fazem parte do município de 

Itapiranga. Já as comunidades localizadas à margem esquerda pertencem ao município de São 

Sebastião do Uatumã. A RDS possui um total de 361 famílias. Cada comunidade possui entre 

4 e 45 famílias (AMAZONAS, 2009; 2010). 

A gestão da RDS é realizada pelo Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades 

de Conservação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (DEMUC/SEMA) 

em parceria com a Associação Agroextrativista das Comunidades da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (AACRDSU), conhecida localmente como 

Associação-mãe. Formada em 2007, a Associação tem o papel de gerir a unidade de 

conservação, em parceria com o órgão gestor, a fim de identificar conflitos, sensibilizar 

ambientalmente os moradores e representar as preferências das comunidades frente às 

prefeituras, instituições e atores que operam na UC e nas reuniões do Conselho Gestor 

(AMAZONAS, 2009; AMAZONAS; 2010). A AACDRSU recebeu da SEMA, em 2014, a 

concessão para explorar as atividades de uso público dentro da RDSU. O contrato teve duração 

de dois anos e foi prorrogado por mais dois, por meio da Autorização 01/2016 da SEMA78.  

A divisão das comunidades em polos tem como intuito facilitar o processo de gestão da 

RDS, dada a sua grande extensão territorial, tendo como principal critério de divisão a 

proximidade entre as comunidades (AMAZONAS, 2018). O polo 1 é composto por 7 

comunidades com um total de 139 famílias, com a maior parte do território pertencente ao 

município de São Sebastião do Uatumã. O polo 2, também com 7 comunidades é composto por 

121 famílias e tem a maior parte de suas comunidades localizadas em território Itapiranguense. 

Já o polo 3 conta com 6 comunidades, sendo a maioria localizada em terras Uatumaenses, 

compostas por um total de 101 famílias. No Conselho Gestor, há assentos para dois 

representantes de cada Polo. 

Na figura 18 é possível visualizar as comunidades da RDS divididas por polos e 

municípios aos quais pertencem. 

 
78 O gestor da RDSU, durante entrevista realizada em julho de 2019, informou que a autorização de 2019/2021, 
deve ser publicada ainda em 2019. 
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Figura 18 - Comunidades da RDS com suas respectivas localizações e quantidade de 
famílias 

Polo  Comunidade  Município  Nº de famílias  

Polo 1  

Bom Jesus  São Sebastião  17  

Deus Ajude – Boto  
São Sebastião do 

Uatumã  
21  

Santa Luzia do Jacarequara  Itapiranga  45  

Leandro Grande  
São Sebastião do 

Uatumã  
8  

Arara  
São Sebastião do 

Uatumã  
26  

Nossa Senhora de Fátima do Caioé  Itapiranga  11  

Nova Jerusalém do Amaro  Itapiranga  11  

Total de famílias do Polo 1  139  

Polo 2  

Cesareia  Itapiranga  17  

Ebenezer das Pedras  Itapiranga  21  

Nossa Senhora do Livramento  
São Sebastião do 

Uatumã  
19  

Monte das Oliveiras  Itapiranga  10  

São Francisco das Chagas do Caribi  Itapiranga  29  

Emanuel da Serra do Jacamim  
São Sebastião do 

Uatumã  
09  

Santa Luzia do Caranatuba  
São Sebastião do 

Uatumã  
16  

Total de famílias do Polo 2  121  

Polo 3  

Bela Vista  
São Sebastião do 

Uatumã  
25  

Manaim  Itapiranga  10  

Nossa Senhora de Aparecida do Flechal  Itapiranga  04  

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
de Maracarana  

São Sebastião do 
Uatumã  

45  

Santa Helena do Abacate  
São Sebastião do 

Uatumã  
06  

São Benedito do Araraquara  Itapiranga  11  

Total de famílias do Polo 3  101  

3 Polos  20 comunidades  2 municípios  361 famílias  

Fonte: Elaboração própria com base em Amazonas (2009; 2018). 

 

As comunidades da RDS estão localizadas ao longo do rio Uatumã e seus principais 

afluentes: rio Abacate, rio Caribi e rio Jatapu. O rio de maior extensão da RDS é o Uatumã, que 

percorre a dimensão total da Reserva com cerca de 180 km. Com águas escuras, por conta do 
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teor elevado de substâncias húmicas e escassez de nutrientes em seu solo, o Uatumã é um 

afluente direto da margem esquerda do rio Amazonas (OLIVEIRA, 2015; LOBO, 2017).  

O regime hidrológico do Uatumã sofre alterações ao longo do ano e culmina na subida 

e descida das águas dos rios, compreendendo os períodos de enchente, cheia, vazante e seca. O 

período da cheia abrange os meses de abril a junho e o período da seca de agosto a dezembro. 

O clima é o tropical úmido e caracteriza-se como chuvoso, úmido e quente, com temperaturas 

que variam entre 20 e 38° durante o ano. Sendo a precipitação média anual de 2200mm 

(OLIVEIRA, 2015; LOBO, 2017). 

É imperioso destacar que desde a criação da Usina Hidroelétrica (UHE) de Balbina o 

nível do rio Uatumã passou a ser regulado pela barragem da UHE de Balbina (AMAZONAS, 

2010).  Além da variação do nível das águas, a construção da Usina causou diversos impactos 

à bacia do Uatumã, conforme veremos mais adiante. 

A RDS apresenta composição florestal homogênea, com dois compartimentos 

principais: o superior é composto por Terra firme com presença de Floresta Ombrófila Densa e 

solos pobres; e o inferior é composto por ambiente de várzea, entrecortado com tramas de 

igapós, e parcialmente recoberto por campinas e campinaranas (AMAZONAS, 2010; 

OLIVEIRA, 2015). Florestas de terra firme são ambientes localizados em partes altas, onde não 

ocorre inundações. As florestas de várzea, por sua vez, localizam-se em partes baixas e sofrem 

inundações sazonais no período da cheia dos rios. No que se refere ao percentual, as 

comunidades da RDS estão 86% ambientadas em florestas de terra firme e 12% em florestas de 

várzea (AMAZONAS, 2018; LOBO, 2017).  

As comunidades da RDS têm suas economias baseadas, principalmente, na agricultura, 

extrativismo e pesca, com dinâmicas pautadas na precipitação e no nível dos rios, além das 

imposições legalistas por viverem em uma Unidade de Conservação. Assim, suas atividades 

econômicas são realizadas em um processo de rodízio. Quando o rio está cheio é tempo para 

pescar o “peixe miúdo” ou o “peixe gordo”, no período com pouca chuva as comunidades se 

ocupam do plantio. Há ainda o extrativismo madeireiro e não-madeireiro. É necessário, 

portanto, diversificar suas atividades, alternando a fonte de renda e de alimentação de acordo 

com a sazonalidade de cada atividade. As atividades são regulamentadas pelas Regras de Uso 

da RDS, que estabelecem as Zonas de Uso da UC e as atividades permitidas nas respectivas 

zonas, conforme o Plano de Gestão (AMAZONAS, 2009; 2018). A agricultura e a pesca têm 

lugar de destaque, uma vez que, além de servirem como fonte de renda, constituem a base da 

alimentação.  
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A agricultura é realizada no sistema de roçado, que é uma espécie de corte e queima da 

vegetação para a limpeza da área de plantio. Uma parte da produção agrícola, como já 

mencionado, é destinada para alimento das comunidades, e a outra para o comércio nos 

municípios vizinhos. No total, são 202 comunidades envolvidas no comércio de produtos 

agrícolas, o que torna a atividade a principal fonte de renda das comunidades (AMAZONAS, 

2018). As principais culturas agrícolas são açaí, banana, macaxeira, mandioca e melancia. 

As espécies de peixe permitidas para a comercialização são o jaraqui (Semaprochilodus 

spp) e a matrinxã (Brycon spp), também conhecidos como “peixes gordos” e “peixes miúdos”. 

Essa atividade é regida pelas regras da pesca comercial, que exigem, dentre outras questões, 

que o pescador seja morador da RDS há mais de dois anos, possua cadastro em colônia local 

de pescadores, respeite o período do defeso, utilize tipos e tamanhos específicos de rede. O 

comércio é feito dentro da RDS. Os barcos pesqueiros, conhecidos em diversas regiões da 

Amazônia como geleiros, entram na Reserva e negociam direto com os pescadores, sem 

mediação de terceiros. Segundo dados do Plano de Gestão (AMAZONAS, 2018), as principais 

espécies de peixe comercializadas são o tucunaré e o jaraqui, mesmo o tucunaré estando 

proibido para pesca comercial em qualquer período do ano.  

Há, também, com menor expressividade, a criação de animais, a extração de produtos 

madeireiros, não madeireiros, e o turismo. Há 24 famílias criando 500 cabeças de gados, que 

servem tanto para consumo de carne quanto para retirada de leite. Além disso, quando a 

agricultura não é suficiente para o autossustento e abastecimento alimentar, os comunitários 

recorrem à esta atividade. Há também a criação de galinhas, patos, porcos e poucos carneiros e 

búfalos (AMAZONAS, 2018). 

Existe a extração de produtos madeireiros para a construção de casas, escolas, sedes de 

associação, igrejas, além do comércio em pequena escala. Há muita crítica por parte dos 

moradores em relação à proibição da retirada de madeira, sobretudo por conta da atuação de 

uma empresa madeireira na RDS, questão que abordaremos mais adiante (AMAZONAS, 

2018). Apesar de o Plano de Gestão (2018) enaltecer o trabalho de sensibilização junto aos 

comunitários e a compreensão destes acerca da não retirada ilegal de madeira, constatou-se, 

durante as conversas informais, diversos casos de moradores e “pessoas de fora” que praticam 

a derrubada e o comércio ilegal de madeira. Durante a estada na sede do DEMUC, observou-se 

uma quantidade considerável de madeira fruto de apreensão do IPAAM. E, por conta disso, 

existe uma proposta de manejo florestal em curso, que será desenvolvida pelo DEMUC em 

parceria com o IDESAM e os comunitários. A partir da análise da ata do conselho gestor, 
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referente à XXIV reunião realizada em dezembro de 2018, foi estabelecido que a área para 

manejo será de 6000 ha próximos à comunidade Caranatuba. Por localizarem-se em zona de 

proteção, foi solicitada e aprovada a mudança de cerca de 3% dessa área para zona de uso 

extensivo durante a reunião do conselho realizada em dezembro de 2018. 

Em relação aos produtos não-madeireiros (cipós, óleos, sementes, dentre outros), suas 

principais finalidades são alimentação, artesanato e uso medicinal, além de, em menor número, 

cobertura de casas e calafateamento de canoas. O artesanato possui uma forte relação com o 

turismo, uma vez que a produção é praticamente exclusiva para exposição na base do DEMUC, 

local em que os turistas são obrigados a parar e se identificar antes de adentar a RDSU. Assim, 

a produção artesanal é disposta de forma que os turistas possam contemplar e adquirir os 

produtos. 

Ainda sobre a exploração de recursos não-madeireiros, existe, também, um projeto 

idealizado pelo IDESAM, que visa a construção de uma miniusina de óleos79. Segundo os 

servidores do IDESAM, a miniusina tem como principais objetivos gerar renda para as 

comunidades, fomentar cadeias produtivas, valorizar o conhecimento tradicional, capacitar e 

qualificar a mão de obra local, dentre outros. A ideia é que os comunitários passem por 

treinamentos para realização de boas práticas de manejo e sejam os fornecedores exclusivos de 

matéria-prima, como a andiroba, o buriti e a copaíba, para a miniusina. Muitos aspectos ainda 

não foram definidos no projeto, como o percentual de ganho de cada comunitário. Além disso, 

os representantes da prefeitura de Itapiranga e de São Sebastião questionaram a possibilidade 

de inserção de moradores de fora da Reserva no projeto. O gestor da RDS decidiu por outorgar 

a continuidade dos estudos de viabilidade e, futuramente, deliberar, em reunião do conselho, 

acerca do regimento da usina (Observações durante a reunião do Conselho Gestor realizada em 

março de 2019 na RDSU). 

Outra renda que beneficia 337 famílias da RDS é o Programa Bolsa Floresta (PBF), um 

dos maiores programas de Pagamento por Serviços Ambientais do mundo. “[...] O objetivo do 

programa é de compensar, por meio de investimentos em geração de renda e desenvolvimento 

social, as populações tradicionais pela disposição em conservar as florestas, de forma a garantir 

a oferta de Serviços Ambientais” (VIANA et al., 2012).  De acordo com o relatório anual da 

 
79 A autora teve acesso ao projeto da Usina de óleos durante a reunião do conselho gestor em março de 2019. Os 
servidores do IDESAM apresentaram em primeira mão o projeto e solicitaram autorização para dar continuidade 
ao estudo de viabilidade da usina.   
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FAS (2016), as principais destinações da verba advinda do Programa Bolsa Floresta (PBF) são 

a compra de alimentos, combustível e gás de cozinha.  

Não há abastecimento de energia elétrica na RDS. A energia é fornecida por um gerador 

de luz movido a diesel. Cada comunidade possui um gerador responsável por levar energia a 

todas as moradias durante cerca de 4 horas por noite, mas alguns comunitários possuem 

geradores particulares. O combustível do gerador é, em geral, mantido pelas próprias 

comunidades. Os moradores rateiam o gasto mensal entre as famílias e, em algumas 

comunidades, também recebem um auxílio da prefeitura que os assiste. O descontentamento 

pela falta de energia elétrica na Reserva é evidente nas falas de todos os entrevistados. Para os 

pescadores, pouparia o trabalho com a salga do peixe; para as donas de casa, traria a 

possibilidade de armazenamento das proteínas para alimentação da família. “Só de poder tomar 

uma água gelada já faz diferença. A gente pode também assistir os jornais o dia todo, se inteirar 

com o mundo. Prometeram o Luz Pra Todos e nós estamos esperando até hoje” (Morador da 

comunidade Maracarana, relato obtido por meio de conversa informal em maio de 201780). 

A rede de comunicação é inexistente. Houve um projeto de comunicação, vinculado ao 

subprograma de apoio à qualidade de vida, previsto no Plano de Gestão, que implantou rádios 

amadores nas comunidades, com recursos do Programa Bolsa Floresta da FAS. Entretanto, 

segundo a líder da Associação-mãe e o relato de algumas lideranças comunitárias, a iniciativa 

não obteve êxito. Sendo os principais motivos a ausência de conhecimento técnico para 

manuseio e manutenção dos rádios, desistência dos comunitários incumbidos de monitorar o 

funcionamento das cabines de comunicação, e roubo de bateria. Em uma reportagem divulgada 

no site de um jornal local do Amazonas, os comunitários estariam usando os rádios para 

informar aos madeireiros ilegais sobre as fiscalizações na RDS81. 

A educação e a saúde são ofertadas de maneira desigual na RDS e, em alguns casos, de 

maneira precária. De acordo com o Plano de Uso Público (AMAZONAS, 2018) todas as 20 

comunidades possuem oferta de educação fundamental, mas, no entanto, somente 7 

comunidades possuem escolas de ensino médio. Na comunidade Maracarana existia ainda uma 

escola de educação para adultos, mas foi fechada.  

O acesso à saúde também é motivo de alerta. Das 20 comunidades apenas 7 possuem 

postos de saúde e, de modo geral, funcionando sob condições de extrema carência de 

 
80 Durante o levamento socioeconômico para o Plano de Uso Público da RDS do Uatumã. 
81 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zZUHLrISMoI. Acesso em: julho de 2019. 
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medicamentos e recursos humanos. Em 8 comunidades há a presença de agentes comunitários 

de saúde que atuam na distribuição de cloro para limpeza da água. Atenta-se para o fato de que 

11 comunidades não são contempladas com agentes e postos, ficando, portanto, desassistidas 

de acesso à saúde e ao material para tratamento da água. Ou seja, mais da metade da população 

está vulnerável e dependente de outras comunidades e municípios. 

As moléstias com mais incidência nos últimos anos foram gripe, virose, malária e 

diarreia, respectivamente (AMAZONAS, 2018). Sendo a diarreia associada recorrentemente à 

qualidade da água que sofre influência das barragens da UHE de Balbina, conforme será 

discutido mais adiante. 

Vale destacar que a entrada e saída de moradores da RDSU, bem como as migrações 

entre comunidades, é alterada ao longo do ano, sendo a educação e a saúde as principais 

motivações para os deslocamentos dos comunitários. As comunidades consideradas pelos 

moradores como “mais desenvolvidas”, a exemplo de Jacarequara e Maracarana, ambas com 

45 moradores, são as mais afetadas pela migração interna na RDS. “No Jacarequara tá bom 

demais. Tão até asfaltando rua agora. Por isso muita gente quer ir pra lá.” (Morador da 

comunidade São Francisco do Caribi, relato obtido durante conversa informal em março de 

2019). 

 Há ainda uma migração para as sedes dos municípios vizinhos motivada, dentre outros 

fatores, pela busca por educação para os filhos. Oliveira (2015) salienta para o fato de que 

muitas famílias dependem basicamente das bolsas (família e floresta), e, portanto, necessitam 

migrar em busca de educação para os filhos para que possam continuar a receber os auxílios. 

Em alguns casos, a educação nas comunidades contempla somente o ensino infantil e 

fundamental. E o combustível para o funcionamento do barco-escola, responsável por 

transportar as crianças às comunidades que possuem ensino médio, nem sempre é enviado pelas 

prefeituras. Assim, por não possuírem condições próprias para manter o combustível e o 

transporte, algumas famílias optam por migrar para as cidades vizinhas. 

Há, também, o caso de pessoas de outras localidades que decidem migrar para a RDS, 

sendo os principais motivos o casamento com moradores da Reserva e a prestação de serviços 

educacionais. O processo para inclusão de novos moradores está presente nas Regras de 

Utilização da RDS do Uatumã, que constam nos apêndices dos Planos de Gestão 

(AMAZONAS, 2009; 2018). Segundo as regras, o novo morador deverá ficar um ano sob 

observação e durante esse período não poderá exercer nenhum cargo. Deverá filiar-se à 

Associação-mãe e, ao final do período de observação, terá de ser aprovado ou não pela 
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comunidade na qual se estabeleceu, mediante ata ou assembleia, e posteriormente a decisão da 

comunidade deverá ser levada à reunião do Conselho Gestor pelo representante da Associação-

mãe. Em caso de não aprovação ou desistência do próprio candidato, as benfeitorias (casas e 

plantações) deverão ser repassadas aos moradores da comunidade a qual se candidatou.  

Durante os primeiros anos que sucederam à criação da RDS, principalmente em 2006 e 

2007, muitos comunitários decidiram abandonar suas casas com medo da repressão que 

sofreriam por conta de suas atividades econômicas e de autossustento como a pesca, a retirada 

de madeira, a agricultura e, em menor número, a criação de gado. Entre os anos de 2007 e 2008, 

com a implantação da Reserva e o entendimento de que os moradores poderiam, norteados por 

regras de uso e critérios legalista de conservação e proteção, fazer uso dos recursos naturais, 

além das promessas e início de alguns programas para o desenvolvimento socioambiental (Pró-

Chuva, Bolsa Floresta, Pré-Inventário para produção madeireira, crédito da Reforma Agrária-

INCRA, etc.), muitos tornaram a morar na RDS e outros desistiram de abandoná-la (IDESAM, 

2007; AMAZONAS, 2009; AMAZONAS, 2018). 

A forma de colonização da Amazônia dispõe as casas próximas umas das outras e à 

beira dos rios, considerando que estes são as estradas amazônicas e, portanto, principal, e 

algumas vezes, única alternativa de deslocamento (WAGLEY, 1988). Dependendo da 

localização das comunidades em relação às sedes dos municípios, Itapiranga e São Sebastião, 

as visitas às cidades acontecem em menor ou maior grau. Os moradores da parte baixa, por 

exemplo, costumam ir à Itapiranga com muito mais frequência, para fazer compras de alimentos 

– inclusive para o abastecimento de pequenos mercadinhos, visitar parentes, ir ao banco, 

cartórios e a postos de saúde. Os que moram na parte alta, polo 3, possuem muita dificuldade 

para deslocamento. As embarcações que estes possuem detêm motores de potências baixas que 

demandam altas horas de deslocamento.  

 

eu quero ir embora pra cidade, minha filha. A gente passa muita dificuldade lá pra 
cima, sabe? Às vezes sem ter o que comer, é difícil! Doença, então, é muita 
dificuldade! Nós só temos um motor 15 e leva 7 horas pra chegar até Itapiranga. E a 
gasolina está muito cara. Meus filhos querem estudar as séries avançadas. Como é que 
eles vão passar todo esse tempo dentro de uma rabeta todo dia? (Morador da 
comunidade Bela Vista, conversa informal em março de 2019). 

 

Os moradores de comunidades mais distantes, em geral, frequentam as cidades em grau 

bem inferior, principalmente para aquisição de insumos básicos de muita necessidade, 

combustível, remédios e atendimento médico. Há, ainda, as visitas mensais às cidades 
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realizadas pelos pequenos agricultores, por meio dos barcos das prefeituras de Itapiranga e São 

Sebastião do Uatumã, que passam buscando os pequenos produtores agrícolas para o 

escoamento da produção mensal nas cidades. 

O local de origem dos chefes de família e moradores mais antigos da RDS é, em geral, 

o estado do Amazonas, principalmente a região do Baixo Amazonas. Mas há também 

moradores que migraram de outros Estados, como Ceará, Goiás, Maranhão e Pará. De acordo 

com o Plano de Gestão da RDSU (2018), cerca de 55% da população total reside há mais de 10 

anos na RDS, 23% há pelo menos cinco anos e 22% há cerca de 3 anos (AMAZONAS, 2018; 

HESS, no prelo). 

Nas comunidades amazônicas, assim como em todo o mundo, o homem é classificado 

de acordo com o seu prestígio (WAGLEY, 1988). Nas comunidades da RDSU, por exemplo, 

os que possuem meios de transporte próprio e mais moderno, fonte de renda fixa, como aqueles 

empregados pelas prefeituras – barqueiros, agentes de saúde, professores, donos de mercadinho, 

tendem a ser identificados pelos outros moradores como abastados e prósperos. O caráter social, 

como o ofício que exerce na igreja e o cargo que ocupa nas diretorias das associações e 

cooperativas, também é motivo para que o morador se destaque e obtenha além do prestígio 

uma visibilidade maior, recebendo inclusive indicação a cargos de liderança. Famílias com 

renda familiar superior, ainda que minimamente, são vistas pelos membros da comunidade 

como aquelas que possuem combustível e transporte pra se deslocar dentro e fora da RDS,  

podem se alimentar e se vestir melhor, comprar o próprio motor de luz e até mesmo alguns 

eletrodomésticos, e enviar os filhos para estudar na cidade. Dentre essas famílias, ressalta-se o 

nítido destaque em relação ao status econômico daquelas que possuem pousadas turísticas, 

vistas pelos outros comunitários como ricas. 

Quanto à religião, o cristianismo foi imposto, inicialmente, pelas missões católicas às 

comunidades. Mas cabe destacar os aspectos diferenciados que o cristianismo recebeu das 

comunidades e a influência da cultura ribeirinha. Nas comunidades da RDS há tanto a presença 

da igreja católica quanto da igreja protestante. No que se refere ao catolicismo, evidencia-se a 

manutenção da tradição ibérico-indígena nos aspectos religiosos, como a presença de 

“pegadores de desmentidura82”, prática relacionada ao xamanismo, mas intensamente 

relacionada aos preceitos católicos, por conta da ressignificação (OLIVEIRA, 2012).  

 
82 Pegar desmentidura é um ofício praticado por muitos amazônidas. Repassado de geração em geração, o ato 
consiste em massagear lugares do corpo com machucados e torções. 
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A cultura das comunidades amazônicas foi influenciada fortemente pela igreja católica, 

os valores culturais e religiosos desses povos passaram por ressignificações que perduram até 

os dias de hoje. O sincretismo entre as tradições ibérica e indígena foi um deles. A devoção aos 

santos tornou-se a principal festividade nas comunidades. Os santos passaram a constar nos 

nomes das comunidades, e os padroeiros são vistos como as entidades que cuidam da casa, da 

família, do provimento do alimento e da natureza. Outra característica dessa atualização feita 

pelas comunidades amazônicas é a coexistência das figuras sagradas, tanto no xamanismo 

quanto no catolicismo, como as figuras do pajé e do padre (OLIVEIRA, 2012). 

A posse da terra é concedida por meio da Concessão de Direito Real de Uso Coletiva 

(CDRU), expedida em nome da Associação-mãe para todas as 20 comunidades pertencentes à 

RDS, conforme recomendações da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Assim, depreende-se 

que a área da Reserva não pertence aos indivíduos que nela vivem e desenvolvem suas 

atividades de autossustento, mas é cedida a eles e, desde que respeitem as regras e legislações 

vigentes, promovendo a conservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de 

conservação, poderão usufruir dos benefícios do contrato por tempo indeterminado. 

 

5.1.1 Mapeamento inicial de conflitos: ponderando os discursos oficiais 

 

A partir da metodologia de análise dos conflitos socioambientais proposta por Litle 

(2006), apresentada no início deste capítulo, o objetivo desta seção consiste em apresentar um 

mapeamento inicial dos conflitos existentes na RDSU.  

Não se utilizará neste estudo a etnografia dos conflitos em sua forma pura proposta por 

Little (2004; 2006), sobretudo porque a análise dos conflitos perpassa, mas não é o objetivo da 

pesquisa. No entanto, alguns procedimentos serão levados em consideração para análise dos 

principais conflitos externalizados na RDSU, principalmente a identificação dos atores sociais 

e seus níveis de articulação, apresentados na Figura 19. Ressalta-se que os conflitos decorrentes 

do turismo serão analisados com maior acuidade na seção 5.2 e, portanto, não constam 

pormenorizados no quadro síntese a seguir. 
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Figura 19 - Quadro síntese dos principais conflitos socioambientais da RDS 

Conflito Status Agência 
natural 

Atores sociais 
envolvidos 

Dinâmica do Conflito Nível de 
articulação 

Processo de criação da 
Reserva 

Externalizado Base de recursos 
comuns terrestre 
e fluvial 

DEMUC/SEMA 

As 20 comunidades 
que foram incluídas 
na RDS 

Houve resistência por parte dos comunitários que 
não acreditava que a instituição de uma RDS 
pudesse trazer benefícios para as comunidades. 
Na concepção dos moradores, a ideia de criar uma 
Reserva era um meio de o governo tomar suas 
terras. Desse conflito derivou-se outro em relação 
à organização e divisão das comunidades por 
polos. O que até hoje não é entendido por muitos 
comunitários, inclusive lideranças com assento 
no Conselho Gestor. 

Estadual 

Exploração madeireira 
pela Precious Wood (Mil 
Madeireira) 

Externalizado Recurso 
Madeireiro 

Vias fluviais 

Mil Madeireiras 

DEMUC/SEMA 

PGE 

ITEAM 

Associação-mãe 

Sobreposição de terras da RDSU com as da Mil 
Madeireira. Comunitários afirmam que a Mil 
explora madeira nas terras da RDS. 

 

Estadual 

Exploração e transporte 
de calcário pela Itautinga 

Externalizado Recursos 
minerais 

Vias fluviais 

Itautinga 

DEMUC/SEMA 

Associação Mãe 

Empresa Itautinga explora calcário em uma 
região limítrofe. Além de utilizar as vias fluviais 
para escoamento do mineral, pretende fazer a 
abertura de uma estrada para facilitar o 
escoamento do calcário.  

Estadual 
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Abertura das comportas 
pelas UHE de Balbina 

Externalizado Recursos 
hídricos  

Ictiofauna 

Eletronorte 

DEMUC/SEMA 

Associação Mãe 

Desde a abertura das comportas da UHE de 
Balbina pela Eletronorte, houve impactos 
significativos na ictiofauna e na qualidade da 
água. 

Nacional 

Distribuição de energia 
elétrica 

Externalizado Recursos 
Hídricos 

Eletronorte 

DEMUC/SEMA 

Associação Mãe 

A abertura da UHE de Balbina e a passagem do 
linhão do Tucuruí pela RDS trouxe expectativas 
de abastecimento de energia elétrica aos 
moradores. 

Nacional 

Atuação de instituições 
governamentais e não 
governamentais em 
processos de “proteção 
da biodiversidade e 
implantação do 
desenvolvimento 
sustentável” 

Latente  DEMUC/SEMA 

ICMBio 

IDESAM 

Associação mãe 

 

O DEMUC/SEMA, em parceria com o ICMBio, 
possui uma proposta para implantação de um 
mosaico de unidades de conservação no qual a 
RDS fará parte, há discordância dos comunitários 
pois acreditam que terão suas atividades ainda 
mais cerceadas; 

O IDESAM está com um projeto para a 
construção de uma miniusina de óleos, parte dos 
comunitários discorda da forma como o projeto 
está sendo planejado. 

