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RESUMO 

 

 

 

 A criação de Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável, surgem a partir do movimento de resistência dos “povos da floresta” amazônica, e 
representa uma alternativa de gestão dos recursos naturais sob a forma de áreas protegidas 
destinadas ao agroextrativismo. Do ponto de vista institucional, esses espaços territoriais são 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável, pertencentes ao poder público, que concede o 
direito de usufruto às famílias agroextrativistas, num processo gestão compartilhada desses 
territórios entre o poder público e as representações comunitárias. Essas áreas têm duplo 
objetivo, promover a melhoria das condições de vida dos moradores e garantir a proteção da 
biodiversidade local. Esses objetivos constituem o ponto de partida desta tese 
Desenvolvimento, sustentabilidade e conservação da biodiversidade na Amazônia: a 
produção familiar agroextrativista em áreas protegidas no sul do Amapá, que busca analisar 
em que medida esses territórios estão cumprindo com as finalidades para as quais foram 
criados. A pesquisa foi realizada na Reserva Extrativista do Rio Cajari e na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, localizadas no sul do estado do Amapá, 
analisando as mudanças sociais, econômicas e ambientais, ocorridas nessas áreas 
agroextrativistas.  

 
 
 Palavras chave: Reserva Extrativista, Desenvolvimento Sustentável, Amazônia, 
Biodiversidade, Agroextrativismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
The establishment of Extractivism and Sustainable Development Reserves 

comes from an amazon forestry people resistance initiative. It means an option of natural 
resources management as protected areas for agroextractivism purposes. According to the 
institutional point of view, these lands, called Conservation Unity for Sustainable Exploration, 
belong to the government which grants the usufruct rights to the agroextractivist families 
under a sharing territory administration agreement among government and rural communities. 
The main roles of these lands are both: to improve the dwellers wellbeing, and protecting the 
local biodiversity. Additionally, they also represent the start of this thesis theme entitled 
Development, sustainability, and biodiversity conservation in the Amazon region: the use 
of protected areas for agroextractivism domestic yield in south of Amapá state with the 
objective of analyzing the performance that each territory has been reaching in terms of the 
attributions proposed at the beginning, when they were created. Social, economics, and 
environment changes that occurred in the agroextractivist areas have been evaluated from two 
selected test sites, named Rio Cajari Extractivist Reserve and Rio Iratapuru Sustainable 
Reserve, both, localized in the south of Amapá state. 

 
 
Keywords: Extractivist reserve, Sustainable development, Amazon region, 

Biodiversity, Agroextractivism. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A criação de áreas protegidas para preservar espaços de relevante interesse 

ecológico se assenta, em sua gênese, em abordagens que refletem duas concepções teóricas da 

relação homem-natureza: o naturalismo de um lado e seu oposto, o culturalismo (DIEGUES, 

1996).  

A concepção naturalista pressupõe a existência de espaços onde a natureza ainda 

conserva sua condição prístina (BENSUSAN, 2006), e que devem ser protegidos da sanha 

destruidora da sociedade urbano-industrial. Essa visão entende que a proteção da natureza seria 

garantida afastando-a do homem, por meio da criação de áreas reservadas que pudessem ser 

apreciadas e cultuadas.  

Essa orientação teórico-ideológica serviu de base para a institucionalização das 

primeiras áreas protegidas nos Estados Unidos do Século XIX e que inspiraram a formulação de 

políticas de proteção da natureza nos mais diversos países.  

Porém, na realidade concreta dos trópicos, a presença de diferentes grupos 

humanos ocupando e garantindo sua sobrevivência, a partir dos recursos da floresta é, quase 

sempre, uma regra. A adoção desse modelo preservacionista gera conflito com as populações 

locais que, tradicionalmente, ocupam essas áreas, fazendo com que elas sejam retiradas e/ou 

ameaçadas de expulsão de seus territórios. 

Hoje se reconhece que as populações tradicionais desenvolveram alternativas de 

uso e apropriação dos recursos naturais que possibilitam a manutenção da biodiversidade. A 

resistência de certos grupos sociais à expulsão e destruição de seu modo de vida fez ganhar força 

a abordagem socioambientalista. Essa vertente teórica é inspirada na concepção culturalista, 

defendendo o direito da manutenção das comunidades tradicionais nas áreas por elas ocupadas. 

No Brasil e em particular na Amazônia, essa proposição tem como exemplo 

paradigmático o caso dos seringueiros. Em sua luta contra a expropriação imposta pelas políticas 

de Estado e por grandes proprietários, conseguiram resolver os conflitos com a criação de 

Reservas Extrativistas (RESEX). Essa categoria de área protegida foi regulamentada pelo 

Decreto 98.897, de 30 de Janeiro de 1990, como um espaço reservado para usufruto comunitário. 

A luta dos seringueiros serviu de inspiração para outros grupos sociais 

agroextrativistas, que buscam conquistar sua terra na forma de áreas protegidas. As 
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reivindicações dessas populações orientam-se pelo direito costumeiro (MARTINS, 1991), que 

entende lhes pertencer os territórios ocupados e que garantem o usufruto dos recursos, que 

secularmente dependem para sobreviver (seringais, castanhais, babaçuais, rios, lagos e regiões 

costeiras marinhas, entre outros). 

