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INTRODUÇÃO 

As marcas das contradições econômicas e políticas do mundo em conflito na Amazônia 

combinaram-se às ações internas e fundaram inúmeras questões: o confronto entre região e nação, a 

questão urbana e a agrária, mais recentemente a questão indígena e a questão ambiental, com a 

sobreposição de Unidades de Conservação a Terras Indígenas. 

De acordo com Ricardo (2004), as sobreposições territoriais entre Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas estão diretamente ligadas aos atos de criação das Unidades de 

Conservação, a qual estabelece limites territoriais considerando apenas um conjunto de critérios biofísicos 

da área, não dando conta da complexidade do fenômeno sócio-ambiental existente. 

Isso nos revela, conforme Nogueira (2007), um tipo de relação cuja base está no 

domínio sobre o território, no controle sobre tudo que ele contém, desde recursos naturais até a população 

principalmente.  

Em virtude disso, Araújo (2001, p. 318) relata que: 

 

Segundo relatório divulgado pela Diretoria de Ecossistemas do IBAMA, em 

novembro de 2000, na visualização entre as 203 Unidades de Conservação 

e as 561 Terras Indígenas, constata-se 27 sobreposições entre as 

mesmas, sendo 24 no bioma amazônico, duas no bioma cerrado, e uma no 

bioma Mata Atlântica. 

 

Já em setembro de 2004, Rolla e Ricardo (2004) demonstram um aumento significativo 

das sobreposições entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas: 

 

Em todo o Brasil, atualmente temos 55 casos de sobreposição de UCs em 

Terras Indígenas... São 37 TIs, nas quais incidem 33 UCs federais e nove 

UCs estaduais, num total de 12.941.601ha. Desses 55 casos, 31 são 

ocorrências de UCs de Uso Sustentável, 23 são ocorrências de UCs de 

Proteção Integral, e em um caso ocorre a sobreposição de uma UC de Uso 

Sustentável sobre uma UC de Proteção Integral e ambas sobre uma TI”. 

(ROLLA; RICARDO, 2004, p. 592). 

 

A situação demonstrada é encontrada nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá e Amanã e Terras Indígenas no Médio Solimões, o que não só preocupa os gestores das referidas 

reservas, os quais não poderão executar os planos de manejo nessas áreas, como as comunidades próximas 
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as Terras Indígenas, que poderão ter suas áreas englobadas na referida demarcação resultando em conflitos 

pelo uso dos recursos naturais, pois de acordo Araújo (2001), os índios tem direito assegurado pela 

Constituição ao usufruto exclusivo sobre os recursos naturais de seus territórios, diferente das áreas 

protegidas, onde há regras de acesso e uso dos recursos naturais, criando problemas e conflitos.  

Embora os direitos dos indígenas estejam assegurados pela Constituição Federal de 

1988 no artigo 231 que declaram nulos e extintos, sem a produção de quaisquer efeitos jurídicos, os atos 

que tenham por objeto a ocupação de quaisquer efeitos jurídicos, o domínio e a posse das terras indígenas, 

como por exemplo, a sobreposição de Unidades de Conservação em Terras Indígenas, torna-se relevante 

refletir sobre as diferentes visões em relação sociedade-natureza por meio do território. Pois, de um lado 

temos o território percebido pelas relações material e imaterial entre homem-natureza de forma complexa e 

conectada e de outro percebido pela separação parcial ou total entre sociedade-natureza. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é contribuir nas discussões sobre as sobreposições territoriais 

entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas na Amazônia Brasileira e em especial no Médio Solimões, 

buscando propor uma reflexão a respeito da relação sociedade-natureza por meio do território.  

 

METODOLOGIA 

O percurso metodológico consiste na revisão bibliográfica, levantamento de 

documentos pertinente as Unidades de Conservação Estaduais e Terras Indígenas no Médio Solimões por 

meio das instituições locais (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas, União das Nações Indígenas de Tefé, Fundação Nacional do Índio, Instituto 

Socioambiental, entre outras), mapeamento em campo da sobreposição de territórios entre Unidades de 

Conservação Estaduais e Terras Indígenas no Médio Solimões por meio de um receptor de GPS 

(Geographical Position System) e programas de Sistema de Informação Geográfica. Por meio dos resultados 

da pesquisa documental e de campo, demonstraremos a situação atual da sobreposição territorial entre 