---- 

Turismo  Externalizado Ictiofauna, DEMUC/ SEMA 

Associação Mãe 

Proprietários de 
Pousada 

Proprietários de 
Barco-hotel 

Turistas 

Desde a década de 1980, o rio Uatumã recebe 
visitas de centenas de turistas todos os anos. 
Diversas agências de turismo, tanto da cidade de 
Manaus quanto de outros estados, passaram a 
explorar a área para a atividade de pesca 
esportiva. Os moradores da RDS foram mantidos 
marginalizados nesse processo por mais de uma 
década. As críticas à atividade eram por conta da 
não inclusão dos comunitários enquanto 
prestadores de serviço, e a forma predatória com 
a qual a atividade era realizada. Em 2004, com a 

Estadual 
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Agentes 
Ambientais 

IDESAM, FAZ e 
IPAAM 

Comunidade no 
Geral 

implantação da RDS, os moradores demandaram 
um ordenamento da atividade na qual pudessem 
ser protagonistas. Nesse interim, pescadores e 
agências que não respeitam as regras impostas 
suscitaram conflitos com os moradores da RDS e 
com o DEMUC/SEMA. Além disso, há 
discordância entre os próprios membros sobre a 
maneira como o turismo deveria ser desenvolvido 
e também destes com o Órgão gestor.  

Fonte: Elaboração própria com base em   Little (2004; 2006).
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Iniciando a análise a partir da discussão acerca do processo de criação da Reserva, 

ressalta-se que este desencadeou uma série de contradições. As falas dos moradores e de alguns 

representantes de instituições evidenciam as controvérsias presentes no discurso da SEMA.  

De acordo com Amazonas (2018):  

 

A missão da criação da RDS do Uatumã foi lapidada junto aos moradores e 
instituições envolvidas com a Reserva, juntamente com as oficinas e diagnósticos 
de campo realizados ao longo do tempo”. À medida que os atores diretos 
compreendem a importância e as funções da RDS, a missão vai sendo moldada e 
consolidada. Os antigos ‘anseios’ dos comunitários foram convertidos em demanda 
de gestão e finalizados nos programas juntos aos parceiros expressos nos Programas 
de Gestão da Reserva (IDESAM, 2007, grifo nosso). 

 

Em relação aos excertos destacados em negrito, há que se fazer algumas ponderações. 

Primeiramente, a realidade encontrada durante o trabalho de campo (envolvendo entrevistas 

com moradores e representantes de instituições, análises de atas e de relatórios de campo de 

funcionários da SEMA) é a de que uma quantidade ínfima, considerando o total de moradores, 

participou efetivamente das reuniões e oficinas de sensibilização e comunicação acerca da 

criação da RDS. Diante disso, propõe-se uma relativização sobre a afirmativa institucional de 

que a missão foi “criada e lapidada junto aos moradores”. Sobre o segundo trecho em destaque, 

salienta-se que a realidade em campo mostrou um cenário crítico no que se refere ao 

entendimento do que é o objetivo de uma RDS por parte dos moradores. Se não se sabe o que 

é, de que forma poderá ser “moldada e consolidada” a missão da RDS? 

Segundo o representante de uma instituição não governamental que atua na RDS:  

 

Eu não acompanhei o processo de criação e implementação da RDS, mas trabalho 
com pessoas que acompanharam. Os relatos que ouço é de que, inicialmente, o 
processo se deu de cima pra baixo […] há muitas críticas, também, sobre os antigos 
gestores da RDS. Inúmeros casos de desentendimento entre eles e os comunitários. 
Denúncias, inclusive, de crimes por parte dos antigos gestores (representante de 
Instituição não governamental, entrevistado em março de 2019, grifo meu). 

 

A fala do entrevistado evidencia um lado oculto nos discursos oficiais, que 

costumeiramente relatam um processo que se iniciou por demanda dos comunitários, alcançado 

por meio de planejamento participativo, visando o empoderamento, inclusão e protagonismo 
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das comunidades. As palavras “demanda dos comunitários, empoderamento, inclusão dos 

comunitários, planejamento participativo e protagonismo” são frequentemente percebidas nas 

falas e nos textos elaborados pelas instituições que atuam na RDS, sejam elas governamentais 

ou não, do mesmo modo que foi identificado por estudos realizados em outras unidades de 

conservação (IRVING; RABINOVICI, 2015).  

Em relação ao processo de gestão isso não se diferencia. O que se nota é um esforço 

dessas instituições em demonstrar um processo que dá voz e que escuta os moradores, 

incluindo-os no processo de gestão, que a própria instituição gestora, a SEMA, intitula como 

“gestão participativa”. Em suma, diante das observações feitas durante a participação na reunião 

do Conselho Gestor da RDSU, em março de 2019, das análises documentais nos relatórios de 

campo da SEMA e do IDESAM83 e atas do Conselho Gestor84, o que se percebe é um esforço 

pra atingir as metas de planejamento do DEMUC/SEMA85, com reuniões propositalmente 

aceleradas86, falas assertivas e em tom imperativo dos representantes de instituições para que, 

silenciosamente, induzam a aprovação de todos em relação a determinadas pautas. 

Outro conflito presente nas relações entre Órgão gestor e comunidades é o fato de o 

DEMUC/SEMA não esclarecer a todos os comunitários o motivo da organização das 

comunidades em Polos e também as regras de uso da RDS. 

 

Pra falar a verdade, eu nem sei quantas comunidades têm no Polo 2, acho que são 5, 
não? A gente nunca entendeu direito isso. O pessoal da Reserva até veio e explicou 
pra alguns, mas tem muita coisa que a gente não entendeu e ainda não entende […] 
Eu queria até saber sobre as regras da pesca comercial desse ano, porque já começou 
[temporada de pesca comercial] e ninguém veio falar nada ainda, nem avisaram a 
gente da reunião […] Se a senhora pudesse me dizer como que está a regra do turismo, 
também, eu agradecia. Tem subido muita lancha [barco-hotel] pro Polo 2 e eu não sei 

 
83 Qualquer atividade realizada pelos técnicos da SEMA em campo, deve ser registrada por meio de Relatórios 
de Campo. Nos relatórios constam os objetivos da ida ao campo, breve descrição das atividades, registros 
fotográficos e nome da equipe participante. 
84 Conforme descrito no Capítulo 3, foram analisadas 08 atas de reuniões do Conselho Gestor, 09 relatórios do 
de campo da equipe técnica do DEMUC/SEMA, incluindo 02 relatórios de avaliação da temporada de pesca e 1 
relatório de estágio do IDESAM. 
85 Os servidores da SEMA vão a campo com o intuito de cumprir uma série de atividades previamente acordadas. 
Estas atividades devem constar em seus relatórios de campo, justificando a ida para a UC e o alcance dos 
objetivos propostos. Como o orçamento é pouco, dificilmente terá um novo recurso para realizar atividades que 
já deviam ter sido realizadas. Por isso a ânsia em cumprir todas as metas. 
86 O planejamento das reuniões do Conselho prevê, geralmente, dois dias. Haja vista a quantidade de pautas e 
de membros que devem ser “ouvidos”. Entretanto, o que se percebeu foi uma reunião acelerada para que 
pudesse ser reduzida de dois para um dia. E, dessa forma, os conselheiros pudessem retornar para Manaus ou 
continuar suas atividades na RDS ou em outras UCs. A dinâmica de planejamento participativo iniciada por eles 
evidenciou essa tendência, ressaltando a celeridade no processo e a desconsideração de muitas opiniões dos 
comunitários. 
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se é permitido, nós, aqui, na comunidade, não sabemos (Líder da Comunidade 
Ebenezer, entrevista concedida em março de 2019). 

 

Observa-se que, até os dias de hoje, 15 anos após a criação da RDS, 10 anos após a 

publicação do Plano de Gestão e 9 anos após a publicação do Plano de Uso Público, muitos 

moradores da RDSU não tiveram acesso ou não compreenderam as regras de uso vigentes. De 

que forma um “uso sustentável” pode ser feito, se os moradores desconhecem as regras? Na 

fala de um líder comunitário, é destacada a falha de comunicação do DEMUC/SEMA para com 

os comunitários, conflito que, segundo os moradores entrevistados, perdura desde a criação da 

Reserva. A falha na comunicação ultrapassa o compartilhamento das regras de uso e atinge as 

reuniões do Conselho Gestor, fundamentais para a promoção de uma gestão participativa e 

compartilhada, como evidenciado a seguir. 

 

A gente fica sabendo das reuniões por outros comunitários, porque os organizadores 
nunca avisam. Acontece que na reunião do Conselho os comunitários não têm voz, só 
participam ouvindo. Apenas os conselheiros e os coordenadores [FAS, IDESAM, 
IPAAM, SEMA] que falam. Acho que a maioria dos comunitários não entende o que 
é explicado na reunião e não tem coragem de perguntar. Sem contar que os 
coordenadores [conselheiros membros de instituições] só querem falar e não querem 
interagir (MST3, entrevista realizada em março de 2019). 

 

O Conselho Gestor é a principal arena de ação para mediação de conflitos e via para 

conhecimento das necessidades das comunidades. Se não possibilita a participação paritária e 

efetiva dos comunitários, de que forma possibilitará discussões deliberativas e horizontais? 

No que concerne à questão fundiária na RDS, enfatiza-se que é também permeada por 

conflitos, assim como em diversas Unidades de Conservação do Amazonas e do Brasil, sendo 

o principal deles o que envolve os moradores e o DEMUC/SEMA contra a empresa madeireira 

Precious Wood Amazon, conhecida localmente pelo nome fantasia Mil Madeireiras. A empresa 

está presente no Amazonas desde 1996 e detém uma área de 473 mil hectares localizada na 

cidade de Itacoatiara, que abrange o município de Itapiranga. Apesar de detentora de diversos 

certificados e selos de manejo sustentável, há muitas controvérsias na forma como a empresa 

realiza a derrubada da madeira. 

 Há um processo em curso na Procuradoria Geral do Amazonas PGE/AM contra a Mil 

Madeireiras, que visa obter um parecer jurídico em relação às áreas particulares da empresa 

sobrepostas às áreas de algumas comunidades da RDSU. Nas reuniões do Conselho Gestor há 
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a presença de um representante da empresa, que pouco participa ou demonstra interesse, 

manifestando-se apenas quando alguma das atividades ameaça adentrar o “terreno da Mil”. O 

Plano de Gestão e o Plano de Uso Público da RDS informam apenas sobre o processo judiciário 

em curso (AMAZONAS, 2009; AMAZONAS, 2018). O questionamento dos comunitários é 

recorrente e as falas são evidenciadas pela indignação destes com os proprietários da empresa 

e o descaso das autoridades locais87. 

 

A proibição é só pra gente. Dia e noite é barulho de máquina da Mil derrubando tudo. 
Eles vieram uma vez, tentaram conversar, mas nunca dá em nada […] Dizem que vão 
ajudar a comunidade, mas nunca ajudam. Madeira pro meu sustento eu não posso tirar, 
muita gente podia ta fazendo beneficiamento de madeira em Itapiranga, mas essas 
regras da Reserva não deixam. Que regra é essa que só funciona pro trabalhador 
pobre? Eles tão roubando a nossa madeira pra enriquecer e ninguém faz nada. E não 
é pouca não, é muita! (MCT2, entrevista realizada em maio de 2017). 

 

O principal argumento dos comunitários em relação à Mil é o fato de sentirem-se 

cerceados de suas antigas atividades de manejo madeireiro enquanto uma empresa explora 

livremente os recursos presentes em suas comunidades. Além disso, após a criação da RDS os 

moradores passaram a ter de cumprir uma série de regras como exigência para permanecerem 

em suas casas, diferentemente do que foi aplicado à madeireira, que não só descumpre as regras, 

segundo as falas dos moradores, mas também pratica a derrubada de madeira de maneira ilegal.  

O fornecimento de energia para as comunidades da RDS é fonte de outro conflito, dessa 

vez envolvendo os moradores da Reserva e a empresa Eletrobrás. Os comunitários confessam 

não entender o motivo da não distribuição de energia, se as torres passam sobre suas cabeças, 

além de sofrerem os impactos da implantação da Usina Hidroelétrica (UHE) até os dias atuais. 

Becker (2012) atenta para o fato de que a construção dos megaprojetos das usinas na Amazônia 

se apresenta como 

 

O auge do paradoxo entre a abundância de água e a inacessibilidade social: a água é 
utilizada especialmente para a produção de energia a ser transportada para outras 
regiões do país (e para a irrigação nas áreas do agronegócio), enquanto a população 
não tem acesso à água potável! (BECKER, 2012, p. 786) 

 

 
87 A empresa foi contatada via telefone e e-mail, mas até o período de escrita deste capítulo, maio de 2019, não se 
obteve resposta. 
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A grande contradição é evidenciada ao destacar que as águas do Rio Uatumã servem de 

geradoras de energia para diversas cidades, incluindo a capital Manaus, enquanto as 

comunidades da RDS têm de recorrer a geradores de energia. É possível perceber, ainda, que 

há uma tradição no que concerne à exploração dos recursos hídricos pelo setor energético, 

deixando de lado a possibilidade de usos múltiplos do recurso aquático. A água é destinada para 

a produção exclusiva de energia, enquanto poderia fornecer água potável e/ou de qualidade para 

manutenção da ictiofauna, do uso doméstico e do lazer dos moradores. 

Segundo Lobo (2017, p. 07) “a construção da UHE Balbina ocorreu entre os anos de 

1983-1987, sem estudos e relatórios de impactos ambientais (EIA-RIMA) prévios à sua 

implementação”. Ainda segundo o autor, a eficiência energética da UHE é baixa quando 

comparada à capacidade planejada, uma vez que o previsto era 250 megawatts (MW) e atua 

com apensa 122,2 MW. O reservatório a montante da barragem inundou grandes áreas de terra 

firme, “[…] a vegetação inundada permanece decompondo na represa em condições anóxicas 

e ácidas, contribuindo para formação de grande quantidade de gases de efeito estufa” (LOBO, 

2017, p. 07). Essas populações de árvores mortas, também conhecidas como paliteiros, são 

encontradas em toda a represa (ASSAHIRA, 2014) e podem ser visualizadas na Figura 20. 

Ademais, o regime hídrico do rio Uatumã foi alterado pela abertura das comportas ocasionando 

inundações recorrentes. 

 

Figura 20 - Áreas alagadas com árvores mortas/paliteiros no Rio Uatumã à jusante da 
UHE de Balbina 

 

Fonte: Assahira (2014). 

 

Conforme Assahira (2014) a construção de hidrelétricas causa dois grandes impactos 

diretos. Acima das barragens: o represamento de água que inunda grandes áreas de terra firme 

para construção de reservatórios. E abaixo das barragens: que modifica e passa a regular o pulso 
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de inundação conforme a demanda por energia. O autor destaca ainda que os impactos causados 

pelas barragens e reservatórios das UHES se estendem muito além das áreas de entorno e 

permanecem décadas após a implantação da barragem.  

Para Fearnside (2015) 

 

Os moradores ao longo do rio a jusante de Balbina não só perderam a sua fonte 
principal de proteína: eles também descobriram que a água de Uatumã não pode ser 
bebida e que causa coceira intensa e lesões na pele quando usada para banho [...] A 
mortandade de peixes foi observada abaixo da barragem até a foz do rio Jatapú (145 
km a jusante) e os peixes desapareceram do rio (possivelmente fugiram da água fétida 
de Balbina) num trecho adicional até a cidade de São Sebastião do Uatumã (mais que 
200 km abaixo de Balbina). [..] O governo estadual do Amazonas fez, em caráter 
emergencial, uma doação de pescado para alimentar a população da cidade 
(FEARNSIDE, 2015, p. 120-121) 

 

Os “tempos difíceis” são retratados em diversas falas de moradores. Alguns lembram 

da grande quantidade de peixes que morreu em decorrência da alteração da água. Relatam que 

não podiam mais tirar água para beber e nem tomar banho. A água e o alimento, antes tão 

abundantes, tiveram de ser providenciados e trazidos de fora da RDS.  

 

A hidrelétrica de Balbina até hoje é lembrada em reuniões do conselho deliberativo e 
reuniões das comunidades pelo impacto que causou no rio Uatumã. As comunidades 
reclamam de doenças como diarreia e culpam a empresa pela água contaminada 
proveniente do lago represado. Lembram-se da morte de peixes quando represaram o 
rio Uatumã, e relatam que os poços que foram construídos pela empresa nenhum 
prestaram [sic] ... Nesse período foram distribuídas para a população ribeirinha, 
salgadeiras solares, para que se fizesse a conservação do pescado retido no leito seco 
do rio. O abastecimento de água potável era realizado por caminhões pipa 
(OLIVEIRA, 2015, p. 61). 

 

Além da alteração na qualidade de água, que refletiu diretamente na saúde dos 

moradores da RDS e no equilíbrio da população de peixes, Oliveira (2015) destaca a destruição 

de habitats e tabuleiros de quelônios causada pelo represamento do rio Uatumã. Como medida 

a essa questão, a UHE criou praias artificiais e o Projeto Quelônios do Uatumã88, que funciona 

na RDS há cerca de 20 anos. 

 
88 Projeto de Proteção e Monitoramento de Quelônios do Uatumã, idealizado pela Eletrobras Amazonas Energia, 
que conta com o apoio do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e Recursos Naturais (PROBUC) do 
ICMBio e da Associação-mãe do Uatumã. 
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Outra tensão causadora de debates enérgicos entre moradores e órgão gestor da RDSU 

é a presença de uma empresa exploradora de calcário no rio Jatapu, a Nassau Itautinga. Não só 

a exploração, como também o fluxo de balsas para armazenamento do minério na parte de baixo 

da Reserva, próximo a São Sebastião do Uatumã, tem causado incômodo nos moradores. A 

mina de Jatapu é licenciada legalmente para exploração pela Nassau Itautinga há cerca de três 

décadas: “De acordo com o governo estadual, o local tem potencial para tornar o Amazonas 

autossuficiente na produção para o consumo interno e convertê-lo em um dos principais polos 

de comercialização para o mercado brasileiro” (G1 AM, 2013)89. Da mina de Jatapu é extraído 

apenas o calcário para a fabricação de cimento, mas a intenção é fazer com que a jazida atinja 

as faixas de exploração de outros minérios, que se aplicam à produção agrícola. O maior 

entrave, segundo o Governo do Estado, é o escoamento do produto. Nesse sentido, a fim de 

otimizar a logística, haverá um investimento de 50 milhões para a construção de uma estrada 

com 102 km de extensão, que ligará a mina de Jatapu até à BR 174. É importante destacar os 

principais impactos socioambientais oriundos da exploração de calcário: contaminação do 

lençol freático, erosão, destruição das paisagens, depredação de fauna e flora, retirada de mata 

nativa, emissão de dióxido de carbono, poluição sonora, dentre outras90 (CASADO; 

ALBARNAZ; ECHAGUE, LISBOA, 2017). 

Por conta do elevado risco de degradação das empresas mencionadas (Mil Madeireiras, 

Hidroelétrica de Balbina e Itautinga Industrial), constam no Plano de Gestão da RDSU 

(AMAZONAS, 2009) regras específicas para o funcionamento e renovação das licenças de 

operação.  

O último conflito elencado no quadro-síntese se refere à proposta de criação de um 

mosaico de unidades de conservação localizado no Baixo Amazonas. A proposta foi 

apresentada na reunião do Conselho Gestor que aconteceu em março de 2019 na base do 

DEMUC/SEMA na RDS do Uatumã. A ideia partiu dos gestores da Área de Proteção 

Ambiental Caverna do Maroaga, gerida pela SEMA, e Reserva Biológica do Uatumã, gerida 

pelo ICMBio, localizadas nos municípios de Presidente Figueiredo e São Sebastiao do Uatumã, 

respectivamente. Este conflito ainda está em estado latente, uma vez que o ICMBio e a SEMA 

solicitaram apenas o aval dos comunitários para realização dos estudos de viabilidade. 

Entretanto, durante a apresentação da proposta, alguns comunitários se manifestaram e 

 
89 Informação disponível em: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/02/am-possui-17-milhao-de-
toneladas-de-calcario-agricola-para-exploracao.html . Acesso em: 13, abr. 2019. 
90 Em 2007 o trânsito das embarcações da Itautinga causou um acidente com uma outra embarcação e provocou a 
morte de um servidor do Instituto de Terras do Amazonas (AMAZONAS, 2009). 
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questionaram sobre a necessidade de criação do mosaico e se esse traria ainda mais 

impedimentos para as comunidades.  

O modus vivendi e os conflitos apresentados nesta seção são compartilhados, de modo 

geral, por grupos de comunidades e/ou polos presentes na RDSU. Entretanto, em uma escala 

ainda menor e mais situada, entende-se que cada comunidade possui especificidades e tensões 

fruto das relações cotidianas, que destoam com menor e maior grau de um cenário geral da 

Reserva. Diante disso, considera-se primordial a descrição pormenorizada das conjunturas 

sociais, econômicas, culturais e ambientais de cada uma das três comunidades lócus deste 

estudo – Comunidade Ebenezer das Pedras, Comunidade São Francisco do Caribi e 

Comunidade Nossa Senhora do Livramento, que será realizada mais adiante nas seções 5.2.1, 

5.2.2 e 5.2.3.  

Embora a discussão apresentada nesta seção não configure o cerne da pesquisa, reitera-

se que este estudo perpassa pela compreensão de como se estabelece o uso e a gestão dos 

recursos comuns na RDSU, contemplando, inevitavelmente, os conflitos que derivam desses 

processos. É imprescindível compreender o cenário no qual o Turismo é desenvolvido, uma vez 

que não é realizado em um vácuo. É preciso, portanto, uma análise conjuntural que serve como 

base para compreensão da dinâmica do turismo. 

Dos muitos conflitos apresentados nesta seção, um, em especial, merece destaque. O 

turismo, que será enfocado nesta dissertação, é comumente propalado como panaceia para 

conservação da natureza e redução das desigualdades sociais. Ainda que a atividade da pesca 

esportiva seja considerada como “modelo” para outras Unidades de Conservação, segundo os 

discursos propagados oficialmente, é necessário contrapontos e análises críticas que priorizem 

o ponto de vista dos grupos sociais residentes e dos atores envolvidos diretamente com o 

turismo na RDSU. 

 

5.2 A TRAJETÓRIA DO TURISMO NA RDSU 

 

O turismo de pesca esportiva na bacia do Uatumã é uma atividade bastante antiga e 

precede a criação da RDS do Uatumã. Segundo Amazonas (2010), “na década de 1980, os 

paulistas ‘descobriram’ o local como um lugar privilegiado e até Gilberto Freire chegou a 

publicar um livro sobre pesca na região, como forma de divulgá-lo” (AMAZONAS, 2010, 

p.45). Em seguida, na década de 1990, agências de pesca esportiva dos Estados Unidos 
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passaram a mediar a ida de pescadores esportivos para a região. Inicialmente, as pescarias se 

concentravam no lago de Balbina, na parte alta da reserva, próximo às barragens da 

Hidrelétrica.  

 

Uma vez por semana, grupos de pescadores chegavam de madrugada no aeroporto 
Eduardo Gomes e, logo em seguida, assim que o sol nascia, pegavam um vôo fretado 
para Urucará, onde os barcos aguardavam. Eles pescavam a semana inteira, voltando 
a Manaus novamente em vôo [sic] fretado, no mesmo dia do seu vôo [sic] de retorno 
aos EUA. No início da década de 90, havia 2 agências principais atuando em Manaus 
e mais 4 de menor porte. As duas principais levavam a concorrência muito a sério, 
buscando a melhoria de seus serviços. A cada ano, atualizavam seus botes de pesca, 
ampliavam a potência dos motores de popa de 40 para 90 e chegaram até mesmo a 
adquirir um barco de acompanhamento pra armazenar o combustível e os motores. 
Cada bote saía com 2 pescadores e mais o canoeiro que conhecia o local 
(AMAZONAS, 2010, p.45). 

 

Com o passar dos anos, por conta da pesca predatória da principal espécie, o tucunaré 

(Cichla spp), realizada principalmente por moradores da cidade de Manaus, houve uma 

diminuição da espécie e o local da pescaria foi paulatinamente migrando para a região abaixo 

de Balbina, especificamente nos rios Uatumã e Jatapu (AMAZONAS; 2010). A presença do 

tucunaré é o principal fator de atratividade para os pescadores amadores que visitam o Uatumã. 

“Predador por excelência, o tucunaré é considerado símbolo da pesca esportiva no Brasil […] 

e proporciona uma das maiores ‘brigas’91 […]” (AMAZONAS, 2009, p 167). Pertencentes à 

categoria “game fish”, o tucunaré costuma atrair pescadores do mundo todo para a Amazônia 

(PUPE/RDSU, 2009). Os principais tucunarés da Amazônia são o Açu, Paca, Pitanga e 

Borboleta, todos presentes na RDS do Uatumã, o que torna a pescaria ainda mais convidativa. 

Na Figura 21 é possível visualizar um exemplar de Tucunaré-açu. 

 
91 Na pesca esportiva, são consideradas “brigas” o momento em que o pescador “luta” para tirar o peixe da 
água. 
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Figura 21 - Pescador com um exemplar de Tucunaré-açu 

 

Fonte: Blog Loja de Camping (2018). 

 

O turismo na UC acontece em um período determinado do ano: a temporada de pesca 

esportiva, que vai de agosto a dezembro. A temporada de pesca acontece durante os meses do 

verão, período de vazante dos rios, o que proporciona facilidade de pesca, por conta da maior 

concentração de peixes (AMAZONAS, 2009; 2018).  

Inicialmente, na década de 1990, o turismo nos rios Uatumã e Jatapu, área pertencente 

à Reserva, era realizado exclusivamente por barco-hotéis oriundos de Manaus. Durante o 

período da seca, as agências de Manaus vendiam o destino RDS do Uatumã e no período da 

cheia transferiam a atividade para o rio Negro (HESS, no prelo). Os barcos dispunham de toda 

estrutura e capital humano necessário para realização da atividade, voadeiras, cozinhas, bares, 

dormitórios, piloteiros, guias, cozinheiras, deixando de fora a possibilidade de participação dos 

comunitários (AMAZONAS, 2009). 

 

Aqui, a comunidade não tirava vantagem do turismo, não. Antes era só as lanchas 
grandes do pessoal poderoso. Juiz, deputado, cheio de político, vinha muito pra cá. 
Nem falavam com a gente, nem se importavam com o que a gente pensava. E já tinha 
gente querendo trabalhar com o turismo, ser barqueiro deles, piloteiro (MCT1, 
entrevista realizada em março de 2019). 
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A partir de 2004, com a criação da RDS do Uatumã, iniciaram as primeiras ações para 

o ordenamento da atividade. Segundo dados do Plano de Gestão, Plano de Uso Público e 

palestras proferidas por servidores da SEMA, o ordenamento do turismo foi uma demanda 

constante e praticamente unânime dos comunitários, durante o processo de comunicação com 

as comunidades acerca da implantação da RDS, que já vislumbravam no turismo uma 

possiblidade de fonte de renda, até então concentrada nas mãos dos “empresários de fora”. 

Com a expansão da atividade, e o vislumbramento da possibilidade de ganhos 

econômicos pelos comunitários, houve a abertura das primeiras pousadas nas comunidades. Os 

primeiros empreendimentos construídos na RDS foram fruto de investidas de “empresários de 

fora”, que negociavam com moradores de dentro numa espécie de arrendamento da terra para 

utilização em prol do turismo. Assim, os comunitários cediam, em alguns casos vendiam 

ilegalmente, seus terrenos para construção das pousadas, e atuavam como gerentes, caseiros, 

piloteiros, zeladores e mantenedores em troca de auxílios econômicos (AMAZONAS, 2009). 

As primeiras ações legais e efetivas para o ordenamento da atividade da pesca esportiva 

na RDS, com vistas à inclusão das comunidades, se consolidaram, de fato, somente em 2008, 

após 4 anos de criação da reserva. Como forma de minimizar os conflitos entre proprietários de 

barco-hotéis e proprietários de pousadas, duas ações foram implementadas. A primeira foi a 

criação do Plano de Pesca Esportiva da RDS do Uatumã, que “prevê o zoneamento de uso para 

a pesca esportiva, protegendo áreas de uso comunitário e tabuleiros de preservação e 

estabelecendo regras para o desenvolvimento da pesca esportiva [...]” e ainda “[...] a 

obrigatoriedade de guias de pesca comunitários em todas as embarcações de pesca esportiva” 

(AMAZONAS, 2010, p.45). A segunda foi a publicação da Instrução Normativa (IN) de 06 de 

fevereiro de 2008 elaborada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SDS) – atual SEMA92, que previa a taxação para a entrada de pescadores 

esportivos na RDSU, e um limite de peixes levado da pescaria, cinco quilos por pescador 

(AMAZONAS, 2010). 

Em 2010, com a publicação das Regras do Turismo Comunitário e Regras da Pesca 

Esportiva, a dinâmica do turismo foi modificada na área da Reserva e as pousadas ficaram sob 

responsabilidade exclusiva dos moradores, com exceção de uma pousada localizada no Polo 3, 

que é de um proprietário de fora da RDS. As regras foram elaboradas pelo DEMUC em parceria 

 
92 Em 2015 a SDS teve uma reestruturação em seu organograma e passou a se chamar Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente do Amazonas, uma vez que a ação de desenvolvimento sustentável foi transferida para Secretaria 
de Estado de Produção Rural. Disponível em: http://amazoniareal.com.br/governador-do-amazonas-reduz-em-88-
verba-da-area-ambiental/  Acesso em: 20, ago. 2018. 
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com as comunidades, a Associação-mãe e o IDESAM. As regras do turismo comunitário estão 

divididas em: Regras Gerais e Monitoramento das atividades; Pousadas; Acampamento e 

Trilhas; e Pesca Esportiva. As regras da pesca esportiva são renovadas a cada ano, de acordo 

com a avaliação da temporada de pesca anterior e as demandas das comunidades. 