A relevância desse processo é denotada pelo alcance das conquistas do movimento 

ao longo das últimas três décadas. Conseguiram a incorporação nas Políticas Nacionais de Meio 

Ambiente e de Desenvolvimento Agrário, de modalidades de regularização fundiária e Unidade 

de Conservação de uso sustentável. Projetos de Assentamentos Extrativistas (PAE), Reservas 

Extrativistas (RESEX) e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) caracterizam essas 

categorias ‘híbridas’ de uso do território. 

Embora a institucionalização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), 

tenha origem diversa1, ela partilha os mesmos pressupostos da RESEX: são concebidos como 

espaços públicos destinadas à conservação dos recursos naturais e à exploração sustentável por 

populações que tradicionalmente as ocupavam. Ambas pertencem à Categoria VI (Área Protegida 

de Recursos Manejados) do sistema mundial de áreas protegidas estabelecido pela IUCN2. 

Atualmente, as Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, 

federais e estaduais, totalizam 87 unidades, cobrem uma área de 24.011.555 hectares, 

representando 4,6% da Amazônia Legal, 18% das UCs da Amazônia e 8% das florestas da região 

(IPAM & CGEE, 20093). De acordo com o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), esses 

números são ainda mais expressivos quando são consideradas todas as modalidades específicas 

de regularização fundiária4 conquistadas pelo movimento dos seringueiros e outros grupos de 

agroextrativistas.  

                                                 
1 Segundo Queiroz (2005), a categoria Reserva de Desenvolvimento Sustentável foi inicialmente proposta, em 1995, 
por pesquisadores da Sociedade Mamirauá, ao Governo do Amazonas. Em 1996 foi instituída pela Assembléia 
Legislativa daquele Estado. A RDS de Mamirauá foi a primeira unidade de conservação dessa modalidade criada no 
país. A RDS do rio Iratapuru foi a segunda. 
 

2 Para facilitar a compreensão das diferentes terminologias utilizadas em cada país, em 1994 estabeleceu-se o sistema 
IUCN (World Conservation Union) de categorias de áreas protegidas (INOUE, 2007). 
 

3 Informação divulgada no Seminário “O Plano Amazônia Sustentável e o Futuro do Extrativismo”, realizado em 
Brasília (2009), com dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e do Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE). 
4 Segundo o CNS (2006) ao todo são quatro modalidades específicas de regularização fundiária e de uso sustentável 
de recursos naturais. São elas: as Reservas Extrativistas - RESEX e as Reservas de Desenvolvimento - RDS, 
concebidas como Unidades de Conservação de Uso Sustentável; os Projetos de Assentamento Agroextrativista - PAE 
e os de Desenvolvimento Sustentável-PDS, como assentamentos de Reforma Agrária. Além das Unidades de 
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Levando em consideração a grande heterogeneidade da Amazônia, as soluções 

para o seu desenvolvimento não podem ser generalizadas (Becker, 1994) e, em que pese o fato 

dessas reservas constituírem-se em experiências basicamente rurais, deve-se levar em conta que 

nesses espaços, 

 

a existência dos recursos biológicos está diretamente vinculada a um sistema 
ancestral de coexistência sustentável entre os homens e o ambiente, razão pela 
qual esses recursos dependem da sobrevivência desse sistema. A destruição do 
habitat natural da comunidade será secundada pelo seu desaparecimento como 
sistema cultural e vice-versa, pois um sem o outro é insustentável (CASTRO, 
1997, p.238).  

 

Com base nessa perspectiva, é vital a manutenção de vastos espaços ricos em 

recursos naturais e ocupados por grupos sociais que atuam, ao mesmo tempo, como guardiões e 

mantenedores dessas áreas. Por seu caráter especial, é importante buscar soluções que viabilizem 

a manutenção da base de sua biodiversidade em parâmetros sustentáveis e que melhorem a 

qualidade de vida dessas populações. 

Trabalha-se com a perspectiva de que a construção de alternativas de 

desenvolvimento passa pela realização de experimentos, por lutas e contradições da sociedade. 

Nesse sentido, uma opção é começar a avançar nos lugares em que isso seja possível e com a 

intensidade que as condições locais permitam. 

Na Amazônia, em particular, as experiências de RESEX e RDS apresentam-se 

com potencial para discutir e testar a pertinência de viabilidade da sustentabilidade ambiental, 

social e econômica. Nesse sentido, deve-se levar em conta que, mais do que um único projeto, 

trata-se de buscar múltiplos projetos, que talvez possam, aos poucos, configurar o limiar de um 

novo paradigma de desenvolvimento, que incorpore segmentos sociais tradicionalmente 

excluídos.  