Unidades de Conservação Estaduais e Terras Indígenas no Médio Solimões, com o objetivo de contribuir e 

propor uma reflexão a respeito das sobreposições de territórios na Amazônia Brasileira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) (Figura1) situa-se a 

cerca de 600 quilômetros a oeste de Manaus, próxima à cidade de Tefé, no Estado do Amazonas A reserva 

engloba uma área de aproximadamente 1.240.000 hectares, que correspondem a todas as terras baixas de 
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várzea situadas no triângulo delimitado pelos rios Solimões e Japurá, e o canal do Auti-paraná (AYRES, 

1995). Sua população (moradores e usuários) é de aproximadamente 10.000 habitantes, que vivem 

principalmente da atividade de pesca e da combinação de outras atividades econômicas como agricultura de 

várzea e de praias de lama (CENSO, 2006a). 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) (Figura 1) localiza-se na 

região central do Estado do Amazonas, entre a RDSM e as águas pretas do rio Negro e Japurá e as águas 

brancas do rio Solimões, engloba uma área de aproximadamente 2.350.000 hectares de ecossistema de 

terra firme e várzea (DECRETO nº 19.021).  A RDS Amanã possui uma população (moradores e usuários) de 

aproximadamente 4.000 habitantes que vivem na sua grande maioria, da agricultura, da caça e da pesca em 

menor escala (CENSO, 2006b). 

 

Figura 01: Localização das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã 

 
           Fonte: IDSM 

           Organização: Marilene Alves da Silva (2009) 

 

Com a criação das reservas Mamirauá e Amanã houve a implantação de um 

reordenamento político territorial (Figura 2) no interior das reservas, proporcionado pelo plano de manejo em 

prol da conservação da natureza. O reordenamento político territorial consistia na definição de áreas de 

proteção integral e áreas de uso sustentável seguindo os princípios normativos das unidades de 

conservação. Entretanto, algumas comunidades indígenas residentes nos limites políticos das reservas não 

aceitaram a atual organização política territorial e começaram a reivindicar a posse com a demarcação de 

seus territórios.  

A demarcação de algumas Terras Indígenas no interior das reservas ocasionou a 

sobreposição de territórios e conseqüentemente impediu à atuação dos gestores das reservas na 

implantação de áreas de manejo destinadas a conservação nas Terras Indígenas demarcadas.  

#Y



Conflitos Territoriais em Áreas Protegidas no Médio Solimões 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 5 

A pesquisa identificou 10 TI que se localizam no entorno e dentro das reservas 

Mamirauá e Amanã, ocasionando contigüidade e sobreposição parcial e integral de territórios como 

demonstra a Tabela 01. 

 

Tabela 01. Terras Indígenas no Entorno e Dentro das Reservas Mamirauá e Amanã. 

Fonte: DSM, ISA, FUNAI 

 

Além da sobreposição territorial, algumas Terras Indígenas englobaram as áreas de uso 

das comunidades adjacentes, como por exemplo, a TI Porto Praia com a comunidade de Miraflor, isso levou 

não só ao conflito social pelo acesso aos recursos naturais como também a extinção da comunidade de 

Miraflor. 

Outras Terras Indígenas sobrepostas e não sobrepostas às reservas Mamirauá e 

Amanã, mas que usam os recursos naturais destas, foram, também, obrigadas a conviver com o novo 

ordenamento político territorial das reservas, fato este que induziu os indígenas, da então Terra já 

demarcada, a pleitearem a ampliação de suas áreas no interior das reservas, ocorrendo assim sobreposição 

territorial. Podemos citar o exemplo da TI Jaquiri que entrou com o processo de ampliação de sua área no 

interior da reserva Mamirauá e a TI Cuiú-Cuiú que está pleiteando a ampliação de sua área no interior da 

reserva Amanã. A situação, não só preocupa os gestores das referidas reservas, mais também as 

comunidades próximas as Terras Indígenas, que poderão ter suas áreas englobadas na ampliação das Terras 

Indígenas. 

Embora, até o momento existam quatro Terras Indígenas que sobrepõem apenas à 

reserva Mamirauá, há um número crescente de solicitações para a demarcação de Terras Indígenas no 

interior e entorno das duas reservas, como demonstra a Figura 02, o que posteriormente acarretará 

sobreposição territorial não só na reserva Mamirauá mais também na reserva Amanã. 