Com o passar dos anos, a atividade foi se projetando midiaticamente, sobretudo pela 

pesca do gigante da Amazônia, o tucunaré (Cichla spp). Assim, o número de visitantes foi 

aumentando e se tornando significativo a ponto de a atividade tornar-se uma das mais 

expressivas economicamente para as famílias envolvidas no turismo da RDSU (AMAZONAS, 

2009; KOURY & RIZZO, 2012). 

A Reserva possui onze empreendimentos turísticos em funcionamento – até a data de 

realização da pesquisa, conhecidos como pousadas comunitárias, além de três em construção, 

uma em reforma e uma desativada. Pousada Comunitária é o termo usado tanto pelos 

comunitários e proprietários de empreendimentos turísticos quanto pelos técnicos e 

pesquisadores que atuam na localidade, para se referir aos meios de hospedagem existentes na 

RDSU. Entende-se, neste estudo, para fins de elucidação do termo, Pousada Comunitária como 

aquela que está localizada dentro de uma comunidade, uma vez que, não necessariamente, é 

gerida e administrada sob a ótica do turismo comunitário, mas está inserida nos cercos 

territoriais desta (AMAZONAS, 2009). É interessante ressaltar que o termo “pousada 

comunitária” é amplamente aceito e utilizado por todos os atores sociais acessados nesta e em 

outras pesquisas (HESS, no prelo; KOURY; RIZZO; ALBUJA, 2012) na RDS. Mas 

compreende-se que é um termo técnico, surgido com as investidas para o ordenamento do 

turismo, na tentativa, principalmente, de diferençar os empreendimentos de comunitários dos 

barco-hotéis dos “moradores de fora, os grandes empresários”. 

A Figura 22, a seguir, apresenta a localização das pousadas da RDSU, a forma como 

estas são geridas e seus status de funcionamento, tendo em vista que parte das pousadas está 

em fase de construção. 
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Figura 22 - Pousadas da RDS do Uatumã de acordo com a localização, status de 
funcionamento e forma de gestão 

 Pousada Comunidade 
Formas 

de 
Gestão* 

Foco da atividade 
Status de 

funcionamento 

01 Uatumã Eco Fishing Bela Vista GF Turismo de pesca 
Em 

funcionamento 

02 
Pousada Tucunaré 
Mix (antiga Jauary/ 
Pousada do Donato) 

Bela Vista GF Turismo de pesca 
Em 

funcionamento 

03 Pousada Tarumã Bela Vista GF Turismo de pesca 
Em 

funcionamento 

04 Pousada El Shadaai São Benedito GF Turismo de pesca 
Em 

funcionamento 

05 
Cabeça-Branca 

Barco Hotel 
São Benedito GF Turismo de pesca 

Em 
funcionamento 

06 
Pousada 

Maracarãna 
Maracarãna GC 

Turismo de pesca e 
turismo de base 

comunitária 

Em 
funcionamento 

07 Pousada Familiar 
Santa Helena do 

Abacate 
GC 

Turismo de pesca e 
turismo de base 

comunitária 
Em construção 

08 Pousada Magaivar 
Santa Helena do 

Abacate 
GF Turismo de pesca Desativada** 

09 Pousada Fontelli Flechal GF Turismo de pesca 
Em 

funcionamento 

10 Pousada do Uatumã 
Santa Luzia do 

Carnatuba 
GIP Turismo de pesca 

Em 
funcionamento 

11 
Pousada Pérola do 

Uatumã*** 
São Francisco do 

Caribi* 
GF Turismo de pesca Em construção 

12 Pousada sem nome Ebenezer GF Turismo de Pesca Em construção 

13 
Pousada Pedras do 

Uatumã 
Ebenezer GF Turismo de pesca 

Em 
funcionamento 

14 Tucuna Adventure Maracarãna GF Turismo de pesca Em reforma 

15 
Mirante do Uatumã/ 

Pousada do Papa 
Livramento GF 

Turismo de pesca e 
Ecoturismo 

Em 
funcionamento 

16 
Pousada Paraíso do 

Uatumã 
São Francisco do 

Caribi 
GC Turismo de Pesca 

Em 
funcionamento 

Fonte: Elaboração própria com base em Amazonas (2010; no prelo), Hess (no prelo), IDESAM 
(2012), Santos e Conti (2017).  
*GF = Gestão Familiar, GIP = Gestão Individual Particular e GC = Gestão Comunitária.  
** A Pousada Magaivar está desativada desde a morte de seu proprietário. 
***Embora a Pousada Pérola do Uatumã esteja localizada na área da comunidade Ebenezer, 
pertence à comunidade do Caribi.
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As pousadas estão localizadas nos Polos 2 e 3. Os moradores do polo 1 envolvem-se no 

turismo apenas prestando serviço de piloteiros aos barco-hotéis que adentram a RDS. De acordo 

com Hess (no prelo), houve um aumento considerável na abertura de pousadas e avanço na 

prestação de serviços por estas, conforme Figura 23.  

 

Figura 23 - Quantidade de pousadas na RDS do Uatumã entre os anos de 2012 e 2018 

 

Fonte: Hess, no prelo. 

 

De acordo com Hess (no prelo), até o ano de 2012 existiam apenas 3 pousadas na 

Reserva, das quais duas forneciam basicamente pernoites e o restante da operacionalização 

ficava por conta das operadoras de pesca esportiva. Apenas uma oferecia pacote completo, 

contemplando deslocamento, alimentação e hospedagem. Atualmente, as pousadas em 

funcionamento oferecem pacotes completos, “demonstrando uma evolução na independência 

entre pousadas e operadoras de turismo” (HESS, no prelo, p.12). O preço médio dos pacotes, 

em 2012, custava R$ 450,00 pessoa/dia e hoje pode chegar a R$650,00 pessoa/dia (HESS, no 

prelo). 

 

O pacote completo inclui translado do turista que pode ser desde Manaus, geralmente 
os donos de pousadas fretam um micro-ônibus, ou desde o porto do município de 
Itapiranga ou de Presidente Figueiredo, fazendo o transporte de lancha alugada ou 
própria até a pousada. Além disso, normalmente são inclusos alimentos e bebidas e 
todas as atividades do turista, como as saídas com as voadeiras para a pesca, vivência 
na comunidade, trilhas e um luau no último dia de hospedagem. Já o pacote de apenas 
pernoite inclui somente a diária na pousada, e pode incluir ou não o café da manhã, 
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todos os passeios são por conta da operadora de turismo que também transporta o 
turista até a Reserva (HESS, no prelo, p.12). 

 

É necessário, no entanto, fazer um contraponto no que concerne à evolução das pousadas 

do Polo 2 em relação às operadoras de turismo. Segundo dois proprietários de pousada das 

comunidades São Francisco do Caribi e Ebenezer das Pedras, a ausência de uma rede de 

comunicação é o principal motivo pelo qual ainda dependem das operadoras. Não se pode, 

portanto, afirmar uma independência das pousadas da RDS em geral, sem, contudo, viabilizar 

meios para tal acontecimento em todas elas.  Sem energia, acesso à internet e telefone, de que 

forma os proprietários poderiam gerenciar sua divulgação e venda e, então, tornarem-se 

independentes? É fato que as pousadas do Polo 3 galgaram grandes avanços nesse sentido, mas 

isso não reflete a realidade de toda a RDS do Uatumã.  

Além das pousadas, a RDSU continua a receber os barco-hotéis de fora. Entretanto, 

conforme as regras da pesca esportiva de 2018, estes barcos somente podem adentrar até o Polo 

1 e, com as voadeiras, adentrar até o Polo 2. Com acesso fluvial, saindo da cidade de Manaus 

até a RDS, os barcos possuem infraestrutura luxuosa e serviço diferenciado.  

Segundo o representante da agência de turismo Cuca Pesca, localizada na cidade de São 

Paulo, e entrevistas concedidas pelos proprietários de pousadas, os turistas que se hospedam 

nas pousadas são de origem brasileira, sendo a maioria proveniente dos estados de São Paulo, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foram citados, em menor proporção, os estados 

do Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas. Já os barco-hotéis, por conta da melhor infraestrutura, 

expressividade e tradição das agências que os comercializam, atraem, além dos turistas 

brasileiros, turistas dos Estados Unidos e Japão. 

A RDSU costuma receber em média 478 turistas durante a temporada de pesca, que 

demandam a participação de cerca de 78 moradores em serviços de transporte, alimentação, 

hospedagem e artesanato. O turismo na RDS acontece majoritariamente durante a temporada 

de pesca. Segundo Hess (no prelo) o número de turistas fora da temporada diminui 

drasticamente. Em razão disso, a Associação-mãe, em parceria com o DEMUC e os 

proprietários de pousada, vem buscando alternativas para a sazonalidade, com destaque para o 

“ecoturismo, o turismo de base comunitária e o turismo voluntário”, previstos como 

possibilidades pelo Plano de Gestão (2009) e Plano de Uso Público (2010). 

A comercialização do destino, em grande parte, é realizada por agências de turismo - 

externas à RDS – especializadas em turismo de pesca. As agências estão localizadas 



173 
 

principalmente na região sudeste. Há, ainda, pousadas que são comercializadas pelos 

autointitulados “operadores do turismo” que são moradores do entorno da RDSU, precisamente 

da Vila de Balbina, que exercem as atividades de divulgação do turismo, captação de turistas, 

piloteiros, dentre outros prestadores de serviços que compõem a cadeia produtiva do turismo 

na Reserva. O papel das agências externas contempla a comercialização dos pacotes, fazendo a 

mediação entre pousadas e turistas. 

Em fevereiro de 2019 efetuou-se contato com a agência Cuca Pesca, uma das 

responsáveis pela comercialização do turismo na RDS. Segundo o proprietário, a agência 

trabalha vendendo os pacotes para a pousada localizada na comunidade Bela Vista. Por estar 

situada na cidade de São Paulo, o maior público é formado por moradores do sudeste, sobretudo 

São Paulo. Atualmente, a venda dos pacotes para o Uatumã está baixa em relação às temporadas 

anteriores “[…] ano passado nós chegamos a enviar um total de 80 turistas. Esse ano fechamos 

apenas um grupo com 07 turistas” (Proprietário da Agência Cuca Pesca, entrevista realizada 

em fevereiro de 2019). A principal causa na redução dos turistas, segundo o entrevistado, é o 

aumento significativo no preço do pacote, que passou a custar R$650,00. Além disso, a pesca 

no rio Juma está com um preço muito acessível, o que tem atraído a maioria dos turistas. 

Segundo Sérgio, as agências costumam ficar com 10% do valor dos pacotes, mas há 

controvérsias sobre a porcentagem cobrada pelas agências.  

As regras do turismo de pesca esportiva, bem como as tensões oriundas desta atividade, 

serão analisadas na seção 5.2. Serão analisados também o processo para a criação das regras, o 

monitoramento e avaliação das temporadas de pesca, os principais atores sociais e a dinâmica 

de participação destes nos arranjos institucionais criados no âmbito do turismo. 

Apresentado o cenário geral de surgimento do Turismo na RDSU, na seção seguinte 

será realizada a descrição das comunidades lócus do estudo e a trajetória do turismo em cada 

uma delas. 

 

5.2.1 Comunidade Evangélica Ebenezer das Pedras: modo de vida e o turismo 

 

A comunidade Evangélica Ebenezer das Pedras localiza-se em território pertencente ao 

município de Itapiranga, no Polo 2 da RDSU, à margem direita do rio Uatumã. Ambientada em 

área de Terra firme, não é atingida pelas águas durante o período da cheia, apesar das alterações 
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do nível fluvial causadas pelo regime hidrológico do Uatumã (Informações obtidas por meio de 

entrevistas realizadas com moradores da comunidade em março de 2019). 

A comunidade possui 21 famílias, a segunda mais populosa de seu Polo. A comunidade 

é reconhecida enquanto evangélica, tanto por seus próprios moradores quanto pelos moradores 

das outras comunidades da Reserva. A influência da igreja em Ebenezer é forte a ponto de os 

moradores inserirem a denominação religiosa no nome da comunidade, que anteriormente se 

chamava apenas Ebenezer das Pedras. A origem do nome é bíblica e significa “até aqui nos 

ajudou o senhor”. 

Existem duas igrejas evangélicas na comunidade, uma em funcionamento e outra em 

construção. A ausência de igreja católica na comunidade, e em boa parte da RDS, é fruto das 

investidas da igreja evangélica nas comunidades amazônicas, a partir dos programas de 

ocupação e desenvolvimento para a região, sobretudo a partir de 1824 com a igreja metodista, 

que culminou no enfraquecimento da igreja católica (OLIVEIRA, 2012). 

A maioria das moradias está localizada na sede da comunidade93, próximas umas das 

outras, em torno do campo de futebol, da escola, da igreja e do centro comunitário (Figura 24). 

Há ainda, algumas casas dispostas ao longo do igarapé do Barreto. 

 
93 As comunidades da RDS possuem sedes que, em geral, abrigam a maioria das casas, a escola, o centro 
comunitário, campo de futebol, posto de saúde, as igrejas. 
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Figura 24 – Sede da Comunidade Evangélica Ebenezer das Pedras 

 

Fonte: QUEIROZ (2019). 

 

As construções são em sua maioria de madeira, mas algumas apresentam formas mistas 

de alvenaria e madeira. A comunidade não possui posto de saúde, entretanto conta com a 

assistência de um agente comunitário de saúde. Em casos mais graves, os moradores costumam 

recorrer a postos de outras comunidades, ou aos municípios vizinhos, principalmente Itapiranga 

e Manaus. O líder da comunidade costuma ceder sua embarcação própria, mediante o custeio 

do combustível, para transportar os doentes. 

A educação contempla apenas o ensino fundamental, ofertado pela Escola Municipal 

Canaã. A escola conta, até a data da pesquisa, com apenas um professor, contratado e mantido 

pela Prefeitura de Itapiranga. O ensino médio é ofertado pela Escola Estadual Yamamai, 

localizada na comunidade São Francisco do Caribi.  

O abastecimento de energia elétrica é por meio de geradores de energia (motores de 

luz), existe o motor comunitário e algumas famílias possuem motores próprios. Cada família 

costuma contribuir com o combustível para funcionamento do motor, que geralmente é ligado 



176 
 

às 18h e desligado às 22h. Há também uma contribuição de combustível doada pela Prefeitura 

de Itapiranga. 

A rede de comunicação é inexistente. A comunidade já contou com rádios transmissores 

doados pela Associação-mãe, adquiridos com parte dos recursos advindos do Bolsa Floresta 

Renda. No entanto, por falta de manutenção e, segundo a fala da liderança local, “por falta de 

interesse dos próprios comunitários”, a comunicação foi suspensa. Para se comunicar, é 

necessário ir até a cidade de Itapiranga. 

A captação de água é feita principalmente pelo poço artesiano e costuma ser tratada com 

o hipoclorito distribuído pelos agentes de saúde. Recentemente (primeiro semestre de 2019), a 

bomba d´água parou de funcionar, deixando a comunidade dependente da água do rio e das 

chuvas por dois meses. Ressalta-se que muitos entrevistados relataram casos de diarreia, 

sobretudo em crianças, e atribuem esse fato à má qualidade da água que sofre influência, 

segundo eles, da UHE de Balbina. 

As principais culturas agrícolas da comunidade são a banana e a mandioca. A 

comunidade possui uma casa de farinha comunitária (Figura 25) e costuma realizar mutirões 

para produção do alimento, os também chamados puxiruns e farinhadas. Os comunitários que 

não possuem roça costumam realizar a farinha de meia, ou seja, se utilizam da mandioca dos 

vizinhos e doam a sua mão de obra para fabricação, que, cabe ressaltar, é um trabalho 

extremamente cansativo e ocupa muitas horas do dia. Ao final, a farinha é dividida entre o dono 

da roça e aquele que a produziu. 
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Figura 25 - Casa de farinha da comunidade Ebenezer 

 

Fonte: Santos, 2018. 

 

Uma vez por mês, o barco da prefeitura de Itapiranga transporta os moradores da 

comunidade até Itapiranga, para que estes possam realizar o escoamento dos produtos agrícolas. 

A renda média mensal por família é de R$1.156,33 (um mil cento e cinquenta e seis reais e 

trinta e três centavos) (AMAZONAS, 2018). Entretanto, é fundamental destacar que algumas 

famílias concentram mais renda que outras, sobretudo aquelas envolvidas com o turismo e com 

maior produção agrícola. Dessa forma, há de se ponderar esse número enquanto representativo 

de todas as famílias.  

A liderança comunitária costuma levar as demandas mais urgentes da comunidade, 

como educação e saúde, a um vereador da câmara de Itapiranga que fica responsável por 

repassar as solicitações à prefeita. “É que nem uma cidade. O prefeito é responsável da cidade. 

Então, na comunidade tem alguém que é responsável pela comunidade, que representa na 

cidade” (Líder da Comunidade Ebenezer, entrevista concedida em março de 2019). 

A comunidade não possui associação juridicamente instituída. Entretanto existe uma ata 

de fundação, com regimento interno e demais disposições acerca do seu funcionamento. A 

diretoria da comunidade é formada por um presidente (líder), vice-presidente (vice-líder), 
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secretária e tesoureiro. Cada família possui uma carteirinha comunitária e paga o valor de 

R$10,00 por mês para manutenção de lâmpadas, óleo diesel, peças do motor de luz, dentre 

outros gastos. Segundo o líder da comunidade, senhor Manoel Monteiro, todo dinheiro aplicado 

na comunidade é decidido em reunião e registrado através de atas, tanto o que foi aprovado 

como o que não foi. Posteriormente, é apresentada uma prestação de contas à comunidade. 

Há apenas uma reunião ordinária por ano, quando é realizada uma avaliação do ano 

anterior, apresentação de prestação de contas e planejamento para o próximo ano. Ademais, 

durante o ano são realizadas reuniões extraordinárias, de acordo com a necessidade da 

comunidade. As reuniões acontecem no centro comunitário (Figura 26), em formato de 

assembleia, possibilitando a participação democrática de todos os comunitários. Segundo o 

líder da comunidade, os moradores que frequentam as reuniões costumam ser bastante 

participativos. 

 

Figura 26 – Centro Comunitário de Ebenezer  

 

Fonte: Queiroz (2019). 

 

Existe uma espécie de hierarquia que se constitui conforme a idade dos moradores. De 

modo que os mais velhos sempre são escolhidos para serem lideranças. A participação dos 
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jovens é praticamente inexistente, e há pouca manifestação destes nas assembleias. Dentre os 

cargos de liderança, há apenas uma mulher, que ocupa o cargo de secretária. 

A principal festa da comunidade é o aniversário da igreja, que acontece no final do mês 

de agosto. Além disso, destacam-se outras formas de lazer como os torneios de futebol e as 

Olímpiadas da Floresta. O futebol acontece, geralmente, aos domingos e costuma reunir boa 

parte dos comunitários, envolvendo homens e mulheres. Moradores de comunidades vizinhas 

costumam participar dos jogos. 

O turismo na comunidade é restrito às atividades de pesca esportiva. A comunidade 

possui duas pousadas comunitárias, uma em funcionamento e outra em fase de construção. A 

pousada Pedras do Uatumã (Figura 27) foi construída, segundo seu proprietário, com recursos 

de um patrocinador de fora da Reserva e está em funcionamento desde 2014. Anteriormente ao 

turismo, o proprietário trabalhava com roça e vislumbrou na pesca esportiva uma possibilidade 

de sustento da família com um trabalho menos exaustivo que o roçado. “A gente só trabalha 

durante a temporada, mas estamos com a ideia de fazer trilha terrestre, aí vai ter como receber 

o turista o ano todo [...] parece que a dona Cleide [Associação-mãe] está vendo isso” (PP1, 

entrevista concedida em março de 2019). A tendência do proprietário é expandir a atividade e, 

dessa forma, não só gerar mais lucros para a família, como também empregar mais 

comunitários. 

Figura 27 - Pousada Pedras do Uatumã 

 
Fonte: Queiroz (2019).
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A gestão da pousada é familiar e costuma envolver poucos moradores da comunidade, 

geralmente para os cargos de piloteiro e camareira. As cozinheiras costumam vir de Manaus, 

pois, segundo o proprietário, os turistas são exigentes e requerem uma comida mais elaborada. 

Segundo os dados do IDESAM (2018), a pousada conta em média com 6 piloteiros por 

temporada, pagando uma diária de R$80,00 a cada um. Já para o serviço de alimentação, são 

contratadas duas cozinheiras, com diária de R$100,00. É importante frisar que 10% do valor 

recebido pelos piloteiros deve ser direcionado à comunidade, conforme as regras da pesca 

esportiva. As cozinheiras, por serem de Manaus, não pagam os 10% para a comunidade. Os 

proprietários de pousada também são isentos de repassar os 10% para a comunidade, conforme 

será discutido adiante. 

O proprietário da Pousada Pedras do Uatumã informou que costuma contratar muitos 

membros da comunidade. Entretanto, ao conversar com outros moradores da comunidade, 

evidencia-se contradições.  

 

[...] ele só pega gente da comunidade pra ser piloteiro, isso porque é obrigado, né? Só 
pegou o barqueiro uma vez [...] pra fazer as compras de alimentos e bebidas pra 
pousada em Itacoatiara. Pagou o aluguel do barco e o combustível. É um dinheiro 
bom, ajuda. Ele podia pegar a gente mais vezes. Mas agora ele pega o pessoal de 
Manaus, parece que é mais barato (MST1, entrevista realizada em março de 2019). 

 

Não há compra de insumos na comunidade. O proprietário costuma contratar donos de 

barco para se deslocar até a cidade de Itacoatiara ou Manaus. Segundo ele, mesmo com os 

gastos do deslocamento, “sai mais em conta do que comprar em Itapiranga”. O proprietário 

informou existir interesse em envolver a comunidade como fornecedora de frutas, legumes e 

verduras, mas não pode “contar com a sorte”, pois não há comprometimento com a produção e 

a certeza de que terá o total necessário para servir aos turistas. 

A comercialização é feita por meio de agência de viagem em São Paulo. A pousada 

também conta com uma página em rede social. O proprietário afirma que é impossível vender 

os pacotes da pousada de forma independente, uma vez que não existe serviço de comunicação 

na RDS. Em pesquisa concedida ao IDESAM (2018), o proprietário afirmou que a logística e a 

ausência de serviços de comunicação são as principais dificuldades encontradas pelos donos de 

pousada. 

O pacote oferecido pela pousada é completo e contempla o deslocamento do aeroporto 

até a pousada, alimentação, hospedagem e atividades de pesca. Uma van alugada faz o 
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transporte dos turistas até o porto de Madrubá, em Itapiranga. De lá uma lancha particular os 

leva até a pousada.  

Na última temporada (2018) a pousada recebeu 24 turistas. O interesse dos turistas é, 

exclusivamente, a pesca. No entanto, o proprietário informa que houve casos em que os turistas 

pediram pra conhecer as comunidades e a produção de farinha “[...] mas muitos turistas não 

aceitam, preferem ficar quietos. Querem mesmo é pescar sem aperreio” (PP1, entrevista 

concedida em março de 2019). 

Sobre a pousada ainda em processo de construção (Figura 28), o casal proprietário 

informou que pretende geri-la de forma familiar. De modo similar ao proprietário da Pedras do 

Uatumã, pretendem contratar os comunitários para prestarem os serviços de piloteiros e 

camareiras. Entretanto, por conta da exigência dos turistas, preferem não arriscar a contratar 

cozinheiras sem experiência das comunidades e trabalharão com uma pessoa de Manaus. 

 

Figura 28 – Pousada em Construção na Comunidade Ebenezer (ainda sem nome) 

 

Fonte: Queiroz (2019). 
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A comercialização será feita por um membro da família que, segundo o casal, possui 

formação técnica e mora em Itapiranga, o que torna o acesso à internet facilitado.  Há plantação 

de diversas árvores frutíferas em torno da pousada e a ideia é que boa parte dos insumos possa 

ser utilizada na refeição dos hóspedes. 

O casal não possui financiamento e/ou auxílio para a construção da pousada, iniciada 

há cerca de quatro anos. Eles mesmos compram o material e constroem a pousada.  

 

Eu até posso receber os turistas agora, mas eu não quero. Eu sei que ainda vai demorar 
pra terminar a obra, a gente junta o salário dela [a esposa- agente de saúde] de 
pouquinho, porque não tem de onde tirar. O importante é que é nosso, já me 
ofereceram ajuda pra depois vir querer mandar na minha pousada. Eu não aceito. Vai 
demorar, mas vai ser minha e do nosso jeito. Tudo certinho [...] (PP2, entrevista 
realizada em março de 2019). 

 

A pousada está localizada a cerca de 1km da sede da Comunidade e, a fim de facilitar o 

deslocamento dos turistas até a pousada, uma vez que há interesse dos comunitários em 

desenvolver atividades na comunidade, os proprietários construíram uma trilha para acesso 

direto via terrestre (Figura 29). 

 

Figura 29 - Trilha localizada no terreno da pousada e que dá acesso à sede da 
comunidade 

 
Fonte: Queiroz, 2019. 
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A ideia dos proprietários é finalizar a Pousada até 2021 e tentar operar na temporada de 

2022, com oferta de atividades que devem acontecer também fora da temporada de pesca 

esportiva, como as trilhas terrestres nas plantações em torno da propriedade. 

 

5.2.2 Comunidade São Francisco Do Caribi 

 

A comunidade São Francisco do Caribi está localizada às margens do rio Caribi, que é 

um dos afluentes diretos do rio Uatumã (Figura 30). A maior parte das casas está localizada em 

área de terra firme, portanto, não são atingidas pela subida dos rios durante o período da cheia. 

Entretanto, há algumas residências (palafitas) em áreas inundáveis. 

 

Figura 30 – Sede da Comunidade São Francisco do Caribi 

 

Fonte: Queiroz (2019). 

 

Segundo dados contidos no Plano de Gestão (AMAZONAS, 2018), a comunidade 

possui 29 famílias. Entretanto, de acordo com informações cedidas pelo presidente da 

comunidade, durante entrevista concedida em março de 2019, existem, atualmente, 25 famílias 

na comunidade. 
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O nome da comunidade tem relação com o rio no qual está localizada e com o santo 

padroeiro São Francisco das Chagas do Caribi. A relação da comunidade com o santo padroeiro 

iniciou há cerca de quatro décadas quando um dos primeiros moradores doou a imagem de São 

Francisco das Chagas para a comunidade. A influência da religião foi intensa a ponto de os 

comunitários adicionarem o nome do padroeiro ao da comunidade e instituírem o festejo de São 

Francisco, realizado entre os meses de agosto e setembro, como a festa de maior importância 

da comunidade. 

Apesar de boa parte dos comunitários ser católica, não existe na localidade uma igreja 

dessa denominação, mas há a presença de uma igreja protestante, o que evidenciou certa tensão 

entre os comunitários evangélicos e os católicos. Estes últimos fazem questão de que a 

comunidade seja reconhecida enquanto católica, apesar da ausência da igreja. A fim de 

arrecadar fundos para sua construção, estes comunitários idealizaram e vêm organizando, desde 

2018, a Feira Gastronômica do Cajumã, conforme relatos apresentados a seguir. 

 

Nós estamos sem nossa igreja católica e foi daí que surgiu a ideia de fazer a Feira 
Gastronômica do Cajumã, para conseguir fundos para construção da igreja [...] nós 
temos lá a imagem de São Francisco das Chagas do Caribi, que ano passado inclusive 
a gente mandou reformar, restaurar na verdade, e fizemos uma pequena celebração. 
Já esse ano [2019] o bispo vai realizar uma missa campal em setembro, aí sim vamos 
voltar a festejar o festejo de São Francisco das Chagas [...] nós estamos tentando 
resgatar a identidade [católica] da comunidade (Moradora da comunidade São 
Francisco do Caribi, relato obtido por meio de conversa informal em abril de 2019). 

A gente colocou esse nome por causa do Caju e do Tucumã, tudo na feira é dessas 
duas frutas. É de comida, mas tem artesanato também. Ano passado fizemos sem 
experiência e já deu um retorno [2018]. Pequeno, mas deu […] Aí a gente saiu 
divulgando nas comunidades e na sede das cidades. Esse ano [2019] vamos fazer de 
novo e vamos divulgar bastante (MST2, entrevista realizada em março de 2019). 

 

A comunidade está constituída legalmente enquanto associação, porém o CNPJ está 

negativado. Segundo os líderes da comunidade, os custos para manter legal e juridicamente a 

associação são altos e a comunidade não consegue arcar com essa despesa. No entanto, as 

reuniões nunca deixaram de acontecer. A comunidade possui uma organização social formada 

por uma liderança comunitária, chamada por alguns de presidente da comunidade, uma vice-

liderança, um tesoureiro e uma secretária. 

