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MLink relacionados:

http://www.icmbio.gov.br 
http://www.mma.gov.br 
http://programaarpa.org.br/pt/  

A existência do CONSELHO DELIBERATIVO é que possibi-
lita aos comunitários debaterem e decidirem legalmen-
te sobre a gestão da área onde vivem (LEI 9985/2000, 
SNUC). É no Conselho onde são debatidos, decididos 
e aprovados os assuntos relacionados à Resex. Assim, 
procure saber quem são os conselheiros representantes!
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Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande



A Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande é uma 
Unidade  de Conservação (UC) da natureza com 304.146 
hectares (Decreto s/nº em 03 de junho de 2004). As Reservas 
Extrativistas (Resex) são áreas de domínio público com limites de-
finidos e sob regime especial de administração. A proteção da na-
tureza é o objetivo básico, mas não o único. Também é objetivo 
de uma Resex assegurar o uso sustentável de parcela dos recursos 
naturais pelas populações usuárias e beneficiárias, assegurando 
sua qualidade de vida.

Nem todas as comunidades existentes ao longo do lago do capa-
nã grande estão dentro da Resex, pois são três as áreas públicas 
dentro do lago. Além da Resex, tem o Projeto de Assentamento 
Matupiri (INCRA) e a Terra Indígena Capanã (FUNAI).

Lembre-se! Todos os recursos naturais são oriundos da natureza, e 
boa parte deles são seres vivos ou os integram. Portanto, antes de 
serem produtos de consumo são seres vivos que habitam o mesmo 
planeta que nós e que possuem o mesmo direito fundamental, que 
é o direito de VIVER. Respeite, use com consciência e sabedoria!!!!

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  
(ICMBio) é órgão público federal responsável pela gestão das UCs 
federais de todo o país. Integra o Ministério de Meio Ambiente 
(MMA) ,e, portanto, sua função básica é assegurar a proteção da 
natureza dentro das UCs. Nas Resex também devem ser promovi-
dos o uso sustentável dos recursos naturais. Promoção da saúde, 
educação, agricultura e demais assuntos são de responsabilidade 
direta de outras instituições públicas, cabendo ao ICMBio e ao 
Conselho  Deliberativo articular a sua promoção.

Toda UC tem um documento chamado PLANO DE MANEJO 
(Plano de Gestão). É este Plano que contém as informações sobre 
a Resex, como os objetivos de criação, as regras de uso dos recur-
sos naturais, os programas sociais e ambientais previstos para a 
Reserva e etc. O Plano de Manejo de uma Reserva é feito de forma 
participativa com as comunidades, e aprovado pelo Conselho De-
liberativo da mesma.

O acesso aos recursos naturais da área pelas populações tradicionais 
é garantido por Contrato de Direito Real de Uso (CCDRU) firmado 
com o Estado Brasileiro, contrato que também proporciona a regu-
lação fundiária da área.