                                                                                                                                                              
Conservação, são 39 PAE e oito PDS já criados, sobre 3,1 milhões de hectares, onde vivem 52.375 pessoas. No total, 
são 120 unidades criadas, 22,2 milhões de hectares, ou 5,4% da floresta, colocados sob o regime dessas modalidades 
de conservação de uso sustentável e de reforma agrária, e em torno de 196 mil pessoas vivendo nesses territórios. 
Informações publicadas no documento Populações Extrativistas da Amazônia: processo histórico, conquistas sócio-
ambientais e estratégia de desenvolvimento econômico, que foi elaborado como contribuição inicial ao Comitê 
Brasileiro de Organização da Conferencia Internacional de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural da FAO, 
realizada na cidade de Porto Alegre, em março de 2006. Disponível em www.amazonia.org.br, acessado em 05 de 
outubro de 2006.  
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O desafio de contribuir para a compreensão desse processo levou-me a refletir 

sobre as Unidades de Conservação, pela relevância com que esses territórios têm aparecido nas 

discussões sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia e, em particular do Amapá, o que 

mostra sua importância no contexto regional. 

No Amapá, em especial, as áreas protegidas ocupam em torno de 70% da 

superfície do Estado. Por si só, a extensão que esses territórios especiais ocupam no imaginário e 

nas discussões sobre alternativas de desenvolvimento para a sociedade local, já evidencia a 

necessidade de pesquisas. Busca-se, sobretudo, apontar alternativas que garantam a manutenção 

da biodiversidade e a melhoria de vida das populações que usufruem e mantém esses espaços. 

O interesse desta pesquisa se assenta em duas modalidades de Unidades de 

Conservação5 que, para serem criadas, tem como requisito a presença e solicitação formal das 

populações locais: RESEX e RDS. Serão estudadas as experiências das famílias agroextrativistas 

da Reserva Extrativista do Rio Cajari e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Iratapuru, ambas no sul do Estado do Amapá.  

As duas Unidades somam juntas 1.307.955 ha e ocupam 9,1% da área do Estado 

do Amapá. Possuem uma população estimada em 4.000 pessoas, que vivem organizadas em 

pequenas comunidades, cuja base de sobrevivência é o extrativismo e a produção agrícola de 

subsistência.  

A opção por estudar essas unidades deve-se à sua importância, num contexto em 

que se discute a relevância da participação das populações locais, na proteção da biodiversidade. 

Nesse sentido, apesar das semelhanças entre elas, apresentam diferenças que possibilitam 

comparações importantes: a RESEX é federal e a RDS é estadual. A RESEX tem população fixa 

habitando e a RDS não possui moradores permanentes. A RESEX é cortada por uma estrada e a 

RDS é totalmente isolada. 

Com o resultado da pesquisa, espera-se contribuir para ampliar o conhecimento no 

âmbito das ciências sociais em relação a um dos problemas contemporâneos mais discutidos: a 

                                                 
5 Segundo Bensusan (2006, p.19), a expressão “unidade de conservação” (UC) foi criada no Brasil e não apresenta 
correspondência com termos em outros idiomas. São espaços territoriais chancelados pelo poder público através dos 
órgãos ambientais e com alguma correspondência com as categorias internacionais. Neste trabalho entende-se as 
UC´s como um subconjunto das áreas protegidas e, muitas vezes “unidades de conservação” e “áreas protegidas” são 
usadas como sinônimos. Em outras, essa última representa um conjunto mais amplo de espaços legalmente 
protegidos. Nelson & Pereira (2004) incluem como tipos especiais de áreas protegidas, as terras indígenas, as áreas 
destinadas às reservas legais ou áreas verdes e as áreas de preservação permanente.  
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busca de alternativas que viabilizem a manutenção dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, o 

acesso das populações mantenedoras dos benefícios advindos dos serviços ambientais prestados a 

toda a sociedade. Busca-se também ampliar as discussões sobre as questões socioambientais na 

Amazônia. 

A luta da população agroextrativista da Amazônia, para conquistar seu território e 

garantir a manutenção de seu modo de vida, ganhou conhecimento público sob a liderança dos 

seringueiros acreanos durante os anos 1980. No sul do Amapá, a luta desse segmento social pela 

terra se travou contra o Projeto Jari, que usava de seguranças armados com a cumplicidade das 

forças policiais locais, para oprimir os moradores e manter sob seu controle grandes extensões 

territoriais nos estados do Amapá e Pará. 

O processo de luta contra o Projeto Jari e a conquista do território na forma de 

Reserva extrativista pelas famílias agroextrativistas do sul do Amapá, foi objeto de minha 

dissertação de mestrado (PICANÇO, 2005). Nesse trabalho, foi abordado a organização da vida 

cotidiana do agroextrativista, bem como os processos de gestão conduzidos pelas representações 

comunitárias, em detrimento de uma análise sobre os aspectos que possam viabilizar a 

sustentabilidade territorial e garanta sua manutenção sob o controle do grupo social. Nesse 

sentido, entende-se que 

 [...] é preciso avançar em outros aspectos do campo da pesquisa, em que se 
busque entender melhor os elementos que compõem a organização da vida dos 
agroextrativistas, no sentido de proporcionar os meios para uma gestão mais 
eficiente desse espaço, ao mesmo tempo em que proporcionem respostas sobre a 
viabilidade da sustentabilidade dessas unidades de conservação (PICANÇO, 
2005, p. 148). 

 

Nesse sentido, essa tese de doutoramento se constitui numa verticalização de 

conhecimento e busca ampliar e aprofundar aspectos que não foram devidamente tratados durante 

o referido trabalho. Com base nesse desafio, serão abordados temas relacionados à dinâmica de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como as ameaças e conflitos que possam 

comprometer a consolidação desses territórios. 