As reuniões costumam acontecer no centro social (Figura 31), em formato de 

assembleia, em que todas as questões são postas em votação. Os temas vão desde a decisão do 

que fazer com os recursos advindos de programas socioambientais, como o bolsa floresta renda, 
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a abertura de novas pousadas, mutirões de limpeza, tensões entre moradores, dentre outras 

questões. A periodicidade das reuniões é conforme as demandas dos comunitários e, também, 

quando é necessário o parecer dos comunitários acerca de alguma ação do Conselho Gestor da 

RDSU, ou de instituições que atuam na comunidade, como por exemplo a finalidade de uso de 

verbas oriundas de financiamentos. Dependendo da pauta da reunião, as assembleias costumam 

reunir poucos ou muitos moradores. 

 

Figura 31 – Centro Social Comunitário 

 

Fonte: Queiroz, 2019. 

 

Segundo a liderança da comunidade, “uma vez por mês cada morador deveria ajudar 

com a mão de obra voltada para a comunidade94, mas não é bem o que acontece [...] falta 

conscientização dos moradores que eles precisam ajudar”. Por conta dessa omissão por parte 

de alguns moradores, os comunitários costumam se reunir para “conscientizar” aqueles que não 

querem contribuir. 

A sede da comunidade conta com a maioria das casas próximas umas das outras e possui 

um centro comunitário, um campo de futebol, duas escolas, um mercadinho de produtos 

 
94 Limpeza do terreno da comunidade no geral, manutenção do motor de luz, limpeza da igreja, escola e outros 
locais de uso compartilhado por todos. 
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alimentícios, higiene e limpeza, e, num local um pouco mais distante, um Núcleo de 

Conservação e Sustentabilidade da Fundação Amazonas Sustentável (NCS/FAS). 

A escola municipal São Francisco do Caribi, mantida pela prefeitura de Itapiranga, é 

responsável pelo ensino fundamental. Há algum tempo a escola sofre com a falta de merendeira, 

de zelador e de material escolar. A fim de suprir as necessidades de recursos humanos e 

alimentícios os comunitários fazem “vaquinhas” e doações, além de se revezar para a limpeza 

e preparação da merenda. Já a Escola Estadual Yamamai, localizada no NCS/FAS, é resultado 

de uma parceria entre o governo do Amazonas e a FAS, e é responsável por ofertar o ensino 

médio tecnológico.  

O Núcleo de Conservação e Sustentabilidade (Figura 32) é um modelo de complexo 

educacional criado em diversas Unidades de Conservação nas quais a FAS atua. Inaugurado 

em 2010, com recursos da FAS e doações de uma empresa italiana, o NCS foi construído com 

madeiras da RDSU e tem capacidade para atender 70 alunos. O NCS segue um modelo padrão 

desenvolvido em outras UCs estaduais do Amazonas e possui, além da escola, uma “casa de 

professor”, para alojar professores que vêm da cidade ou de comunidades distantes, e uma “casa 

familiar”, que tem a intenção de acolher alunos que moram em comunidades distantes e não 

têm condição de se deslocar todos os dias.  

Figura 32 - Núcleo de Conservação e Sustentabilidade da Fundação Amazonas 
Sustentável (NCS/FAS). 

 
Fonte: FAS, 2019.
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Da mesma forma que os NCS localizados em outras UCs, a exemplo do núcleo da RDS 

Rio Negro (SILVA, 2018), o núcleo da RDS do Uatumã apresenta muitas lacunas e 

descumprimentos com os objetivos aos quais se propõe. O acesso das crianças ao NCS é 

limitado ao horário das aulas. O projeto de interação com a comunidade é praticado de maneira 

muito limitada, pois há tensões entre educadores, gestores e membros da comunidade por conta 

de questões relacionadas a uma horta no terreno do NCS, que, segundo os comunitários, foi 

construída por eles. Há também tensões quanto ao uso da internet, pois a ideia é que o serviço 

atenda toda a comunidade e não somente os funcionários da escola, mas a gestora limitou esse 

uso e os comunitários que estavam fazendo graduação a distância tiveram de abandonar as aulas 

pelo fato de não terem como acessar a internet. 

Durante as idas à essa comunidade da RDSU (março e junho de 2019), constatou-se que 

apenas um aluno é contemplado com a vaga da moradia familiar, sendo amparado pela 

professora que mora ao lado na casa de professor. A estrutura apresenta diversos danos que 

necessitam de reformas para garantia de um ambiente salubre. Segundo relatos dos 

comunitários, há insatisfação da gestão do Núcleo para com eles e vice-versa95. 

As relações de sociabilidade nessa comunidade diferem daquelas encontradas em 

Ebenezer, no que se refere ao envolvimento feminino. Aqui, as mulheres têm um papel de 

destaque enquanto mobilizadoras e representantes da comunidade. Com destaque para a esposa 

do presidente da comunidade, reconhecida por muitos comunitários como “a verdadeira 

presidente”; a gestora do NCS da FAS; uma moradora responsável por liderar muitos trabalhos 

voluntários realizados na comunidade; e o envolvimento das mulheres no futebol. O destaque 

da participação feminina se torna ainda mais interessante quando analisamos a porcentagem de 

moradores segundo o sexo, em que apenas 23% do total de moradores é do sexo feminino. 

O protagonismo feminino suscita, constantemente, a participação dos jovens nos postos 

de liderança, nas assembleias comunitárias, instigando-os, inclusive, a sair pelas cidades 

vizinhas em busca de apoio à comunidade. Tal fato pode ser confirmado não só pela fala dos 

moradores, mas também durante as conversas informais e as observações feitas no mutirão de 

trabalho, no futebol e na reunião do Polo 2 sobre as Olímpiadas da Floresta. 

Não existe serviços de comunicação. E a energia é fornecida por meio de geradores de 

luz. Há um gerador comunitário, responsável por fornecer energia a toda comunidade, há 

 
95 A autora presenciou algumas cenas que evidenciaram o motivo pelo qual há um conflito entre os responsáveis 
pela escola e os comunitários. Por uma questão ética, não os descreveremos aqui. 
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também alguns comunitários com geradores próprios, como o proprietário do mercadinho, que 

necessita de energia em momentos diferentes daqueles concedidos pela comunidade, e há, 

ainda, o gerador do NCS/FAS, que abastece apenas o alojamento e a escola. 

A renda mensal familiar média é de R$ 1024,71. Assim como em Ebenezer, é necessário 

ponderar esse número, tendo em vista que alguns comunitários são assalariados da prefeitura, 

proprietário de mercadinho, produtores agrícolas, criadores de animais e outros sobrevivem das 

rendas do Bolsa Família e Bolsa Floresta. 

O acesso à saúde conta com um agente comunitário de saúde e um posto de saúde. 

Infelizmente, o posto de saúde sofre com a falta de investimentos públicos e a ausência de 

mantimentos básicos para a sua manutenção e permanece fechado há alguns meses. Os 

comunitários costumam recorrer a postos de outras comunidades, mas, geralmente, procuram 

atendimento na cidade de Itapiranga e, em casos mais graves, na cidade de Manaus. 

As culturas agrícolas de maior expressividade são a macaxeira e a mandioca. No Caribi, 

os comunitários também praticam a farinha de meia, haja vista o pouco número de moradores 

que possuem roça. Ainda em relação às atividades econômicas, a comunidade está entre as 

quatro que mais utiliza produtos madeireiros na RDS, em razão da grande quantidade de 

espécies comercializáveis96 que são utilizadas nos Sistemas Agroflorestais (SAFs) do 

IDESAM97. Por conta desse envolvimento com a extração de recursos madeireiros, a 

comunidade é a principal interessada no programa de manejo florestal98. 

Com relação ao artesanato, existe um projeto desenvolvido por algumas mulheres da 

comunidade. O projeto já recebeu apoio da FAS para a realização de oficinas de artesanato, 

ministrada por uma comunitária. Segundo uma moradora da comunidade, a FAS fechou uma 

parceria com uma loja em Manaus, as mulheres produziam o material – tipitis, abanos, cestos, 

peneiras – e a FAS se responsabilizava em enviar o produto. Atualmente a parceria está 

 
96 Segundo o Art. 20 Inciso IV do SNUC (2000), “é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas 
naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que 
sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área”. 
97 “Sistema Agroflorestal (SAF) – é uma forma de uso da terra que combina espécies arbóreas (frutíferas e/ou 
madeireiras) e cultivos agrícolas: os dois elementos interagem ecologicamente e se complementam, otimizando a 
produção do agricultor, permitindo a diversificação da produção e o uso mais eficiente dos recursos naturais” 
IDESAM, s/d). Segundo informações do site do IDESAM, a ideia de implantar SAFs na RDS do Uatumã é 
recuperar áreas degradadas e prover benefícios socioeconômicos para as comunidades envolvidas. Os SAFs são 
desenvolvidos no âmbito do Programa Carbono Neutro, “que nasceu em 2010 com o objetivo de conectar os 
grandes centros urbanos às florestas, permitindo que pessoas, empresas e iniciativas se responsabilizem pelos 
impactos que geram no planeta, compensando suas emissões de gases de efeito estufa”. 
98 O programa de manejo florestal é uma proposta para utilização de recursos madeireiros da RDS que surgiu com 
o primeiro Plano de Uso Público elaborado em 2010, apresentado anteriormente neste mesmo capítulo. 
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suspensa, por conta do desinteresse da comunidade e falha na comunicação entre os técnicos 

da FAS e os comunitários. 

A comunidade possui duas pousadas em fase de construção. A primeira, Pérolas do 

Uatumã (Figura 33), que teve sua construção iniciada há cerca de três anos, possui uma 

trajetória um tanto peculiar quando comparada aos outros empreendimentos turísticos da 

Reserva. O casal proprietário da pousada pertencia à comunidade Ebenezer das Pedras, mas, 

por motivos não declarados, não obteve o aval de seus moradores para dar continuidade ao 

projeto, uma vez que, entre as regras para a construção da pousada, é obrigatório o aval da 

comunidade em que a pousada será construída. Mesmo estando localizada em território de 

Ebenezer, o casal foi aconselhado pela líder da Associação-mãe a recorrer a outras comunidades 

em busca da autorização para funcionamento da pousada. E, assim, com a aceitação da 

comunidade Caribi, o casal vinculou-se à comunidade, e a pousada, mesmo estando em 

Ebenezer, pertence a Caribi. 

 

Figura 33 – Pousada Pérolas do Uatumã 

 

Fonte: Gois, 2019. 

 

A proposta de agregar o casal e sua pousada à comunidade de Caribi foi aceita pelos 

moradores. Assim, todos os assuntos referentes à pousada Pérolas do Uatumã passaram a ser 

de responsabilidade da comunidade Caribi, uma vez que os proprietários se desvincularam por 

completo de Ebenezer. 
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O esposo, atualmente, trabalha como barqueiro na RDSU, mas afirma que anteriormente 

à instituição da RDS trabalhava com o comércio de madeira. Por ter suas atividades cerceadas, 

decidiu recorrer ao turismo como atividade econômica. E a esposa, além de cuidar da 

construção da pousada e limpeza do terreno, trabalha como agricultora. O casal informou que 

já investiu cerca de R$ 90.000,00 no local. “Isso foi esforço nosso! Ninguém ajudou não! Eu 

tiro do meu salário de barqueiro, toda vez um pouquinho. E pra ajudar eu fiz um empréstimo. 

Tem gente que pega ajuda da FAS e de outros financiamentos que vem pra cá, mas nós não”. 

O proprietário, antes de abrir a pousada, trabalhou desde 1992 como piloteiro em barco-

hotéis e, com o crescimento do turismo e a abertura das pousadas de comunitários, viu a 

possibilidade de se tornar empreendedor. A casa foi comprada de um antigo morador99, pois o 

casal disse que ao ver o local sabia que seria perfeito para os turistas. 

O casal relatou que recebeu a proposta de uma agência de pesca para realizar uma 

espécie de arrendamento da pousada, assim como nos primórdios do turismo na Reserva. A 

ideia era fazer um contrato de aluguel do local, os comunitários ainda teriam o direito de morar 

e trabalhar na pousada, mas o local pertenceria à agência. O único ganho seria do aluguel e do 

salário como “caseiros/gerentes”. Entretanto, optaram por continuar como proprietários e 

finalizar a pousada aos poucos. 

Os proprietários pretendem gerir a pousada de modo similar às de Ebenezer, 

concentrando a gestão na mão da família. Pretendem empregar os filhos e cônjuges como 

piloteiros, camareiras e auxiliares de cozinha. A cozinheira também será trazida de Manaus, 

pois os turistas, segundo eles, são muito exigentes.  

 

Eu trabalhei de piloteiro, sei bem como é. O turista quer comer coisa boa, de primeira. 
As mulheres aqui da comunidade não têm preparo pra isso. Tem que saber fazer um 
prato regional, com comida típica, pra deixar o turista com vontade de comer mais 
[…] aí se tiver um curso bacana, elas estiverem capacitadas, com certeza que vou 
pegar daqui da comunidade mesmo […] mas eu já vou pegando daqui pra ser auxiliar, 
por enquanto, e aí ela vai pegando a manha (PP3, entrevista realizada em marco de 
2019). 

 

Em relação à compra de produtos da comunidade para a pousada, os proprietários 

disseram que somente é possível comprar farinha, “o restante não tem como porque os 

 
99 Segundo o Plano de Gestão (AMAZONAS, 2009), a compra de casas e benfeitorias é permitida na RDS. 
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comunitários não produzem”. Os alimentos e bebidas serão comprados em Itapiranga, 

Itacoatiara e até em Manaus “[…] mesmo sendo longe ainda sai mais barato”.  

O foco da pousada é a pesca esportiva, mas a pretensão é criar roteiros com trilhas 

terrestres e receber turistas o ano todo. A princípio não pretendem levar turistas para a sede da 

comunidade Caribi. “Tem turistas que preferem só pescar e não visitam a comunidade. Tem 

alguns que visitam a comunidade, mas como os comunitários gostam de pedir, os turistas 

não gostam e retraem. Os turistas que não bebem até gostam de visitar a comunidade [...]”. Para 

os proprietários, os comunitários incomodam os turistas e por esse motivo não cogitam a 

possibilidade de levá-los até a sede da comunidade.  

A comercialização será feita por meio de agências localizadas em São Paulo. A 

proprietária informou que, por conta da ausência de meios de comunicação na RDS, é 

impossível realizarem a venda sozinhos.  

Há, ainda, uma segunda pousada na comunidade, a Pousada Paraíso do Uatumã, 

finalizada em julho de 2019 (Figura 34). O recurso financeiro para a construção da pousada foi 

oriundo do edital Floresta em Pé da FAS de 2017100. O edital previa investimentos de até 150 

mil para construção de empreendimentos comunitários. Na tentativa de escolher um projeto 

para submeter ao edital, a FAS realizou oficinas sobre como as propostas deveriam ser 

elaboradas, e os comunitários tiveram a oportunidade de construir seus projetos. 

Posteriormente, a FAS, em parceria com a Associação-mãe da RDS, escolheu a proposta mais 

bem estruturada, segundo os critérios previstos no edital. O projeto foi submetido ao edital em 

nome da Associação-mãe, uma vez que o edital previa que o projeto fosse submetido e gerido 

por uma associação de moradores. 

 
100 “O Edital Floresta em Pé é uma iniciativa que busca incentivar os arranjos produtivos sustentáveis nas 
comunidades ribeirinhas, promovendo o empreendedorismo de base comunitária, a conservação ambiental e 
modelos inovadores de desenvolvimento. Isto fortalece associações de base e cooperativas, criando mecanismos 
financeiros para o fortalecimento da economia local, e proporcionando investimentos em infraestrutura social 
comunitária no estado do Amazonas” (FAS, 2018, p.105). 
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Figura 34 – Pousada Paraíso do Uatumã 

 

Fonte: DEMUC/SEMA (2019). 

 

O Projeto escolhido foi elaborado por uma moradora da comunidade Cesareia e que atua 

como gestora da Escola no Caribi. Entretanto, a moradora e sua família não aceitaram a forma 

comunitária de gestão que o empreendimento deveria adotar, pois, assim, os lucros deveriam 

ser compartilhados com todos os moradores. Dessa forma, abriram mão do empreendimento.  

Nesse interim, com a verba liberada, a líder da Associação-mãe recorreu à comunidade 

do Caribi, local onde estava sendo construída a pousada, e perguntou se os comunitários tinham 

interesse de assumir o empreendimento.  Segundo as lideranças comunitárias do Caribi (líder e 

vice-líder), os comunitários, antes de firmarem o compromisso de assumir a pousada, decidiram 

em uma Assembleia extraordinária realizada na sede da comunidade, que a pousada será para 

o benefício da comunidade, e todos que estiverem dispostos a seguir as regras, que ainda serão 

estabelecidas, poderão trabalhar e participar dos lucros, como relatado a seguir.  
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Era um sonho da comunidade, mas não tinha verba. Abriu o edital da FAS no valor 
de 150.000, para beneficiar o empreendedor. A pessoa que tinha sido comtemplada 
não aceitou porque não ia ser do jeito que ela queria. Ele achou que poderia trabalhar 
só com a família dele, sem incluir a comunidade, e por não ser assim, a pessoa [que é 
da comunidade da Cesareia, também no Polo 2] desistiu. A associação tinha dado a 
canetada de que ia para dentro do Caribi, desde que o trabalho seja voluntário pela 
comunidade [...] Era 150 mil, só chegou 130 mil, porque é burocracia e você sabe, 
né? Porque tudo faz gasto. Se você é uma contadora tem que pagar você, o outro é 
arquiteto e por aí vai. Tudo é burocracia, pra tudo isso sai dinheiro (MCT1, entrevista 
realizada em março de 2019). 

 

A comunidade investiu os recursos do edital em serviços que os comunitários não 

podiam ofertar, como contadores, arquitetos, engenheiros, uma vez que não possuem moradores 

com formação para tais atividades. A mão de obra ficou por conta da comunidade, de modo 

voluntário, com a exceção da contratação de três mestres de obras. Em julho de 2019 a pousada 

foi entregue à comunidade. Os moradores escolheram o nome Paraíso do Uatumã. O gestor da 

RDSU não soube informar se a pousada irá funcionar ainda este ano, porque os pacotes 

costumam ser fechados com antecedência. 

Além disso, há a intenção, por parte dos moradores do Caribi, de diversificar os pacotes 

a serem ofertados, para que eles não fiquem dependentes da pesca esportiva. “Vamos conversar 

com a comunidade para trabalhar com trilhas, sítios arqueológicos, igapós, fora da época da 

pesca esportiva” (PC2, entrevista realizada em março de 2019). 

 

5.2.3 Comunidade Nossa Senhora do Livramento 

A comunidade Nossa Senhora do Livramento, conhecida na RDS como Livramento, 

está localizada na margem esquerda do Rio Uatumã, pertencente ao município de São Sebastião 

do Uatumã. Situada em área de Terra Firme, a comunidade possui 19 famílias. As casas são, 

em sua maioria, de madeira; algumas apresentam composição mista de alvenaria e madeira, e 

apenas uma é de alvenaria. A seguir está apresentada a Figura 35, representativa da 

comunidade: 
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Figura 35 – Sede da Comunidade Nossa Senhora do Livramento 

 

Fonte: IDESAM (2012). 

 

A sede da comunidade conta com uma escola, um posto de saúde, uma igreja evangélica 

e a sede da Associação-mãe. A escola possui ensino médio e ensino fundamental, com dois 

professores, uma merendeira e um barqueiro mantidos pela Prefeitura de São Sebastião do 

Uatumã. Muito embora conte com escola de ensino fundamental e médio, é a comunidade com 

maior índice de analfabetismo da RDSU (AMAZONAS, 2018). 

Em relação à saúde, a comunidade possui agente e posto de saúde, funcionando em 

condições um pouco melhores que em Caribi. Da mesma forma que as outras comunidades da 

RDS, os moradores, quando em casos mais graves, recorrem a postos de saúde nas cidades de 

Itapiranga e Manaus. 

Embora seja uma comunidade que leva o nome de uma santa católica, a maioria de seus 

moradores são evangélicos e existe apenas uma igreja evangélica na localidade.  

A sede da Associação-mãe está localizada nessa comunidade. E em março de 2019, 

durante a realização de uma das etapas do campo desta pesquisa, a sede passou por uma reforma 

realizada por meio de um mutirão comunitário. 
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A comunidade do Livramento, junto com Maracarana, foi uma das primeiras a implantar 

o Projeto de Proteção e Monitoramento de Quelônios, idealizado pela Eletrobras Amazonas 

Energia, que contou com o apoio do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e Recursos 

Naturais (PROBUC) do ICMBio101. A comunidade possui uma área de tabuleiro que os 

quelônios utilizam para desovar. Após 40 a 60 dias os ovos eclodem e são remanejados para 

um berçário durante um período de 4 a 5 meses, para que, em seguida, sejam soltos no rio 

Uatumã. A festa da soltura costuma acontecer entre os meses de fevereiro e março. Em 2019 a 

RDSU realizou a soltura de 11 mil quelônios. Atualmente, o projeto cresceu e foi ampliado para 

outras comunidades, incluindo São Francisco Caribi, mas ainda de maneira incipiente quando 

comparada às comunidades Maracarana e Livramento. 

As principais culturas agrícolas são o açaí, cará, cupuaçu, jambu e mandioca, sendo 

grande parte da produção da mandioca destinada à comercialização. A captação de água é por 

poço artesiano, mas algumas famílias ainda utilizam água do rio. 

A comunidade não possui associação formalizada. No entanto, possui uma organização 

comunitária semelhante às demais, composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro e 

secretaria. As reuniões são combinadas entre os próprios moradores e avisadas de casa em casa 

pelas lideranças. As reuniões são registradas em atas e todos os assuntos são decididos por meio 

de votação. 

A renda média mensal familiar é R$ 1.109,00 (um mil cento e nove reais), e está entre 

as cinco mais altas da RDSU (AMAZONAS, 2018). Cabe destacar que a comunidade possui a 

pousada comunitária que nos últimos anos mais recebeu turistas no Polo 2, o que pode alterar 

a renda média se formos analisar a situação de cada família, tendo em vista que a renda de uma 

única família altera significativamente a média da Comunidade. 

Nossa Senhora do Livramento é considerada a comunidade com maior expressividade 

no turismo dentro da RDS. A Pousada Mirante do Uatumã é considerada por boa parte dos 

comunitários como a de maior sucesso do Polo 2, “[...] lá é a pousada mais bonita do Uatumã. 

E sempre tá lotada. Os turistas gostam mais de lá eu acho, porque é bonito, é moderno” 

(conversa informal com morador de Ebenezer realizada em março de 2019). 

 
101 O PROBUC é um programa de monitoramento, que busca compreender o status da biodiversidade e uso de 
recursos das comunidades das UCs nas quais é implantado, para planejar medidas mitigadoras e preventivas que 
subsidiem as ações previstas no Plano de Gestão, visando assegurar a conservação e integridade das UCs 
(IDESAM, s/d). 
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A Pousada Mirante do Uatumã, única da comunidade, pertence a um casal formado pela 

presidente da Associação-mãe e pelo representante do Polo 2. Em relação à infraestrutura, 

destaca-se por possuir tv a cabo, internet e telefone rural.  

Além do turismo de pesca, a pousada tem investido para desenvolver atividades de 

ecoturismo e turismo de base comunitária, segundo o proprietário. Nas redes sociais da pousada, 

são vendidas atividades de ecoturismo e pesca esportiva, que inclusive constam no slogan da 

pousada (Figura 36). Quando perguntado sobre o ecoturismo, o proprietário respondeu sobre a 

intenção de implantar atividades de TBC e Ecoturismo, entendendo estas formas de turismo 

como sinônimos. 

 

Figura 36 – Slogan da pousada Mirante do Uatumã 

 

Fonte: Página virtual da pousada Mirante do Uatumã no Facebook (2019). 

 

Ainda segundo o proprietário da pousada, sua intenção ao chegar no Uatumã era 

trabalhar com a pecuária. Entretanto, acabou abraçando a ideia de criação da RDS, que surgiu 

posteriormente à sua chegada, e pensou no turismo como possibilidade de geração de renda. 

“Encontrei pessoas que já tavam trabalhando na implantação da Reserva. Aí me convenceram 
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de mudar de pecuarista para conservacionista” (proprietário da pousada Mirante do Uatumã, 

trecho da reportagem realizada em 2016 pelo AMAZONSAT102). 

 O proprietário destaca a parceria que realizou com o IDESAM e salienta que a 

instituição auxiliou na implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) na área de sua 

residência. A partir da renda obtida com os SAFs surgiu a oportunidade de construir a pousada. 

Segundo os proprietários, foram investidos cerca de 150 mil reais, dos quais parte é oriunda de 

vendas das mudas do SAF e parte de empréstimos. 

A pousada surgiu em 2014 e atualmente possui capacidade para 20 pessoas. Os insumos 

utilizados na pousada são comprados nas cidades próximas. Segundo o proprietário, embora 

exista um interesse em comprar os produtos da comunidade, o preço exigido pelos comunitários 

é alto e chega a ultrapassar o preço dos mercados das cidades. Notou-se durante as entrevistas 

com os comunitários não envolvidos com o turismo, uma tensão entre estes e os proprietários 

de pousada, já que os comunitários se sentem excluídos dos benefícios gerados pelo turismo na 

comunidade.  

 

Os turistas que vêm aqui são de barco-hotéis, sempre deixam alguma coisa pra 
comunidade. Os turistas que ficam na pousada, nunca deram as caras [...] só quem 
consegue trabalhar na temporada é que se beneficia [...] e tem também os 10% que os 
piloteiros têm que passar pra comunidade [...] piloteiro e cozinheira, quem for 
trabalhar na temporada. A regra tem que ser cumprida (PC3, entrevista realizada em 
março de 2019).  

  

A pousada conta com um quadro de cerca de 20 funcionários moradores da Reserva, 

divididos entre piloteiros e cozinheiras. A pousada realiza, além da pesca esportiva, trilhas 

terrestres e aquáticas e, segundo o proprietário, possui pacotes de turismo de base comunitária 

e turismo científico. No Turismo de Base Comunitária, segundo o proprietário, são realizadas 

trilhas terrestres e aquáticas, além de campings na floresta. Já no Turismo Científico são 

ofertadas atividades para conhecimento das espécies de flora e fauna amazônicas. “A ideia de 

diversificar o turismo é conseguir a autossustentabilidade financeira e ambiental. Fazer pousada 

hoje é fácil, mas com responsabilidade ambiental é difícil” (proprietário da Pousada Mirante do 

Uatumã, trecho da reportagem realizada pelo Amazonsat em 2016). 

 
102 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/4910232/ . Acesso em: julho de 2019. 
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A partir da apresentação dos atores, comunidades e conflitos expostos nesta seção, a 

seguir serão analisados os arranjos institucionais para a gestão do Turismo na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. 

 

5.3  ARRANJOS INSTITUCIONAIS NA RDS DO UATUMÃ: UMA POSSIBILIDADE DE 
COGESTÃO PARA O TURISMO? 

 

Esta seção dedica-se a analisar os grupos de atores sociais que compõem o arranjo 

institucional para a gestão do turismo na RDSU. Segundo elucidado na seção metodológica do 

estudo, os atores selecionados são aqueles que atuam diretamente na RDS, participam do 

Conselho Gestor, e influenciam na dinâmica do turismo.  

Cabe aqui resgatar três objetivos desta pesquisa que buscam ser respondidos nessa 

seção, levando-se em consideração também as descrições e análises de entrevistas, conversas 

informais e observações do campo realizadas anteriormente: a) Identificar e caracterizar o atual 

modelo de arranjo institucional das comunidades e suas principais arenas de ação; b) Analisar 

a dinâmica do Conselho Gestor enquanto arena de ação para a gestão compartilhada do turismo; 

e c) Refletir sobre a dinâmica de turismo e se este leva em consideração os princípios 

preconizados pelo “modelo robusto de arranjo institucional” proposto por Ostrom. 

Inicialmente, faz-se uma descrição da dinâmica do Conselho Gestor e da atual formação 

deste, partindo do entendimento de que o Conselho se configura como principal Arena de Ação 

para a gestão do turismo na RDSU. Em paralelo a isso, descreve-se as normas e regras do 

Turismo acordadas oficialmente em reuniões do Conselho, e também aquelas combinadas entre 

os próprios membros das comunidades.  

Posteriormente, é apresentada a análise do Conselho Gestor enquanto Arena de Ação 

para a gestão do turismo na RDS, tendo como parâmetro os oito princípios de robustez 

institucional propostos por Ostrom (1990/ 2002). Por fim, é realizada uma análise de 

convergência entre o modelo de arranjo institucional robusto, proposto por Ostrom, e o 

horizonte de turismo condizente com os pressupostos teóricos da robustez institucional.  

A análise presente em todas as seções deste capítulo foi realizada levando em 

consideração os dados levantados na reunião do Conselho Gestor, nos estudos de campo 

realizados nas três comunidades lócus do estudo, e na análise documental e bibliográfica que 

compuseram a etapa metodológica deste trabalho.  
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5.3.1  Atores do turismo na RDSU e suas interações na dinâmica do arranjo institucional 
do turismo: normas das comunidades e regras em uso no Conselho Gestor 

 

De acordo com a Revisão do Plano de Gestão da RDSU (AMAZONAS, 2018) o espaço 

de discussão e participação da sociedade na gestão da UC é assegurado pelo Conselho Gestor. 