Nº Terra Indígena Sobreposição Observações 

01 Jaquiri 100% Área sobreposta à da RDS Mamirauá 

02 Acapuri de Cima 100% Área sobreposta à da RDS Mamirauá 

03 Porto Praia 100% Área sobreposta à da RDS Mamirauá 

04 Uati – Paraná 11,74% Área sobreposta à da RDS Mamirauá 

05 Tupã-Supé 0% Limite com a RDS Mamirauá 

06 São Domingos do Jacapari 

e Estação 

0% Limite com a RDS Mamirauá 

07 Espírito Santo 0% Limite com a RDS Mamirauá 

08 Estrela da Paz 0% Limite com a RDS Mamirauá 

09 Paraná do Paricá 0% Limite com a RDS Mamirauá 

10 Cuiú-Cuiú 0% Limite com a RDS Amanã 
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Figura 02: Sobreposição Territorial entre as Unidades de Conservação Estaduais – Mamirauá e Amanã – e 
Terras Indígenas no Médio Solimões 

 
Fonte: IDSM, FUNAI, ISA 

Organização: Marilene Alves da Silva (2009)  

 

A situação acima apresentada evidencia a gravidade de entender o território de forma 

fragmentada e simplista que compreende o mesmo, a partir da separação sociedade e natureza, 

entendendo-o apenas como uma entidade exterior à sociedade que o habita. 

Por esta via, torna-se necessário, de acordo com Saquet (2007), superar as concepções 

simplistas que compreendem os territórios sem sujeitos sociais ou esses sujeitos sem territórios e 

apreender a complexidade e a unidade do mundo da vida, de maneira (i)material, isto é, as interações no e 

com o lugar, objetiva e subjetivamente, sinalizando para a potencialização de processos de desenvolvimento. 

Como decorrência deste raciocínio, Haesbaert (2004) ressalta que para evitar equívocos 

devemos observar o território de maneira múltipla, diverso e complexo, que vai da dominação político-

econômica mais “concreta” e “funcional” à apropriação mais subjetiva e/ou “cultural-simbólica’”. 

O contexto apresentado convida-nos a refletirmos qual é o caminho que devemos 

percorrer para solucionar a questão da sobreposição territorial entre Unidades de Conservação e Terras 

indígenas em especial no Médio Solimões? 

Por esta via, torna-se necessário uma visão que privilegie os arranjos socioespaciais 

cada vez mais complexos, articulados por meio da íntima relação sociedade-natureza. Pois, o território 

apresenta múltiplas territorialidades construídas a partir desta relação vivenciada no cotidiano.  

Nesse sentido, Nogueira (2004) relata que a Geografia buscou entender o lugar não 

apenas como localização ou de forma fragmentada, mas como fenômeno experienciado por homens que 
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nele vive. Pois, é preciso compreender a realidade não apenas pelas suas partes, mas pela interdependência 

entre as partes, ultrapassando a razão instrumental por uma razão crítica. 

Diante desse contexto, a Geografia pode oferecer uma nova estrutura de pensamento, 

voltada para uma práxis de transformação em busca de uma sustentabilidade baseada em novos 

paradigmas, onde reconhece a interligação complexa entre sociedade – natureza.  É uma possibilidade de 

trabalhar a complexidade territorial através do estudo das relações sociais da vida cotidiana, apreendendo os 

conflitos e os sujeitos que estão presentes nas relações que ocorrem entre o local e o global. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de algumas categorias de Unidades de Conservação considerar a permanência 

de populações humanas, no caso as RDS Mamirauá e Amanã, a criação destes territórios juntamente com a 

sua organização política territorial não deixa de ser pensada apenas por características biofísicas do 

território. Essa situação demonstra que o território é considerado apenas por atributos físicos naturais sem 

territorialidades, esta entendida pelas relações sociais vividas no território. 

Torna-se, portanto, fundamental superar desde já estas visões fragmentadas e propor 

uma nova maneira de pensamento que considere a complexidade territorial, caso contrário corremos o risco 

de esquecer o principio cultural de identificação ou pertencimento que as sociedades, em especial as 

indígenas, possuem pelo território.  

Deste modo, a Geografia pode oferecer, através da representação e do estudo da vida 

cotidiana, uma compreensão da complexidade territorial presente em cada lugar, entendendo-o como 

ligação/relação social do homem em interação com a natureza, configurado por meio de contradições e 

relações efetivas entre sociedade e natureza.        

Por meio da abordagem apresentada, podemos considerar que a Geografia pode nos 

ajudar a percorrer os caminhos que possibilitem solucionar a questão da sobreposição territorial entre 

Unidades de Conservação Estaduais e Terras Indígenas no Médio Solimões. Pois, para esta ciência há uma 

preocupação em estabelecer os elos entre sociedade e natureza, o que permite entender a complexidade das 

questões ligadas ao território.   
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