No campo pessoal e profissional, conheci essas áreas no início dos anos 90, 

quando tive a oportunidade de trabalhar com aquelas populações e tomei conhecimento da difícil 

realidade vivenciada por aquele grupo social, de sua luta pela conquista e posse da terra e os 

desafios em co-gerir, em bases sustentáveis, o território conquistado. 



24 
 

 

I ABORDAGEM DO PROBLEMA 
 

Ao longo do tempo, um expressivo número de áreas protegidas foi criado pelo fato 

das mesmas serem tidas como a melhor alternativa de conservação da biodiversidade. Nos 

últimos anos, esse processo foi acelerado em decorrência da maior importância das políticas 

ambientais no cenário internacional. Segundo Mulongoy e Chape (2003, apud BENSUSAN, 

2006), elas ocupam 11,5% da superfície terrestre do planeta.  

No Brasil, em torno de 13% da superfície seria ocupada por áreas protegidas 

(RYLANDS E BRANDON, 2005), mas esse valor pode variar dependendo da interpretação de 

cada autor sobre o tema. Segundo IBAMA e WWF (2006), um percentual de 8% do país constitui 

Unidades de Conservação federais6, sendo que, aproximadamente, 4% são de proteção integral e 

4%, de uso sustentável. Na Amazônia Legal, 10,27 % da superfície da região constituem essas 

áreas (IBAMA, 2006).  

Um problema teórico e prático se impõe ao poder público, a pesquisadores e à 

sociedade em geral: as áreas protegidas estão cumprindo seu papel e como fazer a gestão 

territorial dessas diferentes áreas criadas, de modo a cumprirem os objetivos para os quais foram 

instituídas?  

No caso específico das unidades de conservação de uso sustentável, como as 

Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, que permitem e até mesmo 

requerem a existência de populações locais, o que deve ser feito para que essas unidades 

cumpram com seus objetivos? Em que medida é possível compatibilizar a melhoria das condições 

de vida das populações tradicionais, tendo como base o uso sustentável dos recursos locais por 

esses grupos, sem comprometer a biodiversidade? 

O planejamento e a gestão ambiental propõem-se a dar respostas para esse e outros 

tipos de problemas, através de tecnologias e metodologias visando à reduzir os danos e o uso 

descontrolado dos recursos. São requeridos a elaboração e implementação de instrumentos como 

Planos de Manejo e outros planos operacionais, com a finalidade de estabelecer prioridades de 

conservação, definir possibilidades de usufruto e ações de controle e monitoramento. 

                                                 
6 Ao todo são 290 UC´s. Compõem o grupo de proteção integral 126 unidades: 62 parques nacionais, 29 reservas 
biológicas, 32 estações ecológicas e três refúgios da vida silvestre; o grupo de uso sustentável é formado por 164 
unidades: 31 áreas de proteção ambiental, 17 áreas de relevante interesse ecológico, 64 florestas nacionais, 51 
reservas extrativistas e uma reserva de desenvolvimento sustentável (IBAMA e WWF, 2007).  
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Esses procedimentos são baseados no entendimento de que, diferentes formas de 

intervenções individuais e coletivas são resultantes de novas percepções sobre a natureza. Com 

eles, espera-se que a proteção da natureza deixe de ser idealizada e se constitua num processo 

efetivo de gestão, que contribua para que as áreas protegidas cumpram os objetivos as quais 

foram criadas.  

Para muitas atividades relacionadas com o uso dos recursos naturais, defende-se a 

melhoria da gestão por meio de processos de avaliação (IZURIETA et al., 1999). Essa 

perspectiva vem sendo aplicada para a gestão de áreas naturais protegidas por autores como 

Mesquita (2002) e Faria (2004), que defendem que as UC´s ao contarem com um sistema de 

avaliação testado e validado, terão à sua disposição uma valiosa ferramenta, que pode levar à 

melhoria de suas condições de manejo e cumprimento dos seus objetivos. 

A metodologia de avaliação de efetividade de UC´s federais adotada oficialmente 

é centrada na aplicação do Método Rappam7. Esse instrumento consiste na aplicação de um único 

questionário aplicado a todas as categorias de UC´s e em todo o país, e resultou na publicação 

intitulada “Efetividade de gestão das unidades de conservação federais do Brasil” (IBAMA e 

WWF, 2006). 

Este questionário é respondido unicamente pelo gestor da unidade, e baseado nele 

chega-se à avaliação de efetividade de gestão da UC. Centra-se, sobretudo, na identificação do 

cumprimento de formalidades institucionais da gestão, enquanto negligencia aspectos das 

condições de vida da população e do ambiente. Entende-se que isso compromete a qualidade da 

análise, por se basear na percepção do julgamento de um único gestor. 

Diferentemente desse procedimento, Mesquita (2002) destaca que uma 

característica importante na hora de avaliar a gestão de áreas protegidas é respeitar as 

características específicas de cada área. Desse modo, não é concebível que se adote um 

determinado cenário padrão, a partir do qual todas as áreas serão comparadas, e ainda mais por 

uma única ferramenta de análise.  