“Através destes Conselhos a população local pode participar diretamente do processo de gestão 

das UC estaduais do Amazonas, representando diversas instituições locais [...] e comunidades 

tradicionais que ocupam cerca de 50% das cadeiras dos colegiados” (AMAZONAS, 2018, 

p.15). 

Diante dessa afirmativa, cabe ressaltar que implementação e efetividade desses 

conselhos configuram etapas distintas. Conforme demonstrou Souza (2013) em seus estudos 

sobre conselhos gestores, muitas UCs estaduais do Amazonas têm seus conselhos atuando de 

forma duvidosa, uma vez que não cumprem a paridade representativa, a periodicidade das 

reuniões, e muitas vezes não contemplam instituições fundamentais para discutir demandas 

locais. Assim, embora implementado, a atuação do conselho não é efetiva. 

Seguindo as especificações do SNUC (2000) e SEUC (2007), o Conselho Gestor das 

UCs do Amazonas é composto por membros de organizações governamentais e não 

governamentais, além das representações das comunidades. São membros vitalícios o órgão 

gestor da UC e os representantes das comunidades, os demais assentos são definidos nas 

recomposições feitas a cada 2 anos.  

O Conselho Gestor da RDS do Uatumã é composto por cinco instâncias: a Plenária, o 

Presidente, o primeiro e segundo secretário e os grupos de trabalho. O Conselho é regido por 

um Regimento Interno que deve ser elaborado em um prazo máximo de até 90 dias após sua 

criação. Este Regimento pode ser alterado a qualquer momento em reunião convocada para este 

fim específico (AMAZONAS, 2007). 

Segundo o Gestor da RDSU 

 

A formação do Conselho é um processo que tem um roteiro. Quando a unidade de 
conservação é criada ela tem que seguir uma metodologia, porque tem o Plano de 
Gestão. E o Plano de Gestão é aprovado pelo Conselho Gestor. Então na condução 
[para realização] do Plano de Gestão já vem a mobilização para a criação do Conselho. 
A gente passa nas comunidades fazendo a mobilização, explicando o que é o 
Conselho, esse é o tramite normal (Gestor da RDSU, entrevista realizada em julho de 
2019).  
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Embora o gestor atual não tenha participado da formação do Conselho da RDSU, 

destaca que este foi criado em 2008 e que o procedimento metodológico foi seguido em todas 

as suas etapas. 

É inegável que a atuação do conselho tem sido fundamental no sentido de promover as 

atividades de ordenamento do turismo na RDS do Uatumã, a saber: Regras da pesca esportiva; 

Regras das Pousadas Comunitárias; concessão de autorização para Associação-mãe atuar 

enquanto cogestora do uso público. Embora a maioria dos comunitários entrevistados 

compactue desta visão, apontam lacunas na atuação do Conselho, sendo as mais recorrentes a 

não comunicação antecipada das reuniões e a não divulgação das normas atualizadas da pesca 

esportiva, previstas tanto no regimento do Conselho quanto nos planos de gestão e uso público 

da RDSU. 

O conselho deve se reunir a cada quatro meses, totalizando três reuniões anuais. A 

divulgação da reunião deve ser feita com antecedência de 30 dias. Todas as pautas, após 

apresentadas, devem ser votadas em plenária (AMAZONAS, 2007). Todos os comunitários 

entrevistados relataram o não cumprimento da divulgação antecipada das reuniões. Além disso, 

conforme previsto no SEUC (2007) e no Regimento Interno do Conselho da RDS do Uatumã, 

as reuniões devem ser realizadas em locais acessíveis e o órgão gestor deve prestar apoio no 

deslocamento dos conselheiros. Neste sentido, ressalta-se que a Base da RDS do Uatumã, local 

em que acontece as reuniões do Conselho Gestor, está localizada no Polo 1 e, portanto, distante 

dos Polos 2 e 3. Os comunitários questionam que não conseguem deslocar-se até o local, pois 

não possuem voadeiras e nem gasolina. Reconhece-se que, considerando a extensão territorial 

da RDS, é difícil que se defina um local acessível a todos os comunitários. Entretanto, a 

divulgação e o apoio para participação de todos deveria ser assegurada. 

 

Aqui na comunidade a gente nunca sabe quando vai ter reunião, quem tinha que avisar 
era o líder do Polo 2, mas isso não acontece. De vez em quando a gente fica sabendo 
da reunião porque alguém da comunidade conversa com gente de outra comunidade, 
mas é sempre depois que a já aconteceu [...] quase ninguém da comunidade participa, 
a gente fica meio perdido sobre as decisões que acontecem lá. E tem que deixar claro 
que não é desinteresse da comunidade, tem muita gente que quer ir, eu quero ir. O 
certo seria o representante do Polo passar um documento do que acontece no Conselho 
para a comunidade ficar ciente, mas ele não faz. Acho até melhor trocar o conselheiro 
do Polo 2 (PC1, entrevista realizada em março de 2019). 

 

Sobre a localização e o acesso dificultado, cabe relembrar os estudos de GHON (2006) 

para quem a condição de deslocamento dos conselheiros afeta diretamente a efetividade da 
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participação. Quanto às decisões da Plenária, estas são tomadas por maioria simples, todos têm 

direito a voz, mas somente conselheiros têm direito ao voto.  

Durante as reuniões do Conselho Gestor da RDSU, os participantes expõem suas falas 

em slides ou em banners. Percebeu-se que a fala mediada por slides causa um desconforto e os 

comunitários não se sentem à vontade para falar. Durante conversas informais com três 

pesquisadores de diferentes universidades que se encontravam no local, percebeu-se que 

compartilhavam desta mesma percepção. 

A duração das reuniões do Conselho é estipulada previamente pelo gestor da RDS 

conforme a pauta que será tratada. Mas, geralmente, programam-se dois dias de reunião103. 

Entretanto, notou-se um esforço por parte dos técnicos do DEMUC/SEMA para acelerar a 

reunião e fechá-la em um dia104.  

A cada 2 anos o Conselho Gestor necessita passar por uma recomposição. E, novamente, 

o trâmite de mobilização das comunidades precisa ser realizado, uma vez que os representantes 

das comunidades devem ser indicados pelos próprios moradores. Cada conselheiro pode ter 

dois mandatos. A atual formação do Conselho é composta por 26 assentos destinados a 

membros titulares e 26 assentos destinados a membros suplentes, distribuídos entre órgãos 

governamentais, não governamentais e representantes das comunidades, conforme Figura 37 a 

seguir.

 
103 Neste caso, os conselheiros hospedam-se na base do DEMUC.  
104 A autora deste estudo participou da XXV reunião ordinária do Conselho Gestor da RDSU, que aconteceu em 
março de 2019 na sede do DEMUC/SEMA no Polo 1 da RDS. 
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Figura 37. Quadro com instituições participantes do Conselho Gestor da RDSU 

 Num INSTITUIÇÃO Membro 
G

ov
er

na
m

en
ta

l 
1 SEMA (Presidente) 

T 
S 

2 INPA 
T 
S 

3 IDAM SSU 
T 
S 

4 IDAM ITAPIRANGA 
T 
S 

5 IPAAM 
T 
S 

6 Eletrobrás Amazonas Energia 
T 
S 

7 Prefeitura de São Sebastião do Uatumã 
T 
S 

8 Prefeitura de Itapiranga 
T 
S 

9 Prefeitura de Presidente Figueiredo (SEMMA) 
T 
S 

10 Câmara de Vereadores de Itapiranga 
T 
S 

11 Câmara de Vereadores de São Sebastião do Uatumã 
T 
S 

12 ICMBio (Rebio do Uatumã) 
T 
S 

N
Ã

O
 G

O
V

E
R

N
A

M
E

N
T

A
L

 

13 Idesam (1º secretário) 
T 
S 

14 FAZ 
T 
S 

15 AACRDSU 
T 
S 

16 Representante comunitário Polo 1 
T 
S 

17 Representante comunitário Polo 1 
T 
S 

18 Representante comunitário Polo 2 
T 
S 

19 Representante comunitário Polo 2 
T 
S 

20 Representante comunitário Polo 3 
T 
S 

21 Representante comunitário Polo 3 
T 
S 

22 
Representante comunitário dos Empreendimentos 

Turísticos 
T 
S 

23 Precious Wood Amazon - PWA - Mil Madeireiras 
T 
S 

24 Agentes Ambientais Voluntários 
T 
S 
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25 
Sindicato dos trabalhadores Rurais de Itapiranga T 

Sindicato dos trabalhadores Rurais de S.S.U S 

26 
Colônia de pescadores de Itapiranga T 

Colônia de pescadores de São Sebastião do Uatumã S 
Fonte: Elaboração própria (2019) com base em lista de assinatura da XXV reunião ordinária do Conselho Gestor 
da RDSU. * S= Suplente e T= Titular. 

 

O gestor da UC é o presidente do Conselho e, portanto, conduz as reuniões. São 12 

representantes governamentais, 5 membros de instituições não governamentais e 9 

representantes comunitários. É importante destacar que dois dos assentos das instituições não 

governamentais desdobram-se em quatro. O assento da Colônia de Pescadores abrange tanto o 

representante da Colônia de Itapiranga quanto o da Colônia de São Sebastiao do Uatumã. O 

mesmo acontece com o assento do Sindicato dos trabalhadores rurais. 

É unânime na fala dos moradores o entendimento de que é necessário que existam 

representantes das comunidades no Conselho da RDSU e de que eles tenham direito ao voto.  

 

Na última recomposição do conselho, a gente tentou colocar um equilíbrio na questão 
de representatividade dos moradores. Hoje, a gente consegue ter quórum só com 
representatividade dos moradores. A gente tinha dificuldade porque as instituições de 
fora muitas vezes não vinham, porque tinha muita instituição de Manaus. Não atuava 
diretamente. Era importante, porque levava benefícios, mas, na nossa avaliação, 
combinamos de chamar essas instituições caso necessitasse de alguma explicação, de 
alguma demanda específica, mas que as cadeiras fossem ocupadas por quem 
realmente trabalha na RDS. Então a gente aumentou as cadeiras por Polo, antes só 
tinha uma, agora tem duas cadeiras titulares e duas suplentes. Contemplando 6 
representatividades dos moradores. Associação dos moradores, agentes ambientais, 
empreendimentos turísticos, mesmo que seja um grupo de empreendimentos são de 
moradores (Gestor da RDS, entrevista realizada em julho de 2019). 

 

A ideia nem é que todos participem, porque cada um tem seus afazeres. Mas a gente 
quer se sentir representado. Quer que levem as nossas demandas. Eu quero que falem 
por mim, pela comunidade. Quero ter respostas depois (MST2, entrevista realizada 
em março de 2019). 

 

Há opiniões distintas entre os conselheiros sobre a participação comunitária. Para os 

comunitários, a rede de comunicação é uma das principais lacunas que impede o funcionamento 

efetivo do Conselho Gestor. “O fato dessa falta de comunicação entre conselho, assembleia e 

comunitários, faz com que os comunitários percam voz nas reuniões” (PC2, entrevista realizada 

em março de 2019). 

Quando necessário, são criados grupos de trabalho temporários para uma determinada 

demanda, como é o caso do turismo. A formação do GT deve, obrigatoriamente, ser composta 
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por, no mínimo, dois membros do Conselho. Estes membros deverão ocupar o cargo de 

coordenador e relator do GT.  

Todo ano é também criada uma comissão para avaliação da pesca esportiva e atualização 

das regras anuais. Tais avaliações ocorrem no formato de oficinas de avaliação da pesca, sendo 

que a última foi realizada em julho de 2016. “Onde os moradores da comunidade vão e os 

moradores veem o que deu certo, pontos positivos e pontos negativos. Aí decidem se vão manter 

as regras e mudar só a postura de monitoramento, ou se muda as regras” (Gestor da RDS, 

entrevista realizada em julho de 2019). 

A AMAZONASTUR, principal órgão público de Turismo do estado do Amazonas, não 

possui assento na atual formação do Conselho Gestor da RDSU, uma vez que não participou 

das reuniões anteriores. “A AMAZONASTUR tinha assento no Conselho. A partir do momento 

que o Estado deu a autorização pra Associação gerir a Reserva, eles se afastaram. Não nos ajuda 

em nada, deixou de ser parceira” (MAM, entrevista realizada em junho de 2019). 

Desde junho de 2019 o gestor da RDSU está afastado por questões de saúde, e sem 

substituto. Na Base do DEMUC, há um responsável, uma espécie de gerente: o líder dos 

Agentes Ambientais Voluntários105 (AAV), que, na ausência do gestor, se responsabiliza pela 

manutenção da Base e pelas atividades de monitoramento ambiental desenvolvidas nas 20 

comunidades da RDSU. Esse líder não substitui a figura do gestor, apenas se responsabiliza 

pela manutenção da Base e continuidade dos monitoramentos, uma vez que seu vínculo é com 

o Programa AAV, não possuindo cargo e remuneração da SEMA. 

Com base nas análises dos relatórios de campo dos técnicos do DEMUC/SEMA, nas 

atas das reuniões do Conselho Gestor, nos relatórios técnicos da FAS e IDESAM, além das 

entrevistas com os interlocutores da pesquisa e observação em campo, definiu-se os principais 

atores que compõem o arranjo institucional do Turismo na RDSU. Sendo estes: a Associação-

mãe; o DEMUC/SEMA (na figura do gestor da RDS); a FAZ; o IDESAM; o IPAAM; e os 

membros das comunidades (representantes de polos, representantes dos empreendimentos 

turísticos e comunitários envolvidos com a atividade do turismo). Diante disso, faz-se 

necessário compreender os papeis de cada um desses atores, bem como suas articulações para 

composição do arranjo institucional do turismo na RDSU. 

 
105 Os Agentes Ambientais Voluntários (AAV) são frutos de um programa que visa a capacitação dos comunitários 
no intuito de atuar como educadores ambientais dentro das Unidades de Conservação do Amazonas (SOUZA, 
CERDEIRA & BENTES, 2012). 
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O Departamento de Mudanças Climáticas e Unidades de Conservação da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente do Amazonas (DEMUC/SEMA), como mencionado nos parágrafos 

anteriores, é o responsável pela gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. 

O DEMUC/SEMA é representado no Conselho pelo gestor da RDS. A equipe técnica do 

DEMUC na RDS conta com o gestor da RDS, que atua no cargo desde 2013, e com uma técnica 

do DEMUC/SEMA responsável por auxiliar a gestão do uso público. Além disso, quando há 

implementação de projetos dentro da RDS, como o Programa de Monitoramento da 

Biodiversidade e Recursos Naturais (PROBUC) descrito na seção 5.2.3, há a participação de 

um número maior de técnicos do DEMUC. 

Antes de assumir o cargo de atual gestor da RDS, o engenheiro já atuava na SEMA, 

desde 2010, em um extinto departamento direcionado para geração de renda, por meio da pesca 

esportiva e pesca comercial. Durante o trabalho nesse setor, desenvolveu algumas atividades 

pontuais voltadas para o ordenamento da pesca na RDS do Uatumã. Segundo ele, por conta 

desse trabalho anterior, quando surgiu a vaga para gestor da RDS, foi indicado por técnicos da 

SEMA pelo fato de já possuir uma proximidade com a UC. O gestor encontra-se no cargo há 6 

anos. 

 

Eu já possuía conhecimento das pessoas. E foi mais fácil porque as pessoas já tinham 
confiança no trabalho que eu tinha realizado lá. E isso facilitou de resgatar a confiança 
dos moradores para implementação das ações. Por isso houve um avanço grande na 
gestão (Gestor da RDS, entrevista realizada em junho de 2019). 

 

O gestor destaca que durante os trabalhos que realizou em 2010, enquanto técnico, 

houve tentativas falhas para o ordenamento do turismo na RDSU, pois a atividade era realizada 

pelos empreendedores de fora, donos de barco-hotéis. Em 2010 existiam apenas duas pousadas 

comunitárias, localizadas no Polo 3, a Pousada do seu Donato e a Pousada do Dica, muito 

embora o turismo no rio Uatumã já fosse realizado há décadas.  

 

Em 2013, quando eu voltei como gestor, a galera não queria mais o turismo. Queria 
fechar na reunião do conselho, eles foram com a demanda de fechar e não ter mais a 
atividade. E conversamos com eles. ‘E se a gente ordenar? Der a oportunidade de 
vocês serem os protagonistas, se vocês se organizarem pra assumir o turismo?’ Mas 
eles falavam fechar, mas não era isso que eles queriam, eles queriam que os barco-
hotéis não entrassem mais e os moradores começassem a trabalhar (Gestor da RDS, 
entrevista concedida em junho de 2019). 

Tinha muitos conflitos, bem pior do que é hoje. Até porque o turista entrava e não 
deixava nada na comunidade. Só deixava a lixarada, os prejuízos ambientais. Por isso 
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a gente não queria mais, a maioria dos comunitário não queria (MAM, entrevista 
realizada em março de 2019). 

 

Desde que assumiu o cargo como gestor da RDSU, o engenheiro instituiu o 

ordenamento do turismo como prioridade da gestão. Tanto por ser fonte de um conflito entre 

moradores e empresários de fora da RDS quanto por possibilitar uma fonte de renda para os 

comunitários. Acredita-se, ainda, que a possibilidade de sustentabilidade financeira da RDS 

tenha sido um dos principais motivos para elencar o turismo como foco da gestão. 

Para ordenar o Turismo na RDS, o DEMUC/SEMA firmou parcerias com o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM). Em junho de 2006, o IDESAM e a 

SEMA (na época ainda intitulada Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - SDS), assinaram um convênio intitulado “Ações Prioritárias e Elaboração do 

Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã”. Conforme a 

participação do IDESAM foi se intensificando, principalmente pelo fato de as reuniões de 

elaboração do Plano de Gestão da RDSU coincidirem com a formação do Conselho Gestor, 

SEMA e IDESAM firmaram um convênio de cogestão, em março de 2007, sendo o foco das 

ações do IDESAM voltado para “o fortalecimento comunitário, organização social e manejo 

dos recursos naturais sustentáveis” (AMAZONAS, 2009, p.44-45). 

Os principais resultados dessa parceria foram a elaboração do Plano de Pesca Esportiva, 

publicado em 2007; Plano de Gestão, publicado em 2009; Plano de Uso público, publicado em 

2010; e um estudo sobre a viabilidade financeira do turismo na RDS do Uatumã, publicado em 

2012. Todos realizados pelo IDESAM com supervisão do DEMUC/SEMA. Entretanto, a 

parceria de cogestão foi finalizada, pois, segundo informações do técnico do IDESAM e 

interlocutor desta pesquisa, SEMA e IDESAM compreenderam que a gestão das UCs deve ser 

de competência do Estado, cabendo as instituições a atuação enquanto parceiras e não 

cogestoras. Assim, o IDESAM passou a firmar termos de cooperação com finalidade específica 

para desenvolver projetos que propiciassem geração de renda e organização comunitária.  

Atualmente, o IDESAM continua sendo um parceiro do DEMUC/SEMA no sentido de 

elaborar e desenvolver programas e projetos voltados para o manejo comunitário dos recursos 

comuns. No que concerne ao turismo, o instituto está realizando um estudo sobre o impacto da 
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pesca esportiva no Rio Uatumã106, vinculado ao Programa Carbono Neutro apresentado na 

seção 5.2.2, incluindo a percepção dos comunitários sobre os impactos sociais e ambientais. A 

próxima fase do projeto tem por objetivo promover um estudo de capacidade de carga.  

Por conta da mobilização social das comunidades, o gestor da RDSU afirmou que 

surgiu, à época, uma demanda de incluir uma maior participação dos moradores na gestão da 

RDS e do turismo nas comunidades. Dessa forma, em 2014, a SEMA outorgou à Associação-

mãe o direito de prestar serviços de uso público na RDS do Uatumã.  

Formada em 2007, a Associação Agroextrativista das Comunidades da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (AACRDSU), conhecida como Associação-mãe, tem 

o papel de gerir a unidade de conservação, em parceria com o órgão gestor, a fim de identificar 

conflitos, sensibilizar ambientalmente os moradores e representar as preferências das 

comunidades frente às prefeituras, instituições e atores que operam na UC (AMAZONAS, 

2009; AMAZONAS; 2010). A AACDRSU recebeu da SEMA, em 2014, a primeira outorga 

para cogerir as atividades de uso público dentro da RDSU, auxiliando no ordenamento das 

pousadas, na sensibilização dos proprietários e moradores acerca das Regras de Pesca e 

buscando financiamentos para a ampliação do turismo na Reserva, a exemplo do edital Floresta 

em Pé da FAS que resultou na construção da Pousada Paraíso do Uatumã. O contrato teve 

duração de dois anos e foi prorrogado por mais dois anos, por meio da Autorização 01/2016 da 

SEMA. A renovação para o período 2018-2020 já está em fase de publicação, segundo o gestor 

da RDS. 

São cerca de 125 famílias associadas, segundo um membro da diretoria da AACDRSU, 

para quem o objetivo da associação é “trazer melhoria e qualidade de vida pra vida do morador 

ribeirinho do Uatumã”. A Associação é comandada por uma diretoria formada por seis 

membros: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro 

tesoureiro, segundo tesoureiro e os integrantes do conselho fiscal. O papel do Conselho Fiscal 

é fiscalizar o movimento financeiro e verificar a situação de prestação de contas do dinheiro 

recebido pela Associação. Qualquer comunitário adimplente com a Associação pode 

candidatar-se para concorrer aos cargos de membro da diretoria. Os integrantes da diretoria são 

escolhidos por votação da maioria simples.  

 
106 O estudo foi desenvolvido pela estudante de engenharia florestal Hess (no prelo) no âmbito de um estágio 
realizado na RDSU com parceria entre Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo e o IDESAM. 
O resultado do estudo será publicado como Trabalho de Conclusão de Curso da referida aluna ainda em 2019. 



208 
 

De acordo com o estatuto da Associação-mãe, membros da diretoria não recebem 

salários. Entretanto, quando estão a serviço da Associação, recebem diárias para auxiliar no 

deslocamento, hospedagem e alimentação. 

A Associação se sustenta financeiramente por meio de três fontes de verba: uma parte 

da renda é obtida com o turismo, outra com auxílios da FAZ por meio do Bolsa Floresta 

Associação (BFA) e há ainda o pagamento mensal de uma taxa pelos moradores associados. 

Ao se associar, o morador se compromete a pagar 1% do valor do salário mínimo vigente. Em 

2019, durante o mês de junho, última data no campo da pesquisa, a taxa mensal era de R$10,00. 

Esse valor é pago por unidade familiar, apenas um membro da família (da casa) precisa se 

associar e efetuar o pagamento. 

A respeito do BFA, o membro da Associação-mãe enfatizou a importância da verba para 

manutenção financeira da Associação. “O dinheiro que vem dos associados é pouco. Se não 

fosse esse auxílio da FAS, ia ser muito difícil. Uma viagem pra resolver alguma coisa pra fora 

da Reserva já esgota o que vem dos associados”. 

A verba advinda do turismo é oriunda dos valores pagos pelos turistas nas bases de 

fiscalização localizadas nas duas entradas da RDSU, no Polo 1 e no Polo 3. São duas taxas para 

dois tipos de turistas. Os turistas que se hospedam nas pousadas comunitárias pagam 25 reais 

por dia e os turistas que entram com os barco-hotéis pagam 50 reais por dia. O valor arrecadado 

durante a temporada de 2018 não foi informado pelo gestor da UC ou pelo membro da 

Associação, estes apenas informaram que uma parte do dinheiro ficou para a base da SEMA na 

entrada do Polo 1 e outra parte foi direcionada para a Associação-mãe, mas as cotas de 

porcentagem também não foram informadas.  

A princípio, a Associação faria uma divisão do dinheiro do turismo entre as 20 

comunidades considerando o número de famílias associadas em cada uma delas, mesmo que a 

comunidade não esteja envolvida com o turismo. Entretanto, não foi o que aconteceu. A divisão 

foi feita levando em consideração apenas as famílias quites com as mensalidades da Associação, 

ou seja, se uma comunidade possuía apenas 3 ou 4 famílias adimplentes, recebeu recurso 

referente somente a estas famílias.  

 “Na última reunião da Assembleia foi decidido o que cada comunidade faria com o 

dinheiro arrecadado no turismo. O valor ainda não foi repassado [às comunidades], inclusive 

estamos atrasados e será resolvido logo [...] eu gostaria de não informar o valor arrecadado” 

(MAM, entrevista realizada em junho de 2019). A questão de levar em consideração somente 
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as famílias associadas e quites foi uma decisão tomada na reunião do Conselho de dezembro de 

2018 e que causou diversos conflitos entre membros e não membros da Associação, uma vez 

que o combinado anteriormente era beneficiar todas as famílias, sem distinção. Segundo fala 

da Presidente da Associação-mãe durante a XXV reunião do Conselho, “[...] precisamos fazer 

isso para incentivar que mais comunidades se associem e paguem as mensalidades. Quanto mais 

moradores pagarem, mais recursos nós vamos ter pra ir atrás de benefícios pras comunidades”. 

Quando perguntado sobre o papel da Associação-mãe, o membro da Associação 

afirmou: 

 

A direção precisa arregaçar as mangas um pouco mais, em busca de recursos, projetos 
e financiamentos para os associados. Esse é o meu ponto de vista, que eu vejo pra 
trazer melhoria. Por que qual é o papel da associação? O que diz o estatuto é trazer 
qualidade, melhoria de vida para os moradores associados ribeirinhos e o bem-estar 
comum de todos, porque indiretamente quem não é socio, recebe benefícios porque 
vai pra comunidade e todos são beneficiados de alguma forma (MAM, entrevista 
realizada em junho de 2019). 

 

Sobre a comunicação da diretoria da Associação com os comunitários da Reserva este 

entrevistado afirmou que: 

 

O trabalho educacional tem sido feito e está sendo feito pras comunidades e para os 
associados. Em fevereiro houve uma viagem pela RDS entregando o estatuto, porque 
houve uma reforma, e explicando a eles, em cada comunidade, os informativos e 
entregando o estatuto pra que eles tenham conhecimento. Porque é importante a 
pessoa conhecer a instituição na qual ele está inserido (MAM, entrevista realizada em 
junho de 2019). 

 

Como cogestora do uso público na RDSU, a Associação-mãe atua diretamente com o 

Turismo. Um dos principais trabalhos é orientar o processo legal de abertura de pousadas. 

Primeiramente, seguindo as regras das comunidades, reconhecidas no Conselho Gestor, é 

necessário solicitar a aprovação da comunidade em que se planeja construir a pousada, por meio 

de votação em assembleia. Em seguida, aprovar em assembleia da Associação-mãe e depois na 

reunião do Conselho Gestor. Uma vez aprovada, os proprietários de pousada devem retirar suas 

licenças – prévia, de construção e operação - junto ao IPAAM. Entretanto, não é dessa forma 

que vem acontecendo. Apenas uma pousada, das 16 existentes na RDSU, possui licença de 

operação. 
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Na verdade, eles tentaram fazer um licenciamento de outra forma, pelo fato de a 
atividade ser temporária, eles queriam um licenciamento mais simples. E isso precisa 
ser ajustado em legislação. Porque teria que passar pelo [Conselho Estadual de Meio 
Ambiente do Amazonas] CEMAAM. Mas isso não aconteceu, e eles terão que fazer 
o procedimento ordinário [...] eu já comentei sobre a obrigatoriedade das licenças 
várias vezes no Conselho, que eles não se sintam surpreendidos se um dia forem 
autuados (Representante do IPAAM, entrevista realizada em maio de 2019). 

 

A instituição responsável pela concessão de licenças e fiscalização da pesca esportiva 

na RDSU é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM). Segundo a representante 

do IPAAM, o procedimento para concessão de licenças carece que os proprietários de pousada 

se desloquem algumas vezes até a sede do IPAAM na cidade de Manaus, o que acaba se 

tornando um custo alto e de certa forma inviável para maioria deles. Além das licenças de 

operação, a gerente de pesca informou que os proprietários devem possuir o Certificado de 

Registro de Pesca (CRP), para vincular o empreendimento à pesca esportiva. Atualmente, o 

CRP é exigido dos barco-hotéis que adentram a RDS, mas as pousadas comunitárias não 

possuem este certificado. 

Conforme os dados do IPAAM, foram emitidos, para temporada de pesca esportiva de 

2018 na RDSU, doze CRPs. No entanto, cabe ressaltar que este número não representa o total 

de barcos que adentraram a UC, considerando que existem licenças solicitadas que não foram 

retiradas pelos solicitantes e barcos que adentram ilegalmente. 

 

As embarcações que solicitaram a licença e não retiraram podem ter desistido de 
adentrar a RDS ou, por alguma falha no monitoramento, podem ter entrado sem 
apresentar a licença. A única forma de verificar esse dado, é recebendo a lista de 
barcos que adentraram a RDS, que deve ser passada pelo gestor. Eu sei quem solicita 
e vem buscar e quem solicita e não vem. Mas não sei quantos entraram. Porque às 
vezes pedem e não vão pescar. A lista do IPAAM é passada pra SEMA, mas não há 
devolutiva. Vamos solicitar oficialmente a partir de agora (Representante do IPAAM, 
entrevista realizada em maio de 2019). 

