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Introdução

A Amazônia desde a sua colonização, continua 
sendo palco de vários interesses, estudos e 
experiências. Vários estudos tratam dessa questão, 
abordando principalmente as questões da exploração da 
biodiversidade e do processo de ocupação da região. 

A Floresta Amazônica é considerada a grande 
"caixa-preta" da biodiversidade mundial. Há 
estimativas que indicam existir mais de 10 milhões de 
espécies vivas em toda a floresta, mas o número real é 
incalculável.

O relacionamento da humanidade com a natureza, 
que teve início com um mínimo de interferência nos 
ecossistemas, tem hoje culminado numa forte pressão 
exercida sobre os recursos naturais.

A questão da preservação ambiental, no contexto de 
um desenvolvimento sustentável preconizado para uma 
região, requer acima de tudo, o conhecimento e a 
conscientização da importância do ambiente natural, o 
que só poderá ser conseguido de forma efetiva, através 
de um processo educativo regular, onde os fatores 
ambientais e culturais sejam colocados no mesmo nível 
de importância dos fatores econômicos [1].

Atualmente, é comum ocorrer contaminação dos 
cursos de água, poluição atmosférica e devastação das 
florestas pela exploração seletiva das espécies da flora 
e fauna, além de muitas outras formas de agressão ao 
meio ambiente. Dentro deste contexto, é clara a 
necessidade de reflexão sobre o comportamento do 
homem em relação à natureza, no sentido de promover 
sob um modelo de desenvolvimento sustentável, a 
compatibilização sócio-ambiental para que se 
obtenham resultados positivos evidentes junto à 
qualidade do coletivo local.

A definição mais aceita para Desenvolvimento 
Sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 
recursos para o futuro.

De acordo com Azevedo [2], a Reserva Adolpho 
Ducke, desde 1972, é considerada Reserva Biológica 
devido aos estudos botânicos no local desenvolvidos 

pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia- INPA, a 
partir do inicio da década de 50, constituindo hoje uma das 
áreas de floresta de terra firme, no perímetro urbano, mais 
bem estudada. Por ser uma Reserva Biológica, o acesso é 
controlado e o uso é direcionado para pesquisa não sendo 
permitidas quaisquer ações de uso direto de seus recursos 
naturais, e tal fato é a fonte geradora de conflitos com os 
moradores do seu entorno. 

Buscando identificar potencialidades, descrever a 
percepção ambiental dos comunitários e sugerir iniciativas 
para o desenvolvimento local; o presente trabalho teve 
como objetivo geral estudar e analisar o sítio Recanto da 
Paz localizado na comunidade Novo Brasil- AM, sob 
enfoque das premissas do desenvolvimento sustentável.

Material e métodos

O sítio Recanto da Paz, localiza-se na comunidade 
Novo Brasil na cidade de Manaus-AM. Classificada pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA 
como área rural, mas sofre grandes influências urbanas e 
enfrenta problemas por estar localizada próxima ao Jardim 
Botânico da Reserva Adolpho Ducke, ou seja, em uma área 
de amortecimento.O artigo 2º da Lei 9.985, define como 
Zona de Amortecimento: “o entorno de uma Unidade de 
Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a Unidade”.

A pesquisa foi realizada nos meses de setembro a 
dezembro de 2008 e o seu desenvolvimento  esteve pautado 
numa abordagem qualitativa de possíveis indicadores de 
melhoramento do uso da área. Para isto foram utilizados os 
pressupostos da pesquisa-ação e pesquisa participante [3].

Para Gil [4], tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa 
participante se caracterizam pelo envolvimento dos 
pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa e 
propõe papel ativo do pesquisador e dos pesquisados na 
coleta, análise e interpretação dos dados.

A metodologia utilizada foi do Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP) que consiste em um processo de 
apreensão da visão da sociedade sobre a realidade, 
constituindo uma forma simplificada de planejamento local 
que permite estimular a capacidade crítica e analítica dos 
atores sociais e da comunidade em torno da reflexão sobre 
a realidade e sua vivência como cidadão. 



Para a obtenção dos dados, foram realizadas idas à 
campo, objetivando, a princípio, um reconhecimento 
inicial da área e também um primeiro contato com os 
proprietários. Foi aplicado um questionário 
interrogativo e direto, com perguntas pré-estabelecidas 
de livre arbítrio para a resposta. As perguntas feitas 
foram elaboradas seguindo alguns critérios e 
características que as indicassem como sociais, 
econômicas e ambientais.

Resultados e Discussão

Tendo em vista a importância macroambiental da 
Reserva Ducke, o sitio Recanto da Paz pode ser 
considerado como uma área favorecida devido se 
encontrar muito próximo à unidade. A troca gênica 
entre os componentes arborescentes garante o vigor das 
espécies da região. A qualidade da água é outro fator 
que mostra a influência positiva da Ducke sobre a 
propriedade estudada. A presença da comunidade rural 
no entorno da reserva é fundamental para garantir 
segurança à integridade desta. Sem esta presença, 
provavelmente, o avanço urbano já a teria atingido.

Uma guerra oficialmente não declarada rege a 
convivência entre a comunidade e a Reserva Ducke. Os 
comunitários questionam a presença de uma floresta 
que não os serve (por não ser permitido seu uso direto) 
e os guardas da Ducke os tratam como ameaças 
potenciais prestes a atacar. Sem que haja uma 
conscientização da comunidade do entorno, com um 
trabalho intensivo de educação ambiental como já vem 
sendo executado em outras áreas que contornam a 
reserva, a forma como a Ducke é vista não mudará. 

Atualmente os proprietários do sítio Recanto da Paz 
sobrevivem da renda gerada por trabalhos autônomos 
da Sra. Teresinha como a fabricação de artesanatos, 
apresentação de cursos, sua cozinha artesanal de 
pequena e média escala, além trabalho de caseiro do Sr. 
Alberto na propriedade vizinha à sua e dos conhecidos 
“bicos” que o Sr. Alberto realiza.

No sítio Recanto da Paz foram identificadas as 
seguintes potencialidades: ecoturismo; 
meliponicultura(o sítio apresenta as características 
necessárias para que se inicie a criação: flora 
meliponínea, presença de água e área disponível, além 
da ocorrência natural de abelhas);turismo gastronômico 
(rota);criação de galinhas caipiras;produção e 
comercialização de frutos agrícolas e florestais; 

implantação de roçados e SAF’s (viabilizar a produção de 
diversos produtos, com ciclos produtivos diferenciados).

A área possui algumas características ambientais de 
grande importância devido a sua beleza cênica e potencial 
ecoturístico, como a presença de aglomerações de 
palmeiras da espécie Buriti (Mauritia flexuosa L. f.),
chamado de Buritizal, na área de baixio da propriedade, 
como também os cursos d’água  da área que, além de 
facilitar o consumo diário da família, também
proporcionam lazer aos visitantes que ali freqüentam.

Apesar das medidas a serem tomadas para que haja a 
realização destas atividades descritas acima serem 
relativamente simples, a concretização das mesmas se torna 
impraticável devido à falta de pessoal comprometido, 
capital inicial e apoio técnico especializado.

A formação de parcerias com instituições que trabalham 
com pesquisa e extensão é  fundamental para o 
acompanhamento das atividades propostas, bem como na 
elaboração de outras mais, visando a efetivação da 
transformação idealizada pela Sra. Teresinha. 
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Figura 1: Caminho percorrido para chega até a área de estudo.

Figura 2: Área de baixio com potencialidade para o lazer.