Como então medir a eficiência do processo de gestão do manejo? Como viabilizar a 

participação da população local numa avaliação que não seja exclusiva de experts? Entende-se 

                                                 
7 O Método de Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de unidades de Conservação – RAPPAM é um instrumento 
desenvolvido e usado pelo WWF, que foi adotado pelo poder público para fazer a avaliação de efetividade das UC´s 
federais. No Amapá, essa mesma metodologia está sendo usada pela Secretaria de estado do Meio Ambiente, para 
fazer a avaliação das unidades estaduais. 
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que mesmo partindo de uma matriz genérica, ela deve ser adaptada para cada caso ou grupo de 

casos semelhantes. Do mesmo modo, defende-se que tem maior possibilidade de acerto, se a 

responsabilidade de responder sobre a eficiência do manejo de determinada unidade for 

compartilhada por um número mais amplo de atores e instrumentos de validação. 

Nesta pesquisa em particular, a questão central refere-se à gestão de áreas 

protegidas para o agroextrativsmo. Nesse sentido, o problema a investigar é: em que medida as 

Reservas Extrativista do Rio Cajari e de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, 

garantem a conservação da biodiversidade e, ao mesmo tempo, asseguram a reprodução social 

com melhoria das condições de vida8 das famílias agroextrativistas que usam os recursos?  

Para orientar o caminho a percorrer durante a pesquisa, o problema traduz-se em 

quatro questionamentos: Quais as repercussões sobre as condições de vida das famílias 

agroextrativistas e na base de recursos, resultantes das estratégias por elas usadas para garantir 

sua sobrevivência? Que ameaças podem comprometer o cumprimento dos objetivos dessas 

unidades em relação à proteção da biodiversidade e à reprodução social das famílias 

agroextrativistas? Qual a percepção da população local, sobre os impactos causados por suas 

atividades sobre suas condições de vida e na base de recursos que garantem sua sobrevivência? 

Em que medida o processo de co-gestão das áreas protegidas tem cumprido com os objetivos de 

sua criação? 

A investigação parte de uma base teórica que discute diferentes visões da relação 

sociedade\natureza, na perspectiva de possibilitar uma percepção mais próxima da complexidade 

da realidade socioambiental. O período de referência do estudo compreende a data de criação das 

UC´s até o presente momento, ou seja, a partir de 1990  para a RESEX do Rio Cajari e de 1997 

para a RDS do Rio Iratapuru. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
8 Para Jannuzzi (2003, p.19), “o conceito ‘condições de vida’ poderia ser operacionalmente traduzido como o nível 
de atendimento das necessidades materiais básicas para a sobrevivência e reprodução social da comunidade”. 
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II OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 
 
 
  

A pesquisa objetiva analisar em que medida a RESEX do rio Cajari e a RDS do rio 

Iratapuru cumprem os objetivos para as quais foram criadas, na perspectiva de proteção e uso 

sustentável de recursos naturais e como garantia de melhoria de vida das famílias 

agroextrativistas. São quatro os objetivos específicos: 

 

• Analisar as mudanças ocorridas nas atividades e nas condições de vida da 

população local, a partir da criação das unidades; 

• Identificar a percepção da população em relação aos impactos de suas atividades 

sobre a base de recursos naturais e sobre a evolução de suas condições de vida;  

• Identificar as ameaças e conflitos socioambientais que podem comprometer o 

cumprimento dos objetivos das Unidades; 

• Analisar o processo de gestão e a eficiência de manejo das áreas protegidas, no 

sentido de contribuir para que a implementação das mesmas possa cumprir os 

objetivos de sua criação. 
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III HIPÓTESES 

 

Parte-se do pressuposto básico de que os instrumentos de gestão territorial usados 

pelo poder público e seus parceiros institucionais, cumprem parcialmente requisitos formais que 

têm dificuldades para garantir a adequada eficiência do manejo das áreas protegidas.  

Diante disso, defende-se a tese que para cumprir com seus objetivos, as unidades 

de conservação de uso sustentável precisam da implementação de políticas socioeconômicas e 

ambientais diferenciadas, de modo a garantir a melhoria de vida das populações locais. Precisa-se 

ainda adotar instrumentos mais eficazes de gestão para assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais. 

Nesse sentido, a hipótese central é que há melhorias quantitativas e qualitativas 

nas condições de vida das familias agroextrativistas, bem como na proteção da diversidade 

biológica, mas são encontradas ameaças socioambientais que não garantem a sustentabilidade dos 

ganhos conquistados. 

Se for possível dizer que há outra hipótese por trás dessa hipótese, é que não se 

vislumbra, em curto e médio prazo, condições efetivas para que esses espaços se consolidem 

como “territórios sustentáveis”. Para que eles cumpram seus objetivos básicos de garantir os 

meios para melhorar a vida das populações locais, bem como assegurem o uso sustentável dos 

recursos naturais, seria necessário a adoção de instrumentos de gestão mais eficientes, bem como 

a adoção de ações sociais, econômicas e ambientais diferenciadas que garantissem os avanços e 

corrigissem os insucessos.  
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IV O CAMINHO TRILHADO 
 

O texto está organizado em duas partes. Na introdução, faz-se uma apresentação 

da problemática estudada, as hipóteses e os objetivos da pesquisa.  O primeiro capitulo aborda  o 

referencial teórico-metodológico que fundamenta a pesquisa. A temática que perpassa todo o 

texto é a relação homem-natureza, que aparece como um pano de fundo determinante e 

relacionado com as diferentes referências teóricas usadas neste trabalho. 