 

Não existe o acompanhamento de CRPs emitidos comparados às embarcações que 

entraram nas bases da SEMA, embora o IPAAM afirme ter realizado a solicitação várias vezes 

ao gestor da RDSU, como evidenciado a seguir.  

 

A verdade é que não tem como saber quem de fato entrou. Tem vezes que ancoram 
cinco barcos ao mesmo tempo na base, então acontece de passar algum sem passar 
pela fiscalização. Às vezes, à noite, o barco passa com a luz apagada. E os 
comunitários não possuem equipamentos e estruturas para irem até as embarcações 
questionar. Sem contar o risco de vida que se corre. Eu já presenciei a entrada ilegal 
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de barcos durante a madrugada, você vê aquela luz vindo e depois se apaga e vai 
embora (Representante do IPAAM, entrevista realizada em maio de 2019). 

 

Além das concessões de licenças e certificados das pousadas e barco-hotéis, o IPAAM 

também é responsável por realizar as fiscalizações durante a temporada de pesca esportiva. 

Embora, na maioria das vezes em que é acionado, não consiga chegar em tempo hábil para 

realizar a fiscalização e autuação dos barco-hotéis, lanchas e pescadores irregulares. 

Outra instituição que atua diretamente no arranjo institucional do turismo na RDSU é a 

Fundação Amazonas Sustentável (FAS).  A FAS atua há cerca de 11 anos na RDSU, com a 

implementação do Programa Bolsa Floresta, apresentado no capítulo 2. No que diz respeito ao 

turismo, a FAS auxilia de duas formas: fortalecendo a Associação-mãe por meio do PBF 

Associação e apoiando a construção de duas pousadas: a Pousada Comunitária Paraíso do 

Uatumã, na comunidade Caribi, por meio do Edital Floresta em Pé; e a Pousada Comunitária 

do Maracarãna , na comunidade Maracarãna – Polo 3, por meio do PBF Renda.  

Conforme citado no capítulo 2, o PBF Renda é um valor pago anualmente à comunidade 

com base no número de famílias. Dessa forma, é realizado um pagamento coletivo no valor de 

R$395,80 por família às comunidades da RDS. A forma como o dinheiro será usado, é decidida 

pelas comunidades antecipadamente nas Oficinas de Investimento, organizadas pela FAS e 

realizadas em cada uma das 20 comunidades uma vez ao ano. A data das oficinas varia, mas 

sempre precede a liberação do recurso. 

 

Todo ano a gente tem recursos para ser investidos nas Comunidades. A gente 
apresenta nas comunidades durante as oficinas de investimento, previamente 
divulgadas. Só que recentemente a gente vem direcionando onde quer investir. 
Pensando nas possibilidades estruturais das comunidades. Direcionando para as 
atividades potenciais da comunidade e no Uatumã tá claro que a atividade é a 
agricultura, turismo e pesca comercial (Representante da FAS, entrevista realizada em 
junho de 2019). 

 

Durante as Oficinas de Investimento realizadas no ano de 2018, os moradores da 

comunidade Maracarãna optaram por investir a verba do PBF Renda numa pousada 

comunitária, para ser gerida nos mesmos moldes da Pousada Paraíso do Uatumã, sob gestão 

comunitária. A pousada está em fase de construção e tem previsão para operar na temporada de 

2020. 
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Além dessas atuações, a FAS firmou uma parceria com uma rede hoteleira internacional 

que possui sede em Manaus. O intuito da parceria é capacitar os comunitários da RDS 

envolvidos com a pesca esportiva em serviços como camareira, cozinheira e piloteiro. A 

princípio, a parceria se resumiu à oferta dos cursos, mas o representante da FAS informou que 

pretendem ampliá-la futuramente. 

 

A gente conseguiu alguns cursos de turismo, de capacitação. Pra toda a reserva. Um 
foi guia de pesca pros piloteiros, teve também cozinheira, camareira e o intercâmbio. 
Trouxemos os comunitários pra Manaus num hotel do Distrito, ficaram uma semana 
no hotel fazendo o treinamento, sem custo nenhum (Representante da FAS, entrevista 
realizada em junho de 2019). 

 

Os cursos aconteceram após a estada da autora na RDSU e, portanto, não foi possível 

identificar a avaliação dos comunitários. Entretanto, acredita-se que a iniciativa surtiu/surtirá 

efeitos positivos, uma vez que a inclusão de comunitários nos cargos de cozinheira das pousadas 

é uma demanda reivindicada há muito tempo. Além disso, muitos comunitários nunca haviam 

realizado um treinamento para execução de suas atividades, incluindo piloteiros, que pilotam 

as lanchas sem a carteira de habilitação da Marinha. 

Para o representante da FAS, que atua no Uatumã há oito anos, a contribuição da 

fundação para o turismo é muito maior. Como, por exemplo, a construção de poço artesiano, a 

água encanada e a construção de banheiros. Além disso, enfatiza que, “se não fosse a parceria 

da SEMA com a FAS, a Associação-mãe não conseguiria se fortalecer [...] Hoje em dia ela tem 

capacidade pra fazer o turismo andar lá dentro” (Representante da FAS, entrevista realizada em 

junho de 2019). 

Os empreendedores turísticos comunitários também são atores do arranjo institucional. 

Desde a última recomposição do Conselho Gestor, os empreendedores turísticos da RDSU 

possuem uma representação; são dois assentos, um para titular e outro para suplente. A escolha 

dos representantes é incerta. O gestor da RDSU diz que houve uma reunião para escolha desses 

representantes, mas não soube informar quando/onde aconteceu, quem participou; os outros 

proprietários de pousadas dizem que só ficaram sabendo dessa representação depois que os 

conselheiros haviam sido escolhidos.  

Segundo o proprietário da Pousada, da comunidade Ebenezer: 
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Ainda não houve reunião das pessoas que trabalham com turismo, pra decidir como 
que ia ser no Conselho. Mas eu sei que o Papa107 responde pelo Turismo nas reuniões 
do conselho, mas só repassa as informações se forem conversar com ele. A gente tem 
que ir lá no Livramento pra saber o que foi falado no Conselho (PP1, entrevista 
realizada em março de 2019). 

 

Embora não exista consenso quanto à escolha dos representantes de empreendimentos 

turísticos, todos os proprietários de pousada entrevistados alegaram ser imprescindível a 

participação destes atores no Conselho, para representar as preferências dos empresários frente 

à principal arena em que é tratada a atualização anual das regras de pesca esportiva e demais 

assuntos concernentes ao turismo. Os interlocutores afirmaram ainda que é necessária uma 

estratégia para efetivar a comunicação entre os proprietários e seus representantes, pois na 

maioria das vezes não conseguem passar suas demandas para os representantes e nem receber 

a devolutiva do Conselho. Cabe ressaltar que existem 16 pousadas na RDSU, divididas entre 

os Polos 1 e 2, e apenas 2 representantes cujas residências e pousadas pertencem ao Polo 2, o 

que dificulta ainda mais a comunicação com o Polo 3. 

Os últimos atores são os representantes de Polos. Estes conselheiros representam as 

preferências das comunidades do Polo que fazem parte. Na antiga formação do Conselho 

Gestor, eram apenas seis assentos para esses atores: titular e suplente do Polo 1, titular e 

suplente do Polo 2, titular e suplente do Polo 3. Na atual formação, são doze assentos. Sendo 2 

titulares e 2 suplentes para cada Polo.  

 

Eu sou titular do Polo 2 no conselho e não consigo participar das reuniões porque nem 
sei quando vão acontecer. Ninguém vem aqui me avisar [...] também só posso levar 
as questões aqui da comunidade, não tenho como procurar saber das outras 
comunidades. Eu até tenho dúvida quais são todas as comunidades do Polo 2 (PC1, 
entrevista realizada em março de 2019).  

A atual representação das comunidades não funciona como deveria. Não funciona, 
não é repassado. É muito difícil um do Polo 3 baixar para reunião [que acontece no 
Polo 1]. Deveria ser divido mais ainda. Acho que nessa questão precisar melhorar. 
Precisa ser um por comunidade, sei que tem a questão do quórum, mas o Uatumã vai. 
Diferente de outras UCs, os membros do Uatumã vão, eles participam (Representante 
da FAS, entrevista realizada em junho de 2019). 

 

A questão da comunicação entre os representantes dos Polos e o restante dos 

comunitários foi uma preocupação bastante presente nas falas dos representantes da FAS e do 

IDESAM. Para estes representantes, o conselheiro deve atuar como mediador para efetivar o 

 
107 Papa é o proprietário da Pousada Mirante do Uatumã localizada na Comunidade do Livramento e Representante 
dos proprietários de pousada nas reuniões do Conselho. 
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mecanismo de participação que se pretende com o Conselho. Uma vez que o repasse das 

informações não acontece, o Conselho Gestor falha, pois de nada adianta decisões serem 

tomadas no Conselho se não são repassadas a todos os comunitários.  

A partir do exposto anteriormente, o atual modelo de arranjo institucional para a 

cogestão do Turismo na RDSU é composto por atores governamentais, não governamentais e 

por comunitários que, por meio do Conselho Gestor, principal arena de ação, deliberam acerca 

das decisões em torno do Turismo. Além do Conselho Gestor, há outras arenas de ação, como 

as reuniões comunitárias e as reuniões para avaliação da temporada de pesca esportiva. No 

entanto, é no Conselho onde a efetivação do arranjo acontece, seja pela institucionalização dos 

conflitos e a estipulação de caminhos para mediá-los, seja pela oficialização das normas e 

regras.  

Após a apresentação dos principais atores, dos acordos e do funcionamento do conselho, 

a seguir, na seção 5.3.2, será apresentada uma análise levando em consideração o Modelo de 

Análise Institucional de Ostrom (1990; 2002), com base nos oito princípios de robustez 

apresentados no Capítulo 2. 

 

5.3.2 Conselho Gestor da RDSU enquanto Arena de Ação para a gestão do turismo 

 

Por meio do Conselho Gestor deve ser promovida a participação social. Cabe ressaltar 

que os níveis de participação são diferentes. Se levarmos em consideração o fazer parte e o 

tomar parte, conforme visto em Bordenave (2002), a participação tem níveis e graus 

diferenciados. A análise do grau de participação em que se encontram os comunitários na RDS 

do Uatumã, de acordo com o grupo no qual estão socialmente vinculados, será apresentada 

nesta seção. Entretanto, primeiramente, será realizada a análise de robustez do Conselho Gestor, 

levando em consideração o modelo IAD e os oito princípios elencados por Ostrom, já 

apresentados na seção 2.2.1 deste trabalho. 

 Estes princípios foram agrupados conforme a proposta de Valle (2016), considerando 

que esse agrupamento auxilia na compreensão das análises dos dados e dos pontos de 

convergência entre eles, a saber: a) limites claramente definidos; b) congruência das regras com 

a realidade local e arranjos de escolha coletiva; c) monitoramento, sanções graduais, 

mecanismos de resolução de conflitos e reconhecimento mínimo dos direitos de organização; e 

d) projetos e iniciativas interconectadas.  
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Destaca-se que o Conselho Gestor da RDSU não foi a única Arena de Ação do Turismo 

identificada ao longo da pesquisa, há ainda as assembleias anuais da Associação-mãe, as 

reuniões comunitárias em prol da organização dos guias e monitores que trabalharão na 

temporada de pesca, as reuniões para avaliação da temporada de pesca, dentre outras. 

Entretanto, o Conselho Gestor foi escolhido como principal Arena, pois é nele que se reúnem 

os principais atores envolvidos com o turismo na RDSU, como discutido na seção anterior. 

Com relação ao princípio dos “limites claramente definidos”, a RDS do Uatumã possui 

uma extensão territorial de 420.430 ha, o que torna a limitação de acesso para “invasores” uma 

tarefa complexa, uma vez que exige um alto custo e um número grande de monitores/fiscais. 

Muito embora tenha apenas duas entradas, uma no Polo 1 e uma no Polo 2, a distância de um 

lado do rio para o outro é grande, e as embarcações dos moradores e monitores costumam ser 

bem menos potentes que as embarcações de fora. 

O zoneamento da RDSU, expresso no Plano de Gestão, contempla as áreas de uso para 

pesca esportiva. Além disso, há o Plano da Pesca Esportiva (IDESAM, 2009), publicado em 

2009 pelo IDESAM, que norteia as regras anuais de pesca revisadas e publicadas por meio de 

portaria todos os anos. É por meio das regras de pesca que os comunitários têm suas áreas de 

uso comunitário “preservadas” do turismo. Nas regras são incluídas áreas elencadas pelas 

comunidades como prioritárias para uso dos moradores e que, portanto, devem ser mantidas 

fora do uso turístico. 

Mas nem todas as comunidades possuem lagos proibidos para o turismo de pesca, isso 

varia de comunidade para comunidade.  

 

Os lagos e igarapés proibidos são onde as nossas famílias pescam pro nosso sustento. 
Por isso resolvemos dizer, nesses igarapés não. Aqui, é onde a gente pesca os 
nosso...Onde pega o peixe pro dia. [...] O peixe na época da seca, por conta da 
movimentação, ele se afugenta. Então, pra quem vai só pescar é uma maravilha, mas 
pra quem fica não é tão bom assim. Então, para que fique bom para os dois lados, é 
isso aí... tem determinados lagos que eles não entram, que é onde as famílias vão 
pescar (MAM, entrevista realizada em março de 2019). 

 

O número de comunidades que proíbe a entrada nos lagos vem reduzindo 

significativamente. Em 2016 eram 9 comunidades com 17 lagos proibidos. Em 2017, 6 

comunidades com 11 lagos. E atualmente 3 comunidades com 5 lagos restritos aos uso dos 

comunitários. Segundo o relato de uma moradora do Caribi, “as comunidades resolveram 

liberar os lagos depois da promessa desse dinheiro do turismo. Porque quanto mais turistas 
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entrarem na Reserva, mais dinheiro vai girar e mais a comunidade vai ganhar. Foi isso que o 

pessoal da SEMA e da Associação explicou” (MST2, entrevista realizada em março de 2019). 

As instituições atuantes no turismo da RDSU acreditam que o principal motivo para 

crescente liberação dos lagos é o entendimento de que o turismo pode trazer recursos para a 

comunidade, gerando emprego e conservação da natureza. Portanto, acredita-se que o dinheiro 

pago pelos turistas na entrada da UC seja o principal motivo pelos quais os comunitários 

estejam cedendo seus lagos de uso cotidiano. 

Para entrar na RDS, o turista deve contratar os serviços de um barco-hotel ou de uma 

pousada comunitária, sendo vedada a entrada de barcos particulares. Os barco-hotéis devem ter 

o CRP devidamente atualizado, pois sua entrada está condicionada à apresentação do mesmo. 

E os turistas devem apresentar suas carteiras de pesca amadora, que podem ser emitidas pelo 

IPAAM ou pelo atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Além disso, cada turista que entra na RDSU deve passar pela base de fiscalização e 

realizar o pagamento da taxa de R$25,00 (turista que vai para pousada comunitária) ou R$50,00 

(turista que vem no barco-hotel). Ao realizar o pagamento, o turista recebe as regras da pesca 

esportiva atualizadas e se compromete em cumpri-las, além de ficar ciente sobre as sanções, 

caso deixe de respeitar alguma. Além dos lagos de uso comunitário, as áreas de tabuleiros de 

quelônios têm horários específicos para o uso turístico, devendo ser utilizados até as 17h no 

Polo 2 e até as 16h no Polo 3, deixando o horário de subida dos quelônios livre. Os locais são 

identificados com placas e bandeiras vermelhas. 

Após realizar os procedimentos para entrada na RDSU, os barco-hotéis e lanchas com 

hóspedes das pousadas comunitárias recebem uma bandeira para ser colocada em área visível 

da embarcação, de modo que todos os comunitários possam saber se o procedimento de 

autorização da entrada foi devidamente cumprido. 

Como garantia de respeito à restrição dos lagos comunitários e da forma como deve ser 

feita a pescaria, são montados postos de fiscalização nas comunidades. Antes de adentrar os 

lagos, o piloteiro deve atracar no posto, deixar que um comunitário reviste os apetrechos da 

lancha (sobretudo se há descumprimento em relação ao uso de isca viva), e embarcar um 

guia/monitor de pesca indicado pela comunidade. Esse guia/monitor acompanha toda a pescaria 

e indica os lugares permitidos para realização da pesca, monitora o tempo que os peixes ficam 

fora da água e a forma como são devolvidos, acompanha também o tamanho e peso dos 

exemplares pescados e todas as outras regras da pesca.  



217 
 

 

Nem sempre os turistas respeitam, tem gente que quer entrar onde não deve. Quer 
passar muito tempo com o peixe fora da água, quer levar exemplar maior que o 
tamanho permitido (Morador da Comunidade Caribi, relato obtido por meio de 
conversa informal em março de 2019). 

Tem vezes que os turistas não respeitam a fiscalização da comunidade e passam direto. 
Os comunitários têm que esperar voltar pra poder advertir o piloto e os turistas. São 
turistas de pousadas que não respeitam, não é só o de lancha não [barco-hotel] (PC3, 
entrevista realizada em março de 2019). 

 

O grupo dos Agentes Ambientais Voluntários (AAV) é quem comanda o monitoramento 

da temporada de pesca esportiva. Eles fazem a apresentação das regras da pesca para os 

candidatos a monitores/guias. Em conflitos mais enérgicos, o líder dos AAV é sempre acionado. 

Ainda sobre os limites territoriais e os critérios para exclusão dos usuários, neste caso 

dos turistas, há limites de velocidade e horário para entrada e saída dos lagos. É necessário 

sempre reduzir a velocidade ao passar próximo das casas das comunidades.  

Percebeu-se que os moradores de Ebenezer, muito embora seja uma comunidade com 

três pousadas, são pouco envolvidos com a questão do turismo e se sentem, de certa forma, 

marginalizados das decisões em torno da pesca esportiva. 

Os moradores da comunidade Caribi são os mais participativos em relação ao debate em 

torno do turismo. E isso se tornou ainda mais sobressalente após a construção da Pousada 

Paraíso do Uatumã. Os guias/monitores de pesca dessa comunidade demonstraram estar bem 

mais preocupados com o cumprimento de regras e fazem questão de relatar o descumprimento 

em seus relatórios. 

A comunidade do Livramento possui também um grau elevado de envolvimento com o 

turismo. As reuniões para a preparação da temporada acontecem antecipadamente e sempre são 

discutidas questões referentes ao comportamento dos monitores e piloteiros, visando o 

cumprimento das regras estabelecidas. Há uma dinâmica diferenciada nessa comunidade, pois 

percebeu-se que parte dos comunitários não concorda com a atuação da pousada Mirante do 

Uatumã. E, pelo fato de a pousada pertencer à diretora da Associação-mãe, há muitas tensões 

em torno dessa questão (como o fato de os proprietários não comprarem insumos da 

comunidade, e o fato de a comunidade não receber o convite para as reuniões do Conselho 

Gestor da RDS, o que resulta na não participação dos comunitários nos processos de atualização 

das regras de pesca).  



218 
 

O segundo grupo de princípios que será analisado contempla a “congruência das regras 

com a realidade local” e os “arranjos de escolha coletiva”. As regras para a pesca esportiva no 

Uatumã foram e são construídas com base nas especificidades locais. Os horários, os lagos, a 

velocidade das lanchas, tudo é decidido levando em consideração as preferências das 

comunidades. As regras para as pousadas comunitárias, expressas no Plano de Uso Público da 

RDSU, publicado em 2010 pelo IDESAM, também foram elaboradas levando em consideração 

a dinâmica do turismo na RDSU e o posicionamento das comunidades. 

Há a possibilidade de mudança nas regras da pesca esportiva, uma vez que sua 

atualização é feita anualmente. Entretanto, por conta das falhas de comunicação entre os 

membros das comunidades e seus representantes no Conselho, muitos comunitários se sentem 

excluídos desse processo e acreditam que a atualização das regras não esteja disponível para 

todos, mas somente aos conselheiros. 

Com relação aos princípios “congruência das regras com a realidade local” e os 

“arranjos de escolha coletiva”, Ostrom (2011) comenta ainda sobre a flexibilização das regras 

ao longo do tempo. Exemplo de flexibilização das regras na RDSU é o impedimento recente da 

subida de barco-hotéis aos Polos 2 e 3. Anteriormente, estes barcos transitavam por toda a RDS. 

A proibição foi feita primeiro no Polo 3 e em seguida no Polo 2. Atualmente, os barco-hotéis 

adentram a RDSU somente até o Polo 1 e, depois desse Polo, os turistas partem em lanchas para 

os locais de pesca nos demais polos. 

 

A verdade é que estão tendo algumas regras que estão dificultando pra quem não é de 
lá. Porque os barco-hotéis agora só ficam no Polo 1. Aí a pessoa tem que pegar uma 
voadeira e andar horas pra chegar no local da pesca. Então, quanto tempo aquele grupo 
vai passar? Quanta gasolina vai gastar? E tem a questão da resistência. Mas, por outro 
lado, isso é bom, porque é uma UC e os moradores que têm que decidir o que é bom 
(Representante do IPAAM, entrevista realizada em maio de 2019). 

 

Outra mudança nas regras foi a proibição da construção de pousadas no Polo 1. Até 

então esta questão não era contemplada nas Regras de Uso Público, uma vez que só havia 

interesse de abertura de pousadas nos Polos 2 e 3. Recentemente, na reunião do Conselho Gestor 

de dezembro de 2018, o pedido de um morador do Polo 1 foi negado e ficou decidido que o 

Polo 1 será mantido para uso dos barco-hotéis, os moradores ficando, portanto, impedidos de 

trabalhar com pousadas. “[Sobre o impedimento da construção de pousadas no Polo 1]. Acho 

que já tem gente até demais, tem que tirar, tem que fazer uma peneira e deixar só os bons [...] 

proprietários de pousada e barco-hotéis. Já está na hora de controlar bem isso” (Representante 
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do IPAAM, entrevista realizada em maio de 2019). Sobre essa questão do gestor da RDSU 

afirma que: 

 

Antes os barco-hotéis entravam até o Polo 3. Em 2015 barraram o 3, e em 2018 
barraram o Polo 2. Hoje a dinâmica tá boa, porque os próprios de barco-hotéis têm a 
noção de que em um momento eles não vão mais entrar, ou a gente tenta manter as 
pousadas só no Polo 2 e 3, e deixa o Polo 1 pros barco-hotéis, mantendo no 
zoneamento. Que aí limita pros donos das pousadas, mas aí abre um espaço pros 
outros operadores, pros outros elos da cadeia também participarem (Gestor da RDSU, 
entrevista realizada em julho de 2019). 

 

As regras neste caso, dos locais permitidos para construção de pousadas, estão de acordo 

com a realidade local, mas parecem contemplar as demandas dos barco-hotéis em detrimento 

das dos moradores do Polo 1, uma vez que há uma proibição da construção de pousadas para 

que os barco-hotéis continuem a atuar. Embora seja compreensível do ponto de vista da grande 

quantidade de turistas que adentram a RDSU nos barcos, e que comprometeria os recursos 

advindos do turismo caso esses barcos não pudessem mais atuar, resulta na exclusão dos 

comunitários do Polo 1 que, em tese, teriam mais direitos ao uso dos recursos para o turismo. 

A mudança de regras também foi aplicada na forma de monitoramento das lanchas 

durante a temporada de pesca esportiva. Antes, como explicado nos parágrafos anteriores, os 

turistas adentravam os lagos acompanhados de um monitor/guia da comunidade. Agora, a partir 

de 2018, as lanchas são apenas fiscalizadas na entrada e na saída das comunidades, sem a 

necessidade de acompanhamento dos guias/monitores, como explicitado a seguir: 

 

A Associação e o gestor decidiram mudar as regras. Em 2017, o valor era de R$100,00 
para o acompanhante dos barcos dos turistas. Em 2018 a regra mudou, tirando os 
acompanhantes dos barcos e deixando apenas os monitores da entrada do lago, e o 
valor diminuiu para R$50,00 só para os monitores [retirando a obrigação dos 10% da 
comunidade]. Antes o pagamento era feito no final do dia, depois demoravam de dois 
a três meses para efetuar o pagamento. Mesmo definido em ata que era pra ser no final 
do dia, o pagamento demorava pra ser feito (MCT2, entrevista realizada em marco de 
2019).  

 

Muitos comunitários afirmam que a mudança na forma de monitoramento visou 

diminuir os custos para os pescadores esportivos, uma vez que precisam pagar a entrada na 

RDS, os custos com a Pousada, e ainda os monitores da comunidade. Levando em consideração 

a possibilidade de diminuição do valor do pagamento aos monitores, optou-se por deixá-los em 
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um posto de fiscalização na entrada de cada comunidade. Assim, são pagos dois monitores por 

dia em cada comunidade, em vez de um por lancha.  

Como demonstrado anteriormente neste estudo, os “monitoramentos” e “sanções 

graduais”, "mecanismos de resolução de conflitos" e "reconhecimento mínimo dos direitos de 

organização" quarto, quinto, sexto e sétimo princípios a serem analisados, são realizados na 

RDSU pelos Agentes Ambientais, por técnicos do IPAAM e pelos próprios moradores. O 

capital humano do IPAAM é reduzido e, por conta da distância da RDS em relação à sede da 

instituição, dificilmente os técnicos chegam em tempo hábil para fiscalização de denúncias. 

Assim, a maior parte da responsabilidade do monitoramento fica sob os comunitários, tanto os 

AAV quanto os guias/monitores. Ao final do dia de trabalho, estes atores devem produzir seus 

relatórios com base no que observaram durante seus turnos, incluindo o desrespeito de regras. 

Quanto à aplicação de sanções, esta ocorre de maneira gradual para os turistas. O 

primeiro passo é sempre a conversa com o turista, que deve partir dos monitores ambientais, 

para explicar o motivo pelo qual não se deve cometer uma infração, sempre se embasando nas 

Regras da Pesca Esportiva. Caso haja um desrespeito após a conversa, é feita uma ocorrência 

junto à liderança dos AAV e se a transgressão persistir ou ainda ampliar para outros fatores, é 

chamado o líder dos AAV e a líder da Associação-mãe para solicitar que a pessoa se retire da 

RDSU. Além disso, o líder da comunidade Livramento explica ainda que “Não é só o turista 

que deixa de respeitar, é guia também. O próprio morador não respeita. Aí a gente suspende, 

deixa fora de algumas temporadas” (PC3, entrevista realizada em março de 2019). 

Quando se trata da aplicação das sanções com os moradores da RDS, parece haver maior 

rigor. A partir do relato de um proprietário de pousada, quando este deixou de respeitar uma 

regra foi severamente punido pelos membros de sua comunidade, sendo levado a buscar outra 

comunidade para morar e construir sua pousada. Esta percepção é corroborada na fala a seguir 

de um guia/monitor de pesca: 

 

os turistas muitas vezes deixam de cumprir as regras e quem paga é nos, os 
comunitários. Como a gente tá de guia, eles acham que a gente tem poder pra 
mandar neles, mas não é assim não! Aí com o turista só conversam, deixam ir 
embora. E nós não, fica sem trabalhar um bom tempo (Morador e guia/monitor 
de pesca da Comunidade Caribi, conversa informal em marco de 2019). 

 

Das três comunidades pesquisadas, a que tem maior atuação em relação ao 

monitoramento das regras é a Comunidade Caribi. Por conta da organização de seus membros 
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e as constantes reuniões entre eles, incluindo a cobrança dos relatórios dos guias/monitores, o 

monitoramento dos impactos do turismo ocorrem de maneira mais efetiva. 

Há muita cobrança dos comunitários da RDSU acerca da aplicação das sanções para 

pessoas de fora da reserva, sobretudo em função da existência de uma pousada de proprietário 

externo à UC, localizada na Comunidade Santa Luzia do Caranatuba, no Polo 2. Embora a RDS 

permita a propriedade privada em seu interior, as pousadas comunitárias devem ser, conforme 

as regras da RDSU, exclusivamente de comunitários que vivem organizados socialmente em 

uma das 20 comunidades da reserva. O mais curioso é que, de todas as pousadas existentes na 

RDSU, somente esta possui licença de operação. Com relação a isso os representantes 

institucionais afirmam que: 

 

A ideia é notificar o IDESAM para que não renove a licença desse morador de fora 
da Reserva. Na época da emissão da primeira licença, eu não estava. Não tinha o 
ordenamento, e ele solicitava como morador. Não tinha o conhecimento dos 
moradores. Depois identificaram conflitos e levaram pro Conselho, por decisão do 
Conselho não será mais renovado (Gestor da RDSU, entrevista realizada em julho de 
2019).   

O proprietário de fora da RDS recebeu parecer favorável para Licença de Operação. 
O Conselho pediu pra revogar, mas não chegou o pedido oficial pro IPAAM. Mesmo 
eu sendo do Conselho, eu só posso acatar o que chega oficialmente. [...] Ele já tinha 
propriedade antes da reserva. Vai vencer em 2019 a licença de operação dele. É o 
único que tem (Representante do IPAAM, entrevista realizada em maio de 2019). 

 

O conflito com o proprietário de fora da RDSU não é recente. Quando perguntado o 

motivo pelo qual a licença da pousada ainda é renovada, o gestor da UC e a representante do 

IPAAM deram a entender que é necessária uma notificação oficial entre as instituições, que 

ainda não aconteceu. Além da questão com essa pousada, existe a questão das outras pousadas 

localizadas na Reserva, que por não possuírem as licenças de operação e nem os CRPs, 

poderiam sofrer sanções, o que não vem sendo cumprido.  

Nesse sentido, outra sanção que não vem sendo observada é referente ao 

descumprimento da regra do não consumo de peixe e carne de caça pelos turistas. Existem 

diversas denúncias em relação ao oferecimento de comidas ilegais aos turistas por parte dos 

proprietários de pousadas e piloteiros e que não são fiscalizadas. 

É importante notar que tanto nos relatórios de campo quanto nas falas dos técnicos da 

SEMA, os turistas sempre são apresentados como pessoas que cumprem as regras. Quando 

querem falar daqueles que não cumprem, tratam-nos como invasores, pessoas com a intenção 
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de retirar recursos da RDS disfarçadas de turistas. Esse discurso foi também adotado por muitas 

pessoas das comunidades.  

Os próximos princípios a serem analisados dizem respeito ao “reconhecimento do 

direito à organização” e aos “mecanismos de resolução de conflitos”. 

Para analisar o reconhecimento do direito à organização dos grupos envolvidos com o 

turismo é preciso retomar o entendimento sobre a existência desses grupos. A Associação-mãe, 

como cogestora do uso público e, portanto, do turismo na RDSU, figura como principal grupo 

de atores. Em seguida, os proprietários de pousada e “operadores do turismo”, entendidos como 

empreendedores turísticos; e, por fim, o grupo dos demais trabalhadores do turismo (guias, 

piloteiros, camareiras, cozinheiras) que não estão contemplados no Conselho Gestor da RDS. 

Posto isso, a Associação-mãe é o grupo que possui sua organização reconhecida pelo 

DEMUC/SEMA, que presta apoio a essa associação e valida sua autonomia mediante concessão 

da outorga para gestão do uso público. Os empreendedores turísticos, embora possuam assento 

no Conselho, por um processo de escolha incerto, não possuem uma organização oficial, não 

realizam reuniões, não possuem suas normas e seus representantes muitas vezes são 

questionados. Já os demais trabalhadores, não estão organizados e muito menos são 

reconhecidos pelas instituições.  

Os comunitários apontam diversas lacunas das instâncias de representação existentes na 

RDSU, sobretudo a Associação-mãe e os conselheiros representantes de Polos. A Associação 

por vezes é questionada a respeito do auxílio que deveria prestar aos proprietários de pousada 

para emissão das licenças exigidas pelo IPAAM. Em relação aos conselheiros representantes 

de Polos, há diversas questões relacionadas ao repasse de informações, tanto para informar as 

datas de reuniões e colher as demandas das comunidades quanto para comunicar o retorno das 

decisões do Conselho. 

Os comunitários entrevistados não envolvidos com a atividade do turismo não se sentem 

auto organizados e cogestores do turismo. Não participam das reuniões do Conselho, em que 

são tomadas as decisões do turismo e também não participam da avaliação da pesca esportiva, 

salvo algumas exceções. Já aqueles envolvidos com o Turismo, camareira, piloteiro, guia, 

sentem que vendem apenas sua força de trabalho para os proprietários de pousada e barco-

hotéis, que, na opinião dos trabalhadores, são quem realmente se beneficia da pesca esportiva 

na RDSU.  
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Os proprietários de pousada por sua vez, informaram não acompanhar as decisões do 

turismo e não participar das reuniões, com exceção do proprietário da Pousada Mirante do 

Uatumã, representante dos empreendedores turísticos no Conselho Gestor.  

Com relação ao princípio de resolução de conflitos RDSU, cabe ressaltar que, e embora 

Ostrom utilize o termo “resolução de conflitos”, este trabalho ancora-se na noção sociológica 

de conflito, compreendendo que não há resolução de conflitos, mas sim mediação. 

existem diversas maneiras para que ela ocorra, dependendo da intensidade e da 

necessidade de institucionalização do conflito. Conflitos entre moradores de uma comunidade, 

geralmente são resolvidos nas reuniões da própria comunidade. O que acaba conferindo 

celeridade e baixos custos no “apaziguamento de conflitos”, como costumam falar os 

comunitários. 

Conflitos entre moradores de comunidades diferentes costumam ser levados às 

assembleias da Associação-mãe; dependendo do caráter do conflito, este pode ser levado às 

reuniões do Conselho Gestor. Neste caso, o conflito se estende por um período maior e pode 

até ser agravado, pois deve ser respeitado o calendário de reuniões da assembleia e do Conselho. 

Solicitar reuniões extraordinárias requer um alto custo financeiro. 

Os conflitos envolvendo moradores de fora da Reserva, são impreterivelmente tratados 

no Conselho Gestor. Recentemente, segundo informações do membro da Associação-mãe, 

membros de uma comunidade entraram em conflito com moradores de outras comunidades e 

com o gestor da RDS. Reconhecendo a gravidade do conflito e a impossibilidade de resolvê-lo 

nas arenas locais, segundo o membro da Associação-mãe, a diretoria da Associação-mãe e o 

gestor da RDS levaram a questão para instância jurídica. Este caso atípico na RDSU estenderá 

a negociação do conflito e acarretará altos custos para a Associação-mãe e o DEMUC.  

O último princípio a ser analisado é o de “projetos e iniciativas interconectadas”. Para 

Ostrom (1990/ 2002), este princípio deve ser levado considerado caso a base de recursos 

naturais possua grande extensão, o que torna o manejo complexo, o que ocorre na RDSU. 

Assim, no que diz respeito às atividades da gestão na RDSU, elas estão organizadas sob uma 

ótica de agrupamento e hierarquização de competências. O monitoramento e a fiscalização, por 

exemplo, competem aos moradores, aos guias/monitores, aos AAV e ao IPAAM. De modo que, 

primeiramente, são demandados apenas os atores locais, em um processo mais simplificado. 

Posteriormente, conforme se apresentam as demandas, são incluídas instâncias maiores até 

chegar ao IPAAM. 
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Quanto aos projetos, ressalta-se que as instituições atuantes na RDSU costumam prestar 

apoio umas às outras, embora existam falhas de comunicação entre essas instituições. Mas, em 

geral, nota-se que as ações e projetos envolvem recorrentemente três instituições: 

DEMUC/SEMA, FAS e IDESAM, como é o caso das ações que ocorrem ao longo da última 

década para ordenamento do turismo. Destaca-se que estas ações/projetos poderiam/podem 

contar com auxílio de outras instituições atuantes na Reserva. Além de maior grau de 

compartilhamento de incumbências entre as instituições. Entende-se que a interconexão 

apresenta-se como positiva pelo de fato de agregar esforços, recursos financeiros e capital 

humano, para um mesmo objetivo. 

Vale destacar que a ideia de aplicação do modelo IAD teve como objetivo central o 

debate acerca da efetividade do Conselho Gestor como Arena de Ação em que a dinâmica de 

cogestão do turismo acontece.   

O Conselho é uma arena democrática, se considerarmos a dinâmica entre os 

participantes que atuam nele e a forma como são tomadas as decisões (maioria simples). 

Entretanto, cabe ressaltar que muitas questões, quando não resolvidas por consenso, são 

decididas pelo Gestor, o que indica contrapontos quanto à participação efetiva das 

comunidades. 

As comunidades lócus deste estudo participam do Conselho da RDSU com os assentos 

de representantes dos empreendimentos turísticos, diretoria da Associação-mãe e 

representantes dos Polos. Segundo o gestor da RDS, tendo em vista a assiduidade e a 

manifestação dos comunitários nas reuniões do Conselho, as comunidades com maior atuação 

são as de Livramento e Caribi, com destaque para a participação das mulheres. 

Quanto ao grau de participação propostos por Bordenave (2002), acredita-se que a 

Associação-mãe, a partir da outorga que estabelece a cogestão do uso público, represente uma 

"forma de delegação", já que em algumas circunstâncias, na ausência do gestor da RDSU, tem 

autonomia para tomar algumas decisões. Já os membros da Associação-mão que não integram 

a Diretoria estão num grau de "elaboração e recomendação", que pressupõe a elaboração de 

propostas que podem ou não ser aceitas pela Diretoria da Associação.  

Se considerarmos a participação no sentido de Bordenave (2002, p.22) de "tomar parte, 

fazer parte e ter parte" entende-se que os conselheiros possuem um grau mínimo de participação 

e com disparidades entre os representantes de instituições governamentais, não governamentais 

e os comunitários. Embora as decisões sejam tomadas de "maneira coletiva", representantes 
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institucionais possuem maior poder de voz, sobretudo o gestor da RDSU, que, por ser presidente 

do Conselho, em alguns casos, concede a palavra final. Quanto aos comunitários que não 

participam do Conselho, estes estão num grau de "informação e consulta facultativa". 

Lembrando que por conta da rede de comunicação precária, às vezes nem o grau de informação 

é alcançado.  

A própria maneira como ficam dispostas as cadeiras do Conselho indica uma 

disparidade entre os níveis de participação. Os membros das instituições exógenas ocupam os 

assentos da frente, junto com os pesquisadores, e na parte de trás sentam os comunitários. Os 

comunitários se manifestam poucas vezes, sobretudo comparando ao número de vezes que os 

membros de intuições se manifestam. Analisando as falas dos interlocutores e imagens de 

reuniões antigas, percebeu-se que esta dinâmica da reunião é recorrente.  

Quando discordavam do que estava sendo dito, os comunitários conversavam em voz 

baixa e, quando indagados pelo gestor, geralmente não se manifestavam. Percebeu-se muito 

mais uma preocupação em sanar dúvidas das instituições do que dos comunitários. 

No que tange ao incentivo à participação comunitária nas reuniões, são necessárias 

mudanças na dinâmica de funcionamento do Conselho Gestor, incluindo a disposição dos 

assentos, o interesse em sanar dúvidas dos comunitários e o uso de uma linguagem menos 

técnica e, de preferência, sem palavras de outros idiomas. 

A análise da dinâmica do Conselho Gestor da RDSU por meio do modelo IAD propiciou 

identificar lacunas quanto à efetividade de participação dos comunitários. Embora o conselho 

seja percebido pelos representantes institucionais entrevistados como o de maior expressividade 

e participação comunitária em relação a outras unidades de conservação do estado do 

Amazonas, muito precisa avançar para contemplar uma participação efetiva dos comunitários. 

Na seção a seguir será analisado o modelo de gestão do turismo na RDSU em 

comparação aos princípios do modelo IAD, possibilitando discussões sobre os pressupostos que 

poderiam auxiliar o desenvolvimento de uma cogestão do turismo na RDSU. 
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5.4   O TURISMO SEGUNDO O MODELO IAD - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A 
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO UATUMÃ 

 

Ao considerar os princípios elencados por Ostrom como essenciais para o 

desenvolvimento de um processo de cogestão do turismo que leve em consideração as 

comunidades e a conservação da natureza, converge-se a um turismo que na literatura é 

denominado Turismo de Base Comunitária (TBC). 

Dessa forma, a fim de responder ao último objetivo desta pesquisa, será realizada, nesta 

seção, uma articulação entre os princípios teóricos de robustez institucional de Ostrom e os 

elementos centrais do TBC, discutindo criticamente os desafios e perspectivas da aplicação 

desse turismo na RDS do Uatumã. O objetivo desta seção torna-se ainda mais relevante ao se 

considerar que o TBC é divulgado como “modelo” de turismo existente na RDS, conforme 

veremos adiante.  

Embora o Turismo na RDS do Uatumã aconteça há décadas, foi recentemente que 

passou a receber um foco diferenciado daquele voltado para a pesca esportiva. Os atores sociais 

e institucionais da RDS do Uatumã passaram a evidenciar o turismo de base comunitária (TBC) 

como “uma forma” de organização do turismo a ser fomentada na UC, sobretudo após os 

eventos de incentivo ao TBC – workshop e oficinas de diagnóstico do TBC promovidos pelo 

DEMUC/SEMA, a publicação do Plano de Uso Público da RDS do Uatumã (2010) e o estudo 

de viabilidade financeira do turismo na RDS (2012). 

 No entanto, apesar de algumas experiências atuais de turismo serem vendidas como 

experiências de TBC e divulgadas em entrevistas, palestras e páginas virtuais das instituições – 

DEMUC/SEMA, FAS e IDESAM, percebe-se que muitas vezes não se alinham às premissas 

teóricas do TBC, apresentadas na Seção 2.3.2 

Os representantes das instituições, com exceção do IDESAM, quando perguntados 

sobre o TBC na RDSU, relatam duas situações: a) que houve tentativa de implantar o TBC na 

RDS, mas não deu certo (na Pousada Mirante do Uatumã da Comunidade Livramento), ou b) 

que já existem iniciativas em curso e que as pousadas geridas de maneira comunitária são 

exemplos disso. Na visão destes representantes todas as 16 pousadas da RDSU são exemplos 

de TBC, uma vez que são geridas por comunitários, independentemente da forma de gestão 

desses empreendimentos e repartição dos benefícios econômicos.  

Para o gestor da RDS, embora exista um potencial para o TBC, é preciso focar primeiro 

no desenvolvimento da pesca esportiva para, posteriormente, tentar implantar formas 
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alternativas de turismo. “O principal segmento é a pesca esportiva. Ou a gente ordena um 

segmento e faz bem feito pra depois partir pra outro, ou a gente vai capengando pra todo lado 

e não vai dar certo em nenhum” (Gestor da RDS, entrevista realizada em julho de 2019). 

Segundo conversas informais com técnicos do DEMUC/SEMA, o TBC na RDSU é 

inviável pelo fato de ser muito distante da capital e do deslocamento para os turistas ser oneroso, 

se comparado a outras iniciativas de TBC do Amazonas, como as de comunidades da RDS do 

Tupé e RDS do Rio Negro, por exemplo. “É difícil pra RDS competir com TBC de outras áreas 

do Amazonas. É mais fácil de chegar e mais barato. O turista não vai pagar caro pra ver uma 

paisagem que é semelhante a dos lugares mais baratos, como o Rio Negro. O diferencial da 

RDS é, sem dúvida, a pesca esportiva” (Representante da FAS, entrevista realizada em junho 

de 2019). 

Em 2014 o DEMUC/SEMA, em parceria com o IDESAM e a FAS, realizou um 

Workshop de Turismo de Base Comunitária na RDSU, no qual participaram algumas 

instituições do Rio Negro (Roteiro de Turismo Comunitário do Rio Negro -TUCORIN), 

Estação de Turismo Gabiraba (empresa que atua no diagnostico, planejamento, promoção e 

divulgação de iniciativas de Turismo nas comunidade amazônicas) e outras. “Foi uma boa 

experiência pra mostrar pros moradores um outro segmento do turismo. Mas não avançou [...]” 

(Gestor da RDS, entrevista realizada em julho de 2019). 

Na perspectiva do representante do IDESAM, “não existe um Turismo de Base 

Comunitária na RDSU, o que existe é um turismo familiar. Algumas famílias são protagonistas, 

mas seria um equívoco pensar que isso caracteriza o Turismo de Base Comunitária” 

(Representante do IDESAM, entrevista realizada em março de 2019). 

Nesse sentido, é possível concordar com o representante do IDESAM, pois não há um 

protagonismo comunitário de fato. Há um protagonismo familiar, de poucas famílias que são 

proprietárias de pousadas. Ademais, a maioria das pousadas não é gerida de maneira 

autogestionária, seja ela associada ou cooperada. Os pressupostos do TBC demandam uma 

participação comunitária, que envolva distribuição dos recursos financeiros. Na RDSU os 

benefícios econômicos são concentrados nas mãos das famílias proprietárias de pousadas e a 

participação dos demais comunitários se restringe à prestação de serviços como camareira, guia, 

piloteiro e, em alguns casos, auxiliar de cozinha. 

Além disso, vale destacar que com exceção do IDESAM, as outras instituições que 

atuam na RDSU entendem o turismo de base comunitária como um segmento, uma modalidade. 
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A principal limitação desse equívoco é não compreender que a proposta de gestão do TBC vai 

além de um turismo praticado pelas e nas comunidades. Por entender o TBC como um 

segmento, os atores institucionais não vislumbram a possibilidade de coexistência do TBC 

como outras formas de turismo. O Turismo de Base Comunitária enquanto horizonte de 

fazer/gerir o turismo pode ser aplicado a segmentos do turismo, como o Turismo de Pesca, 

desde que se leve em consideração o maior número possível de seus princípios e, 

principalmente, o protagonismo comunitário, a autogestão, a repartição de benefícios 

econômicos e a conservação dos recursos naturais. 

Com base nas discussões apresentadas na Seção 2.3.2, vislumbra-se no Turismo de Base 

Comunitária interseções com os princípios de robustez de arranjos coletivos postulados por 

Ostrom. Na figura 37, a seguir, apresenta-se os pontos de convergência entre o IAD e o TBC. 

 

Figura 37 - Quadro com os princípios de convergência entre o IAD e TBC 

Princípios do TBC Princípios de robustez do arranjo institucional 

Protagonismo comunitário / autogestão 

Arranjos de escolha coletiva, Reconhecimento 

mínimo dos direitos de organização, Projetos e 

Iniciativas interconectadas 

Repartição dos benefícios econômicos Congruência das regras com a realidade local 

Conservação dos recursos naturais 
Limites claramente definidos, Monitoramento, 

Sanções graduais, 

Fortalecimento da coesão social / comunicação 

efetiva dos atores envolvidos 
Mecanismos de resolução de conflitos 

Fonte: Elaboração própria com base em Costa Novo (2014), Irving (2009), Mckean e Ostrom (2001) e Ostrom 

(1990; 2002). 

 

O protagonismo comunitário é um princípio central e presente em ambas as propostas. 

O protagonismo comunitário é entendido como o controle da atividade por parte da comunidade 

que a realiza, estando sempre à frente do planejamento, da tomada de decisão e da gestão dos 

empreendimentos, perpassando uma escolha coletiva das normas e regras, formas de 

organização social próprias reconhecidas pelo poder público, a exemplo da Associação-mãe,  

podendo ainda contar com o auxílio de instituições externas à localidade, que contemplem 

competências fora do alcance da comunidade. 



229 
 

Contudo, ao se pensar a efetividade desta premissa para o contexto da RDSU, com difícil 

acesso e serviços de comunicação escassos (na maioria das comunidades inexistentes), percebe-

se que nem sempre o cenário de protagonismo é realidade. Nas etapas de planejamento e tomada 

de decisão, as arenas de ação enfrentam diversas dificuldades para se efetivarem, com destaque 

para os problemas relacionados às reuniões do Conselho Gestor, além dos questionamentos 

sobre os processos de escolha de algumas representações e as reclamações sobre os repasses 

das informações, como já discutido anteriormente. 

Na etapa de venda e comercialização dos serviços turísticos é preciso levar em conta 

que estes são realizados por operadoras e agências de turismo. Estas, por sua vez, cobram 

valores que, em alguns casos, retém parte significativa do lucro das comunidades. As 

comunidades, ainda que busquem libertar-se, de certa forma, da terceirização das agências, se 

veem presas por conta da precária oferta de serviços de comunicação e, em alguns casos, 

inexistente. Conforme apresentado no subcapítulo 2.3.3, para os autores Burzstyn (2014), 

Fabrino (2013) e Milke (2009), boa parte das iniciativas de TBC fracassam quando os atores 

externos saem de cena, pois as comunidades são dependentes desses atores para a prestação de 

diversos serviços, sobretudo de divulgação de seus produtos. Cabe aqui lembrar as 

considerações de Blackstock (2005), para quem não se deve proibir a participação de agentes 

externos em quaisquer que sejam as etapas do turismo, uma vez que é necessário reconhecer as 

limitações das comunidades. 

Ainda no que diz respeito ao protagonismo comunitário, é preciso ressaltar que apesar 

das pousadas serem de propriedade dos comunitários que vivem na RDSU, a forma de gestão 

desses empreendimentos não assume ainda o caráter da cooperação e da autogestão. Da mesma 

forma que a gestão do território e do planejamento do turismo na RDS deve levar em conta as 

decisões tomadas em conjunto e os interesses dos comunitários, a gestão de cada 

empreendimento precisa caminhar para uma lógica de autogestão, em contraposição a uma 

lógica de hierarquia e exploração do trabalho em prol do ganho financeiro de apenas uma parte 

da população.  

Na esteira dessa discussão, analisando os aspectos concernentes aos benefícios 

econômicos, entende-se que a distribuição de custos e benefícios deve ser feita de maneira 

proporcional entre as comunidades. As regras devem ser construídas sob a ótica da realidade 

local, de modo que a exclusão do uso de recursos comuns prejudique minimamente as famílias 

usuárias. Sempre que uma atividade for cerceada em prol do turismo, deve-se pensar em 

alternativas para as famílias garantirem suas atividades de autossustento. 
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Assim, pensando a questão dos benefícios econômicos do turismo, no contexto da 

RDSU, destaca-se que este acontece como uma forma complementar de renda, principalmente 

pelo fato de uma parcela da população obter ganhos ínfimos, implicando em uma dedicação 

não-exclusiva à atividade, realizada paralelamente à agricultura, pesca, e outras prestações de 

serviços. Nesse sentido, deve ser levada em consideração a questão da marginalização de uma 

parcela dos comunitários, que se sentem excluídos do turismo e criticam o cerceamento de suas 

atividades tradicionais em detrimento do usufruto dos turistas, como vem ocorrendo, por 

exemplo, com os lagos de pesca.  

Quanto à conservação dos recursos naturais, a integridade da sociobiodiversidade deve 

ser levada em consideração (IRVING, 2009). Para tanto, deve-se pensar em limites claramente 

definidos para todos os usuários, e ações constantes de monitoramento, a fim de se verificar o 

cumprimento das regras e a possibilidade de aplicação de sanções graduais aos usuários do 

recurso, de modo a coibir atitudes de "invasores". 

A conservação dos recursos naturais na RDSU, embora esteja contemplada nas Regras 

da Pesca Esportiva, não parece ser a principal preocupação ao se planejar e desenvolver o 

turismo. As licenças e certificados que deveriam ser obrigatórios para o funcionamento das 

pousadas são ignorados. A questão do lixo gerado pelos turistas de barco-hotéis, lanchas e, em 

alguns casos, de pousadas, é uma reclamação constante dos comunitários. Além disso, há a 

questão dos óleos das embarcações, que poluem as águas dos rios e não existe regulação para 

essa questão.  

Por fim, há um princípio de robustez denominado “mecanismo de resolução de 

conflitos”, utilizado neste estudo como “mecanismo de negociação de conflitos”, que no TBC 

é primordial, uma vez que negociar conflitos é condição para processos coletivos 

autogestionários. Assim, é importante reconhecer que este princípio é de suma importância para 

a negociação dos conflitos internos das comunidades. Arenas que proporcionem mediações, ou 

como preferem os comunitários da RDSU, "apaziguamentos de conflitos”, facilitam a 

negociação entre as partes e evitam fadiga e custos financeiros com a judicialização de algumas 

questões. Estas arenas, fundamentais ao se pensar processos coletivos de gestão do território, 

como é o caso do TBC, podem desencadear a comunicação efetiva entre os membros, o 

fortalecimento da coesão social e o resgate de alianças e objetivos comuns em prol da 

comunidade.  

Na RDSU, os conflitos que envolvem a temática do turismo são negociados nas arenas 

internas de cada comunidade; nas arenas mais amplas dos Polos; durante os eventos de 
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avaliação da temporada de pesca; e, para os conflitos que requerem uma institucionalização, na 

Arena de Ação do Conselho Gestor da UC. 

É necessário relembrar que nem todos os princípios do TBC ou dos arranjos 

institucionais robustez estarão presentes em todas as iniciativas analisadas (OSTROM, 1990; 

2002; FABRINO, 2013). Entretanto, acredita-se que, quanto mais princípios as comunidades 

conseguirem alcançar, mais equânime e equilibrada será a cogestão do turismo, tendo como 

base os princípios de conservação propostos pela categoria de RDS. 

Assim, o TBC não deve ser ferramenta de perpetuação das práticas neoliberais de 

exploração dos recursos naturais e marginalização das comunidades, como assevera Blacstock 

(2005). Este horizonte de turismo deve romper com o status quo e propiciar o alcance de uma 

independência cada vez maior por parte das comunidades. Ademais, cabe destacar que o tempo 

de implantação de um projeto de TBC requer um longo período, compreendendo as 

especificidades das comunidades e das condições geopolíticas de cada lugar. Os processos 

iniciais de TBC na RDSU precisariam, portanto, passar por um longo período de 

amadurecimento, pautado no fortalecimento da comunicação entre os comunitários e destes 

para com as instituições; no apoio das entidades externas; na criação de uma cultura de 

autogestão de empreendimentos coletivos; dentre outros aspectos que poderiam guiar a 

experiência da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã por uma lógica de turismo 

de base comunitária. 
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6 LIMITAÇÕES, PERSPECTIVAS DE ESTUDOS FUTUROS E ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES: À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Se o contraditório e a divergência estão sempre presentes, o consenso 
e a convergência (ainda que latente) idem. Não há acordos definitivos, 
mas consensos provisórios, tácitos e táticos (GERHARDT, 2008, 
p.519). 
 

O processo de criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (RDSU) 

seguiu o de outras unidades de conservação de uso sustentável do Brasil, a exemplo da RDS 

Mamirauá. A partir da institucionalização da RDSU, as comunidades voltaram a se organizar 

socialmente e reivindicar seus direitos ao território e uso dos recursos naturais junto à Secretaria 

de Estado e Meio Ambiente do Amazonas, incluindo o ordenamento e a inserção das 

comunidades na gestão do turismo.  

A RDSU é considerada, por atores institucionais governamentais e não governamentais, 

como modelo de gestão do Turismo em Unidades de Conservação do Amazonas. Em razão, 

segundo os atores, da eficiência de seus instrumentos de gestão, elaborados a partir da iniciativa 

de “ampla participação da comunidade local”. A gestão das atividades de turismo na Reserva é 

realizada por meio de um arranjo institucional composto por atores comunitários e atores 

institucionais exógenos – governamentais e não governamentais. Em geral, esses atores se 

reúnem de duas a três vezes ao ano e interagem na principal Arena de ação no intuito de 

deliberar acerca das questões concernentes à gestão do turismo: o Conselho Gestor, ativo desde 

2008. 

Tendo em vista o contexto brevemente apresentado, o objetivo central deste estudo foi 

analisar os arranjos institucionais enquanto estratégias de cogestão para o turismo na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. Diante disso, o percurso teórico-metodológico 

utilizado ancorou-se em estudos sobre participação, conselho gestor, arranjos institucionais e 

unidades de conservação de uso sustentável, na tentativa de interconectar estas categorias, a 

partir da aplicação do modelo Institutional Analysis and Development (IAD – Modelo de 

Análise Institucional e Desenvolvimento), desenvolvido por Ostrom (1992; 2011), para análise 

da dinâmica do Conselho Gestor referente à gestão do turismo. 

A partir da análise dos resultados obtidos, percebe-se o Conselho Gestor enquanto fórum 

social de maior expressividade para o turismo na RDSU. Entretanto, há muitas questões a serem 

resolvidas. Uma maior representatividade das comunidades, de forma a promover a 

legitimidade do processo democrático, é uma delas. Considerando os níveis e graus de 
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participação propostos por Bordenave (2002), compreende-se os atores/participantes do 

Conselho em posicionamentos distintos. O que implica no fato da participação não ser possível 

para todos com a mesma qualidade. Além disso, boa parte dos membros do conselho se mostra 

pouco engajada no cumprimento das ações pactuadas durante as reuniões, alguns conselheiros 

nem sequer repassam as informações às comunidades/instituições que representam.  

Considerando o número de comunidades e famílias existentes na Reserva, o processo 

de elaboração das regras de turismo não acontece de maneira efetivamente participativa. Há 

representantes de comunidade que resumem o processo participativo ao comparecimento nas 

reuniões do Conselho, não apresentando a demanda das comunidades ao Conselho e vice-versa. 

A partir disso, entende-se que alguns conselheiros de Polo não dão conta de exprimir os anseios 

de 6/7 comunidades e de inúmeras famílias que não possuem poder de voz ativo. Com isso, se 

torna evidente que alguns membros defendem suas percepções individuais e não das 

comunidades/instituições que representam. 

Contudo, a gestão compartilhada do turismo na RDS do Uatumã parece promissora, 

principalmente em função dos avanços já realizados e que conseguiram reverter um histórico 

de turismo predatório e segregador no Uatumã, instituído desde a década de 1980, com intensa 

degradação da fauna aquática e aprofundamento de diversas mazelas sociais. 

No entanto, é importante salientar que o Estado não deve se abster de suas 

responsabilidades, uma vez que esta gestão deve ser cada vez mais democrática e deve fornecer 

meios para viabilizar uma autogestão das comunidades. A gestão compartilhada do turismo, 

entre Estado e as comunidades lócus representadas, é um arranjo que requer o protagonismo 

das comunidades - e sua compreensão como promotoras da conservação, e o Estado como 

provedor de direitos básicos – e legitimador desses arranjos institucionais. 