Discute a noção de sustentabilidade no âmbito do desenvolvimento sustentável, 

conceito carregado de ambigüidades, característica que permite diferentes apropriações. Faz-se 

ainda, uma abordagem sobre áreas protegidas e biodiversidade, razão básica que fundamenta a 

criação desses territórios. 

Também aborda as populações tradicionais e a produção familiar agroextrativista, 

categoria que apresenta traços do campesinato, mas que a ele não se restringe. Extrativismo, 

agricultura, caça e pesca são algumas das atividades realizadas por esse grupo social na RDS do 

Iratapuru e na RESEX do Cajari. Porém a legislação normativa estabelece que a realização das 

mesmas deva estar condicionada e de acordo com um Plano de Manejo, que ainda não foi 

elaborado para nenhuma das unidades estudadas.  

Finalizando o capítulo, faz-se uma abordagem dos procedimentos de coleta e 

análise das informações, com a respectiva base teórica. 

No Capítulo II, uma primeira parte discute brevemente a formação econômica e 

social da Amazônia. Centra-se nas transformações estruturais decorrentes das políticas de 

desenvolvimento regional implementadas pelo Estado Brasileiro, no sentido de incorporar a 

região ao mercado nacional. Conclui-se com uma abordagem sobre as influências atuais do 

conservacionismo na região. 

Uma segunda parte desse capítulo é dedicada ao Amapá, procurando evidenciar 

como as políticas preconizadas para o desenvolvimento regional e de conservação da natureza, se 

materializaram nesse estado da Federação e quais os conflitos decorrentes desse processo.  

O capítulo III aborda a evolução das dinâmicas ambiental, social e econômica da 

Reserva Extrativista do Rio Cajari, como esse processo se reflete nas condições de vida da 

população local, destacando como é feita a gestão desse espaço e as pressões que ameaçam o 

cumprimento dos objetivos da Unidade. 
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No Capítulo IV, como no anterior, aborda-se a evolução das dinâmicas ambiental, 

social e econômica da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio Iratapuru, na perspectiva 

de evidenciar a repercussão sobre a vida das famílias agroextrativistas, bem como ocorre o 

processo de gestão e as pressões que ameaçam a sustentabilidade da UC. 

No Capítulo V faz-se uma análise comparativa entre os resultados observados nas 

duas unidades de conservação, procurando destacar as semelhanças, diferenças e particularidades 

de cada processo. O Capítulo VI apresenta a conclusão do trabalho, retomando as perguntas de 

partida da pesquisa. 

Tem-se presente que nos debates acerca de desenvolvimento continua a prevalecer 

uma visão economicista, que vê a economia como elemento determinante único da dinâmica 

social. Essa visão legitima a apropriação da natureza com a justificativa de gerar riqueza. Parte-se 

do pressuposto básico de que o crescimento econômico é necessário, mas, por si só, não é capaz 

de promover o desenvolvimento de um território. 

Na pesquisa assume-se o desafio de adotar-se um caráter multidisciplinar na 

perspectiva de que expresse uma convergência em termos das ciências sociais e ambientais. O 

estudo desenvolveu-se de acordo com as seguintes etapas: a) levantamento bibliográfico e 

documental; b) trabalho de campo; c) tabulação de dados; d) análise e síntese das informações e 

d) redação final da tese. 
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CAPÍTULO I 

 

DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E 

PROTEÇÃO DA NATUREZA: ENTRE DIFERENTES 

DISCURSOS 
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1 DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA NATUREZA: 
ENTRE DIFERENTES DISCURSOS 

 

O homem é a natureza adquirindo 
consciência de si própria 

(ÉLISÉE RECLUS, 1985, p. 38). 

 

 

1.1 HOMEM-NATUREZA: DA NATUREZA INTOCADA À UNIDADE SOCIEDADE-
AMBIENTE 
 

 As concepções acerca da relação entre sociedade e meio ambiente se refletem e são 

reflexos das condições materiais de produção, do meio e da cultura, constituindo um sistema de 

representações que indivíduos e grupos fazem de seu ambiente (THOMAS, 1988; DIEGUES, 

1996).  

Diegues (1996) destaca dois enfoques dessa relação: o biocêntrico e o 

antropocêntrico. O enfoque biocêntrico aborda a natureza em sua totalidade, onde o homem 

estaria inserido como qualquer ser vivo e não teria o direito de dominar a natureza. O enfoque 

antropocêntrico trabalha com a dicotomia entre homem e natureza, em que o primeiro tem 

direitos de controle e posse sobre o segundo, sobretudo por meio da ciência moderna e da 

tecnologia. 

No enfoque antropocêntrico, a natureza não possui valor em si, mas representa tão 

somente uma reserva de recursos naturais a serem explorados pelo homem. Essa condição foi 

levada ao extremo pelo desenvolvimento da ciência moderna, que passou a considerar o 

conhecimento objetivo, verificável por métodos científicos, como a única fonte da verdade 

universal, colocando a natureza numa posição de objeto do conhecimento racional.  