A atuação do Estado não deve, portanto, acontecer no sentido de perpetuar práticas 

hegemônicas de manipulação e reconhecimento apenas da atuação de organismos 

governamentais e não governamentais (exógenos). Ao contrário disto, deve fornecer 

instrumentos a fim de que as comunidades possam alcançar arranjos institucionais cada vez 

mais próximos da autogestão. Para isso, o papel fiscalizador das comunidades locais deve 

sempre ser evocado. 

A mediação institucionalizada dos conflitos por meio de arenas comunitárias e do 

Conselho Gestor, evidencia um grau diferenciado de organização social e participação das 
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comunidades da RDSU quando comparadas a outras UCs de uso sustentável do Amazonas. 

Mas de modo algum significa uma dinâmica ideal e que não necessita aperfeiçoamento.  

Ao longo dos quase onze anos de atuação do Conselho Gestor como arena principal de 

discussão do turismo na RDSU, as comunidades conseguiram por meio dele: ter o 

“reconhecimento mínimo de seus direitos de organização”, que existiam antes da 

institucionalização da RDS e que, em parte, não tinham sido reconhecidos pelo poder público 

(Associação de moradores, comunidades organizadas e com lideranças, assembleias e arenas 

próprias); a oficialização de regras informais, principalmente sobre a preservação dos seus lagos 

comunitários; o fortalecimento da coesão social, não só em relação a cada uma das 

comunidades, mas aos moradores da RDSU como um todo; a institucionalização da 

Associação-mãe como cogestora da UC; a repartição entre as comunidades de parte dos 

benefícios econômicos advindos do turismo (parcela das taxas pagas pelos turistas que 

adentram a RDSU); o reconhecimento de que os empreendimentos localizados no interior da 

RDSU devem ser de propriedade de moradores. No entanto, é necessário reconhecer hiatos na 

assimetria de poder e participação dos atores no Conselho Gestor da RDSU e nas demais arenas 

de ação existentes. 

A forma de gestão das pousadas comunitárias em sua maioria é privada/familiar, com o 

poder centrado nas mãos das famílias proprietárias, o que não contempla efetivamente os 

princípios da robustez institucional. Essa forma de gestão gera um sentimento de exclusão nos 

comunitários que não se envolvem com as atividades da pesca esportiva. Na visão dos 

comunitários não envolvidos, os benefícios econômicos oriundos do turismo concentram-se nas 

mãos das famílias proprietárias e apenas uma parte é repassada para aqueles que trabalham para 

essas famílias como piloteiros, guias, cozinheiras e camareiras.  

Ainda que haja o repasse da verba proveniente das taxas de entrada pagas pelos turistas, 

percebe-se um interesse dos comunitários em se envolver mais com a atividade e realizar trocas 

interculturais com o turista. Esse sentimento de exclusão se tornou ainda mais evidente após a 

Diretoria da Associação-mãe decidir repassar o valor das taxas de entrada dos turistas 

considerando apenas as famílias adimplentes com a Associação. Para os comunitários, esse fato 

se configura como uma punição, a fim de coagi-los a quitar os débitos com a Associação, e que 

não deveria interferir nos benefícios aos quais possuem direitos, uma vez que participam como 

trabalhadores do turismo, como monitores ambientais e cedem os lagos de onde retiram o seu 

sustento para o desfrute dos turistas.  
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As propostas recentes de gestão comunitária das pousadas, com o intuito de 

gerenciamento comunitário, representam uma alternativa à gestão familiar privada e é resultado 

do anseio dos comunitários principalmente por autogestão comunitária, compartilhamento dos 

benefícios econômicos e arranjos de escolha coletiva. No entanto, o turismo que desejam 

trabalhar, ainda que se proponha como TBC no discurso, pouco se diferencia da atual forma 

que é desenvolvido na RDSU, com foco na pesca esportiva e poucas preocupações com os 

efeitos causados aos recursos naturais, principalmente à ictiofauna. 

Algumas limitações foram identificadas durante a textualização deste estudo, as 

principais delas a seguir listadas: a) a necessidade de um recorte dos inúmeros dados obtidos 

em campo; b) a não inclusão de turistas como interlocutores da pesquisa; c) a necessidade de 

participação em mais reuniões do Conselho Gestor, o que é complicado dado o período de dois 

anos para realização da pesquisa de mestrado e o calendário incerto das três reuniões anuais do 

Conselho; d) a não realização de entrevista aos antigos gestores da RDSU; e) não se ter 

contemplado na pesquisa os barco-hotéis; f) não ter acompanhado a temporada de pesca, pelo 

fato de esta ser realizada nos meses de agosto a dezembro e o período de campo realizado no 

primeiro semestre de 2019.  

Quanto à metodologia do estudo, destaca-se que as análises documentais e imersões no 

campo possibilitaram um conjunto relevante de dados, os quais, infelizmente, muitos tiveram 

de ser deixados para um trabalho futuro. Percebe-se, ainda, que algumas categorias de análise 

carecem de um aprofundamento, como os conflitos em torno da apropriação de recursos 

naturais, o sentimento de exclusão por parte dos comunitários e o cerceamento das atividades 

de autossustento das comunidades. 

As atas do Conselho Gestor da RDSU possibilitaram a visualização de um cenário 

passado em torno dos conflitos e principais decisões tomadas nesta arena de ação. No entanto, 

é evidente que são direcionadas segundo a posição institucional e a cota de poder do redator, 

ocultando detalhes imperiosos para análise dos conflitos e dos processos de elaboração dos 

acordos e regras estabelecidos. 

A questão sobre o TBC ser amplamente divulgado nas páginas das instituições como o 

turismo praticado na RDSU não foi desvendada. De maneira controversa aos discursos oficiais 

das instituições, disponíveis em seus documentos técnicos e redes sociais, durante as entrevistas 

os representantes dessas instituições negaram a existência concreta do TBC na RDS. Diante 

disso, o motivo pelo qual eles divulgam o turismo sob essa dinâmica é questionável. Postula-

se, com base em Betti (2014) e outros autores, que a principal motivação seja o fato da 
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visibilidade de vender um modelo atrativo de turismo realizado nas e pelas comunidades, 

atendendo aos anseios de um novo perfil de turista, preocupado com os efeitos negativos de sua 

viagem nos destinos que visita. 

Muito embora algumas experiências de turismo na RDSU sejam vendidas como TBC e 

Ecoturismo, não se configuram como tais, uma vez que continuam a perpetuar aspectos 

atinentes às antigas práticas massivas de turismo, desconectadas das principais premissas do 

TBC. Além disso, do mesmo modo que em outras UCs do Amazonas, a escassez de recursos 

voltados para sustentabilidade financeira da RDSU finda por promover o turismo como 

panaceia para a resolução dos problemas enfrentados pelas comunidades com o cerceamento 

de suas atividades.  

As questões norteadoras desta pesquisa desdobram-se em muitas outras, que poderão 

ser aprofundadas em pesquisas futuras. Que ações poderiam ser desenvolvidas, em curto, médio 

e longo prazos no sentido de propiciar uma participação de maior qualidade aos comunitários 

na gestão do turismo? Em que medida a dinâmica do Conselho Gestor contribui para o 

desenvolvimento de um turismo que promova equidade na distribuição de benesses 

econômicas, conservação da natureza, sentimento de pertença à Reserva e, se não alcançar, ao 

menos se aproxime da efetividade da participação comunitária? Se a pesca esportiva causa 

danos à ictiofauna e à qualidade da água, por mais robustas que sejam as regras, seria possível 

manter esta forma de turismo por três, quatro, cinco décadas? Até onde o estoque pesqueiro 

manteria seu equilíbrio? É quase unânime as falas dos representantes institucionais a despeito 

dos impactos na espécie alvo da pesca esportiva: o tucunaré. Além disso, não existe um limite 

de barcos ou de turistas que adentram a RDSU durante a temporada.  

Notou-se ainda que alguns comunitários apresentam resistência em participar das 

reuniões comunitárias e do Conselho Gestor, pois não se sentem contemplados na atividade de 

turismo, sobretudo famílias que, antes da criação da Reserva, viviam de atividades que, 

atualmente, são proibidas, como a extração da madeira. A questão é: como promover a inclusão 

dos comunitários que se sentem excluídos desse processo?  

É importante salientar, como já retromencionado nos primeiros parágrafos deste 

Capítulo, que, embora existam inegáveis avanços no processo de gestão compartilhada do 

turismo na RDSU, ainda existem muitas lacunas. Além disso, sob a ótica teórico-metodológica 

do Modelo de Desenvolvimento Institucional (IAD) e dos princípios de robustez institucional, 

em diversos momentos, a dinâmica do Conselho Gestor mais se assemelha a de um conselho 

consultivo do que um deliberativo. Todavia, parte dos atores institucionais exógenos propalam 
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o caráter participativo e compartilhado da gestão do Turismo, o que, de certa forma, é absorvido 

pelos comunitários, que internalizam e compartilham a ideia de “modelo estadual de 

participação”.  

Como resposta ao último questionamento da pesquisa, é possível afirmar que o atual 

arranjo institucional do turismo da RDSU se articula, embora com algumas fissuras, com parte 

das premissas de cogestão, a saber: a) limites e congruência na adaptação de algumas regras às 

realidades locais, como no caso das regras de acesso aos lagos comunitários que, ano após ano, 

são sucateadas e facilitam a entrada de turistas e exploração do autossustento local; b) regras 

escolhidas mediante acordos coletivos, embora com critérios que contemplam apenas parte dos 

comunitários nas decisões; c) monitoramento ambiental para auditamento dos recursos, 

vilipendiado após a atualização das regras de pesca esportiva nos últimos anos, resultando em 

perda de autonomia para fiscalizar as possíveis infrações; d) mecanismos locais de resolução 

de conflitos, que apesar da perda de forças das associações comunitárias, se mantêm 

independente do cumprimento, ou não, das obrigações legalistas – custos financeiros com 

associações. Cabe destacar que esses mecanismos locais permanecem ativos graças à 

resistência dos comunitários.  

À guisa de conclusão, entende-se que por mais que o turismo no Estado do Amazonas 

seja interpretado como modelo de sucesso, muitos desafios se impõem. Diante disso, compilou-

se algumas sugestões identificadas nas falas de alguns interlocutores acerca da necessidade de 

melhoria da participação comunitária e do aprimoramento da dinâmica do Conselho Gestor da 

RDSU em prol de um arranjo institucional robusto para a cogestão do turismo: 

a) criar métodos de encaminhamento das demandas derivadas do Conselho Gestor junto 

às instituições responsáveis, uma vez que as decisões do conselho não são oficializadas e 

constam apenas nas atas das reuniões; 

b) promover uma participação mais qualificada dos representantes das comunidades no 

Conselho Gestor e, se possível, ampliar o número de assentos, incluindo um representante de 

cada comunidade; 

c) promover a participação efetiva de todas as comunidades na atualização das regras 

anuais de pesca esportiva; 

d) realizar uma avaliação da temporada de pesca de maneira sistemática e desenvolver 

parâmetros que identifiquem se as regras devem ou não ser alteradas; 
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e) pensar formas de aplicar tecnologias sustentáveis às estruturas das pousadas 

comunitárias; 

d) propiciar formas de incentivar o engajamento das comunidades que desejam ser 

inseridas no Turismo; 

e) criar canais de comunicação entre os principais atores do turismo na RDSU, incluindo 

os proprietários de pousada, guias/monitores e piloteiros, operadores de turismo, membros das 

agências de turismo, donos de barco-hotéis; 

f) criar meios para que os próprios comunitários passem a divulgar os seus produtos e 

alcancem uma maior autonomia em relação às agências de turismo; 

g) realizar um estudo de suporte do estoque pesqueiro, que envolva de fato uma análise 

da ictiofauna e não somente aspectos subjetivos. 

Confrontar as sugestões práticas supramencionadas às premissas teóricas de Ostrom 

revela dois enunciados oriundos de uma mesma análise. De um lado, considerando os princípios 

legalistas, tanto estaduais quanto federais, acredita-se na existência de uma cogestão do turismo 

na RDSU, tendo em vista os pressupostos de “gestão compartilhada”, baseados em democracia 

representativa, relatados em documentos como o PNAP. Do outro lado, analisando sob um olhar 

práxico, abarcando o arcabouço teórico de Ostrom e a dinâmica do Conselho Gestor vivenciada 

em lócus, percebe-se um modelo institucional que ainda não alcançou sua “robustez”, para 

utilizar o termo de Ostrom. Em outras palavras, uma participação efetiva e genuína de seus 

conselheiros, imbuindo-os de um sentimento de pertença, sensibilizando-os quanto às suas 

responsabilidades enquanto atores ativos do processo, de modo que suas atuações não se 

reduzam ao “fazer parte”, mas ao “tomar/ser parte”.   

Intenta-se com este trabalho contribuir de alguma maneira para a reflexão sobre o 

turismo na RDS do Uatumã. Assim, durante a apresentação do projeto de pesquisa na XXV 

reunião do Conselho Gestor, combinou-se que após a defesa, os resultados seriam apresentados 

às comunidades e, a partir disso, seriam pensadas formas de trabalhar com as questões 

identificadas. O que acredita-se configurar um dos principais resultados da pesquisa para os 

moradores locais, incluindo a reconstituição da trajetória turística da RDSU - sob a ótica das 

comunidades, e a transformação dos anseios dos interlocutores comunitários em sugestões 

prementes para melhoria da dinâmica do turismo. 

Mesmo com a permanência de alguns questionamentos iniciais da pesquisa, e o 

surgimento de tantos outros durante o processo de análise e textualização, esta  dissertação 
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pretende contribuir teoricamente com os estudos do Turismo, ao apresentar a aplicação do 

modelo IAD à dinâmica de gestão do Turismo em Unidades de Conservação da Amazônia, 

identificando os principais atores da arena de ação, os padrões de interação, condições biofísicas 

e materiais; fornecendo, assim, elementos para ampliar a compreensão sobre a complexidade 

inerente à gestão do Turismo em áreas protegidas. Além de, possivelmente, colaborar para o 

avanço na produção de conhecimento científico, fornece contribuições para orientar políticas 

públicas voltadas para a gestão compartilhada do turismo em Unidades de Conservação no 

Amazonas.  

Atenta-se ainda para a ausência da universidade pública no que concerne ao 

desenvolvimento de pesquisas e projetos para o turismo na RDSU, tendo em vista que existem 

diversos estudos, concluídos e em curso, voltados para as áreas de engenharia de pesca, 

engenharia florestal e agronomia. À Academia, recomenda-se, portanto, não só investir nas 

pesquisas em Turismo na RDSU, mas auxiliar na qualificação dos comunitários, orientá-los no 

desenvolvimento das atividades turísticas, e, quem sabe, na próxima reconfiguração do 

Conselho, reobter seu assento.   

Este estudo de modo algum buscou esgotar o assunto ou apresentar conclusões 

cartesianas à dinâmica do turismo na RDSU. A lente do IAD representou apenas uma escolha 

teórico-metodológica que pode ser aplicada a casos como o da RDSU, sobretudo pela ênfase 

aos aspectos peculiares de cada localidade. Diante da análise realizada foi possível perceber 

que a cogestão do turismo na RDSU tem um longo caminho a ser percorrido para que as 

comunidades se tornem de fato as protagonistas do processo. E, sendo assim, entende-se esta 

pesquisa como uma das contribuições para a construção de novos caminhos para o turismo 

amazônico. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa: “Arranjos Institucionais, Gestão dos 

Recursos Comuns e o Turismo: Estudo de Caso na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã-
Amazonas”, sob a responsabilidade da pesquisadora Mayra Laborda, a qual pretende analisar os arranjos 
institucionais resultantes da relação entre os atores sociais do turismo na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Uatumã e a convergência destes arranjos com os princípios do Turismo de Base 
Comunitária. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio da concessão de entrevistas enquanto ator social 
do turismo na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã.  Não há riscos decorrentes de sua 
participação na pesquisa, tendo em vista a privacidade e confidencialidade com que serão tratados os 
dados, mas caso se sinta prejudicado de alguma forma, poderá buscar assistência ou indenização. Se 
você aceitar participar, estará contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas que auxiliam na 
compreensão e fortalecimento do turismo em Reservas de Desenvolvimento Sustentável. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o 
direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 
coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 
nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer 
outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador na rua Professor Marcos 
Valdemar de Freitas Reis, s/n, Bloco H, sala 314 – Campus Gragoatá da Universidade Federal 
Fluminense, Niterói – Rio de Janeiro, pelo telefone (21) 2629-9888, ou pelo e-mail 
ppgtur@turismo.uff.br ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFF, na 
Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP, pelo telefone (21) 2629-9189. 

 
Consentimento Pós–Informação  
 
Eu,___________________________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 
isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 
quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 
ficando uma via com cada um de nós.  

 
Data: ___/ ____/ _____  
 

 
 
 
 
 
 
 
Impressão do dedo polegar  
Caso não saiba assinar 

 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Programa de Pós-graduação em Turismo -PPGTUR 

Mestrado em Turismo 
  

 
_________________________________________ 

Assinatura do Participante 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE 
IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS DE PESQUISA 

 

Eu,  __________________________________________________ , autorizo a 

utilização da minha imagem (fotografia) e o som da minha voz, na qualidade de 

participante/entrevistado(a) no projeto de pesquisa intitulado  “Arranjos Institucionais, Gestão dos 

Recursos Comuns e o Turismo: Estudo de Caso na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã-

Amazonas”, de responsabilidade da pesquisadora Mayra Laborda Santos. 

Minha imagem e som de minha voz serão utilizadas apenas na sua dissertação de 

mestrado. Fui informado (a) de que não haverá divulgação da minha imagem nem o som de 

minha voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet. Também 

me foi esclarecido que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens 

e sons de voz são de responsabilidade da pesquisadora que se compromete a guardá-los em 

segurança para que não sejam utilizados indevidamente. 

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins da pesquisa, 

nos termos acima descritos, da minha imagem e som da minha voz. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora responsável 

pela pesquisa e a outra com o(a) participante. 

Data: ___/ ____/ _____  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impressão do dedo polegar  
Caso não saiba assinar 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Programa de Pós-graduação em Turismo -PPGTUR 

Mestrado em Turismo 
  

 
_________________________________________ 

Assinatura do Participante 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

SOBRE A INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE 

Possui escolas? Até que série? 

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Quais atividades econômicas? 

 

TURISMO 

Como os moradores se organizam para o turismo?  

Como os moradores lidam com os turistas? 

Os moradores dependem de ações externas para a realização do 
Turismo? Existe autonomia 

Qual o nível de envolvimento das famílias com o turismo? 

Para que o turismo passasse a ser realizado nas comunidades, houve 
consultas aos moradores? 

Há moradores que discordam do turismo? Como essa questão é 
resolvida? 

CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

A comunidade possui criação de gado? De que forma isso acontece? Tem 
conflitos? 

Quais os outros animais que a comunidade cria? Tem conflitos em relaçao 
a eles? 

 

ATORES E ARRANJOS INSTITUCIONAIS 

Quais instituições têm projeto na comunidade?  

Que projetos são esses e de que forma são desenvolvidos? 

 

ALIMENTAÇÃO 

De que se alimentam? Compram ou Produzem? 

 

SAÚDE 

Como é a questão de doenças?  

Como é a qualidade da água? A qualidade da água tem relação com as 
doenças? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O GESTOR DA RDSU 
 

Dados do entrevistado  
Nome e cidade de origem? Qual cargo exerce na SEMA e desde quando? Como é feita a divisão 
de tempo entre a capital e a RDS? Breve Histórico com a RDS? 
 
Sobre o papel da Instituição 

1. Qual o papel do gestor?  
2. Qual a relação com as comunidades?  
3. Qual o papel na resolução de conflitos?  
4. E na inserção das comunidades no processo de gestão?  

 
Sobre as comunidades 

5. As comunidades conseguem participar da gestão da RDS? De que forma? Há diferença 
no grau de participação? 
 

6. Como você enxerga a relação das comunidades entre si? Principais conflitos (focar nos 
conflitos do turismo)? Como reagem os não envolvidos com o turismo? Quando há 
pequenos desentendimentos entre comunitários, como são resolvidos? 

 
7. Quais associações/cooperativas existentes na RDSU? Como você enxerga o papel 

dessas associações/cooperativas em relação à gestão e ao turismo na RDS e qual a 
relação da SEMA com elas? 

 
8. Como enxerga a atuação da Associação-mãe em relação ao turismo? 

 
9. Com a implantação da RDS, muitas famílias tiveram suas atividades de renda cerceadas, 

como a pesca comercial e a derrubada de madeira. Como se deu o processo de educação 
e sensibilização com essas famílias? Elas foram ouvidas? Como foi esse diálogo?  

 
10. Vocês a auxiliaram no processo de readaptação com outra atividade econômica? Elas 

foram incluídas em algum tipo de projeto/curso?  
 

Sobre o Conselho/gestão 
11. Como se deu o processo de formação do conselho gestor? Como se deu a construção 

do seu regimento? Como são decididas as datas de encontro? 
 

12. Qual a atuação do conselho gestor em relação ao turismo? Qual o papel do conselho e 
dos conselheiros?  

 
13. Como você percebe a atuação dos conselheiros? A comunidade participa?  

 
14. Como é feito o repasse das informações que foram discutidas na reunião do conselho 

para as comunidades? 
15. O modo como as cadeiras do conselho está distribuído atualmente é adequado? Você 

acredita que deveria acontecer alguma alteração? Acredita no poder de participação/na 
escuta de vozes de todos os membros? 
 

16. Além do conselho, da assembleia da associação-mãe, quantos arenas de 
decisão/discussão em funcionamento, ou desativados? 
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Regras e Sanções 

17. Em geral, considerando a dificuldade de mensuração, os moradores da RDS conhecem 
as regras, o PG e o PUP? Eles costumam respeitar? Em relação aos direitos de uso e 
exploração, a maioria conhece e está satisfeitos?  
 

18. As regras são flexíveis? Existe a possibilidade de modificá-las? o que é levado em 
consideração na atualização das regras de pesca?  

 
19. Há regras informais firmadas entre comunitários e/ou trabalhadores do turismo?  

 
20. Quem realiza a fiscalização e o monitoramento na RDS? o projeto dos agentes 

ambientais voluntários está em funcionamento? As comunidades participam de 
alguma forma nesse monitoramento?  

 
21. O que acontece com aqueles – sejam turistas, moradores, pousadeiros – que não 

obedecem às regras e normas da RDS? As sanções são graduais? 
 

Sobre o turismo 
22. Como você entende o turismo atualmente na RDSU? Percebe as principais modificações 

causadas por ele (tanto positivas quanto negativas)? 
 

23. A partir de 2014 a SEMA concedeu o direito de exploração do uso público da RDSU 
para a Associação-mãe, como se deu esse processo? Como funciona na prática? Qual a 
atuação da Associação-mãe desde então em relação ao turismo na RDSU? 

 
24. Como você enxerga a atuação do conselho gestor em relação ao turismo? E do órgão 

gestor? Quais os principais conflitos em relação ao turismo? Quando se trata de assuntos 
relacionados ao turismo, quem se manifesta mais? 

 
25. Acompanhou a criação das regras do turismo? Como se deu esse processo? 

 
26. Como você vê a participação das comunidades no processo do turismo? 
27. Na versão atual do Plano de Gestão, e também em pesquisa recente, realizada pelo 

IDESAM, acerca dos impactos do turismo, cerca de 30% dos comunitários afirmaram 
perceber impactos negativos do turismo no meio. Você pode comentar sobre isso? 

 
28. Em diversas reportagens publicadas em jornais locais ou páginas virtuais da SEMA, 

IDESAM E FAS é comentado sobre a existência de atividades de TBC e Ecoturismo na 
RDS. Você poderia comentar um pouco sobre elas? 

 
29. Ainda em relação às reportagens, A RDSU é mencionada como modelo de referência 

no turismo? Por quais motivos? 
 

30. Acredita que o atual modelo de gestão contribui para o fortalecimento do protagonismo 
comunitário? 
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APÊNDICE E - ATORES COMUNITÁRIOS (PROPRIETÁRIOS DE 
POUSADA RESIDENTES NA RDS) 

 
1. Nome do entrevistado e idade?  

2. É nascido no Uatumã? Se não é, quais motivos fizeram com que viesse para cá? Há 

quanto tempo reside aqui? 

3. Nome da pousada que representa? 

4. Você acompanhou a chegada do turismo na região? 

5. Como e quando você passou a trabalhar com o turismo? 

6. Como se deu o processo de abertura da pousada? 

7. Além do turismo, trabalha com o quê? Qual a principal fonte de renda? 

8. Quais as atividades da pousada e como se dá o seu funcionamento? Você emprega as 

pessoas da comunidade? Você compra algum insumo da comunidade para a pousada? 

9. Como são os turistas que vêm aqui? 

10. Qual a relação dos turistas com as comunidades locais? Há alguma interação? Há 

interesse por parte das comunidades e dos turistas em estabelecer contato? 

11. A pousada recebe turistas além da temporada de pesca? 

12.  O que melhorou e o que piorou com a chegada do turismo? 

13. O que melhorou e o que piorou com a criação da RDS? 

14. Você acompanhou a elaboração dos Planos de Uso Público e de Gestão? Foi às consultas 

públicas? 

15. Como se deu o processo de definição das regras para o turismo na RDSU? 

16. Você acompanha ou já acompanhou o processo de criação das regras de pesca na 

RDSU? 

17. Todos concordaram com essas regras? Todos respeitam essas regras? Você mudaria 

algo nessas regras? 

18. Você participa/acompanha do/o Conselho Gestor da RDSU? Qual a atuação e 

importância dele para o turismo na RDSU? 

19. Você participa /acompanha a Associação-mãe/Bacia? Qual a atuação e importância dela 

para o turismo na RDSU? 

20. Você participa/ acompanha a FAS? Qual a atuação e importância dela para o turismo? 

21. Está vinculado/ associado a alguma instituição pertencente à RDSU? 

22. Você acredita que a atual dinâmica de turismo contribui para a conservação da natureza? 

De que forma? 

23. Como você enxerga a sua relação enquanto proprietário de pousada com a comunidade? 
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24. Como você enxerga a sua relação enquanto proprietário de pousada com o 

DEMUC/SEMA? 

25. Quais os principais conflitos em relação ao turismo? 

26. Como você enxerga a sua participação e atuação no turismo da RDSU? 

27. Se você pudesse mudar algo relacionado ao turismo, o que mudaria? 

28. Já ouviu falar do turismo de base comunitária? Participou do Workshop realizado pela 

FAS e pelo IDESAM? O que achou desse turismo? Já existe na RDS? Acha que é 

interessante pensar esse modelo pra RDSU? 
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ATORES 
COMUNITÁRIOS (LÍDER DA ASSOCIAÇÃO-MÃE) 

 
1. Nome e cidade de origem? 

2. Como surgiu a ideia da instituição? Qual o processo para criação? Como a comunidade 

reagiu? 

3.  Como se deu o processo de criação da UC? Como a comunidade reagiu ao processo de 

implantação da UC? 

4. Acompanhou a criação do Plano de Gestão e Plano de Uso Público da RDS? Como se 

deu esse processo?  

6. Como se deu o processo de criação das regras do turismo?  

7. Como é feita a atualização das regras de pesca e como se deu a elaboração do primeiro 

documento? 

8. Em 2014 a SEMA concedeu o direito de exploração do uso público da RDSU para a 

Associação, como se deu esse processo? Como funciona na prática? Qual a atuação da 

Associação desde então em relação ao turismo na RDSU? 

9. Quais os principais conflitos do turismo? 

10. Qual a atuação do conselho gestor em relação ao turismo? 

11. Qual a atuação do órgão gestor da RDS em relação ao turismo? 

12. Como você entende o turismo atualmente na RDSU? 

13. Qual a contribuição do turismo para a conservação da natureza? 

14. Como você vê a participação das comunidades no processo do turismo? 

15. O que você entende por turismo de base comunitária? 

16. Participou do Workshop de TBC realizado pela FAS em parceria com o IDESAM? 

Existe TBC na RDS? Acha que é interessante pensar esse modelo pra RDSU?
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APÊNDICE G - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ATORES 
INSTITUCIONAIS (FAZ, IDESAM E IPAAM) 

 

1. Nome e cidade de origem? 

2. Qual instituição representa? Desde quando a instituição atua na RDS? 

3. Qual a sua formação? 

4. Qual cargo exerce na instituição e desde quando? 

5. Acompanhou a criação da RDS? Como a comunidade reagiu ao processo de 

implantação da UC? 

6. Acompanhou a criação do Plano de Gestão e Plano de Uso Público da RDS? Como se 

deu esse processo?  

8. Acompanhou a criação das regras do turismo? Como se deu esse processo? 

9. Como é feita a atualização das regras de pesca e como se deu a elaboração do primeiro 

documento? 

10. Qual a sua atuação na RDSU em relação ao turismo? 

11. Quais os principais conflitos do turismo? 

12. Qual a atuação da Associação-mãe em relação ao turismo? 

13. Qual a atuação do conselho gestor em relação ao turismo? 

14. Como você entende o turismo atualmente na RDSU? 

15. Qual a contribuição do turismo para a conservação da natureza? 

16. Como você vê a participação das comunidades no processo do turismo? 

17. O que você entende por turismo de base comunitária? 

18. Participou do Workshop de TBC realizado pela FAS em parceria com o IDESAM? 

Existe TBC na RDS? Acha que é interessante pensar esse modelo pra RDSU? 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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