Thomas (1988) também vê a ciência como uma das responsáveis pela visão 

dominante em que a natureza aparece a serviço do homem. Em sua compreensão, todo o 

propósito em estudar a natureza resume-se em dominá-la, modificá-la e utilizá-la a serviço do 

homem, para atender suas necessidades. 

Foster (2005) faz uma crítica à visão dualista e defende que a questão não é 

antropocentrismo versus biocentrismo (ou ecocentrismo), mas de co-evolução. Segundo ele, a 

concepção dualista não consegue reconhecer que estas categorias são dialeticamente conectadas 
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na sua unilateralidade, e precisam ser transcendidas juntas, pois representam a alienação da 

sociedade capitalista. 

O autor entende que a “dominação da natureza” pelo homem, embora tendendo 

para o antropocentrismo, não implica necessariamente uma extrema desconsideração da natureza 

ou de suas leis. É assim que, 

 

Os homens, na luta com a natureza (isto é, na luta pela liberdade), entram em 
certas relações uns com os outros para conquistar essa liberdade... Mas os 
homens não podem mudar a natureza sem mudar a si mesmos. A plena 
compreensão desta mútua interpenetração do movimento reflexivo dos homens e 
da natureza, tendo como mediador as relações necessárias e em desenvolvimento 
conhecidos como sociedade, é o reconhecimento da necessidade, não apenas na 
natureza mas em nós mesmos e portanto na sociedade. Vista objetivamente, esta 
ativa relação sujeito-objeto é a ciência; vista subjetivamente, é a arte; mas, como 
consciência emergindo em ativa união com a prática, ela é simplesmente a vida 
concreta – todo o processo de trabalhar, sentir, pensar e comportar-se como 
indivíduo humano num mundo único de indivíduo e natureza (CAUDWELL, 
1937 apud FOSTER, 2005, p.27) 

 

Compartilhamos dessa concepção dialética que enfatiza a ‘reflexibilidade’. Nessa 

perspectiva, entende-se a relação homem-natureza como um processo infindável de co-evolução 

e interação dialética, que se concretiza na práxis. Inclusive, na complexa interrelação de ordem 

espiritual com as condições terrenas e materiais. 

Por seu lado, Thomas (1988) destaca a religião como outro fator determinante na 

conformação da relação sociedade-natureza. Para ele, essa relação aparece entre os filósofos 

clássicos e na Bíblia como sendo de dominação, isto é, a natureza teria sido criada para servir ao 

homem. Assim, os animais e vegetais servem para suprir as necessidades humanas mais básicas 

como a fome, a obtenção de medicamentos, ou mesmo a diversão derivada da caça e pesca 

esportiva e da montaria. 

O autor destaca ainda que a teologia da época das grandes navegações forneceu os 

alicerces morais para um contínuo predomínio do homem sobre a natureza. Essa visão tem forte 

influência judaico-cristã (DIEGUES, 1996), embora também sejam encontradas situações de 

degradação ambiental em sociedades que se orientam por outros princípios religiosos e/ou 

espirituais. É o que evidencia Ellen (1986) em seu estudo sobre os índios norte americanos, onde 

destaca que  
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a espiritualidade ambiental dos Sioux anda de mãos dadas com uma dieta 
vorazmente carnívora, da mesma maneira que o vegetarianismo hindu é 
encontrado em uma sociedade de extrema pobreza e desequilíbrio ambiental (...) 
nenhuma cultura humana detém o monopólio da sabedoria ambiental, e (...) 
parece improvável que possamos um dia escapar de alguns dos mais profundos 
dilemas da vida social humana (ELLEN apud FOLADORI e TAKS, 2004). 

 
Intui-se daí que, independente do grau de conhecimento e/ou desenvolvimento 

tecnológico das diferentes sociedades, é recorrente a ambigüidade e a contradição da prática 

social humana. Como demonstra o caso japonês, a cultura e o sistema econômico (THOMAS, 

1988; DIEGUES, 1996) também representam outros aspectos determinantes da relação 

sociedade-natureza.  

Thomas (1998) destaca que o Japão, mesmo cultuando a natureza e possuindo uma 

religião que vê o homem como um dos elementos do mundo natural, não evitou a poluição 

industrial local causada pela expansão econômica e a conseqüente degradação do ambiente 

natural. 

Em que pesem as diferenças entre os casos citados, estes evidenciam a existência 

de um paradoxo, isto é, mesmo possuindo uma cultura voltada para uma relativa simbiose 

homem-natureza, é inegável a ocorrência de danos ambientais por ambas as sociedades. Pode-se 

dizer que toda sociedade constrói sua noção de natureza que, no extremo, tem na cultura a 

condição de existência da mesma. Nesse sentido, é difícil conceber a natureza independentemente 

da percepção que o homem tem dela.  

Pode-se afirmar que a concepção de dominação do homem sobre a natureza, 

fortemente enraizada nas sociedades por influências religiosas, como por fatores culturais, 

econômicos e ambientais, é uma das responsáveis pelas degradações ambientais mundiais 

(THOMAS, 1988; FOLADORI e TAKS, 2004; DIEGUES, 1996). 

Para Diegues (1996) os modos de perceber a relação homem e natureza, são 

influenciados por diferentes visões de mundo. Um dos enfoques tem origem na Ecologia 

Profunda, cujos princípios básicos se baseiam em que 

 

A vida humana e não humana tem valores intrínsecos independentes do 
utilitarismo; os humanos não têm direito de reduzir a biodiversidade, exceto pra 
satisfazer suas necessidades vitais; o florescimento da vida humana e das 
culturas são compatíveis com o decréscimo substancial da população humana 
(DIEGUES, 1996, p.44) 
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Nessa visão de mundo tudo está integrado; tudo é importante porque tem valor 

próprio. O ser humano passa, assim, a ser mais uma espécie e não mais “a espécie”. Essa linha de 

pensamento tem Arne Naess como um dos principais defensores, e vem sendo chamada de 

holística e tem afinidades com escritores como Kapra (Ponto de Mutação) e Lovelock (Teoria de 

Gaia). 

Na abordagem da Ecologia Social, o homem é visto como um ser social e trabalha 

com a visão de um homem mais integrado a natureza. Por outro lado, “considera o equilíbrio e a 

integridade da biosfera como um fim em si mesmo, insistindo que o homem deve mostrar um 

respeito consciente pela espontaneidade do mundo natural” (DIEGUES, 1996, p. 46). Na 

perspectiva do ecossocialismo, considera-se que as forças da natureza são fundamentais tanto 

para o funcionamento das sociedades pré-capitalistas como das sociedades capitalistas. 

Moscovici (1975) faz uma crítica à oposição entre culturalismo e naturalismo. O 

autor propõe um “novo naturalismo”, tomando como princípio que “o homem é natureza e a 

natureza, seu mundo” (MOSCOVICI apud DIEGUES, 1996). Nesse sentido, é vital uma 

mudança ética profunda da atual relação humana destrutiva da natureza, para uma nova interação 

homem-natureza, uma nova aliança, na qual a separação será substituída pela unidade.  

Assim, o novo naturalismo trabalha com a percepção de uma sociedade em que a 

natureza se constitui numa realidade presente e inerente ao homem. Nessa visão é urgente e 

imperativo, repensar a inevitável e necessária intervenção humana sobre o ambiente, de modo a 

permitir um outro desenvolvimento. 

Nos debates entre as mais diferentes correntes ideológicas, foram forjados os 

conceitos de conservacionismo e preservacionismo. É comum haver confusão entre os termos 

conservação e preservação que, muitas vezes, são usados para significar a mesma coisa. Na 

verdade, ambos referem-se à proteção da biodiversidade, mas expressam relacionamentos 

diferentes do ser humano com a natureza. 

O preservacionismo tende a compreender o não uso ou a proteção da natureza, 

independentemente do interesse utilitário e do valor econômico que possa conter. Visa garantir a 

integridade e a perenidade de algum recurso natural. O termo se refere à proteção integral, à 

"intocabilidade", para garantir a manutenção de determinado bem em suas condições originais. 

A visão conservacionista permite o uso sustentável e assume um significado de 

manter a natureza para algum fim. Significa a proteção dos recursos naturais com a utilização 
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racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as futuras gerações. A preservação se 

faz necessária quando há risco de perda de biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema 

ou de um bioma como um todo. 

Na contemporaneidade, pensar em desenvolvimento para além do crescimento 

econômico significa perceber que o problema não está na intervenção em si, mas na maneira 

como ele se processa e nas conseqüências por ele geradas, tanto para a sociedade como para a 

natureza.  

 

 

1.2 PARA ALÉM DO CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 

A contextualização histórico-teórica relativa à busca de um novo paradigma de 

desenvolvimento, que superasse o modelo baseado no crescimento econômico, tem sua gênese 

nos movimentos de Contracultura dos anos de 1960. Nesse período, se encontram as raízes 

iniciais das discussões ambientalistas contemporâneas, a partir dos debates sobre os riscos da 

degradação ambiental em todo o planeta.  

A discussão centra-se na maneira predatória como são explorados os recursos, 

causando profundas alterações nos ciclos naturais, a ponto de ameaçar a manutenção da vida nos 

mais diferentes espaços. O primeiro registro de repercussão internacional sobre a questão, foi a 

publicação do livro Primavera Silenciosa (Silent spring), de Rachel de Carson, em 1962. Esse 

trabalho se tornou um clássico na história do movimento ambientalista (DIAS, 2003) e 

desencadeou uma grande inquietação sobre a perda da qualidade de vida no planeta.  

Esses debates ganham maior importância com a criação, em 1968, do Clube de 

Roma9 e, mais especificamente, pela publicação de seu estudo Limites do Crescimento, em que 

denuncia que a busca incessante pelo crescimento a qualquer custo, levaria a humanidade a um 

colapso. Os trabalhos deste Grupo influenciaram fortemente diferentes setores. 

A questão ambiental ganha maior relevância e passa a fazer parte definitivamente 

das discussões políticas internacionais, a partir da realização da Conferência das Nações Unidas 

                                                 
9 Grupo de trinta especialistas de várias áreas (economistas, industriais, pedagogos, humanistas, etc.), que passa a se 
reunir em Roma, para discutir a crise atual e futura da humanidade (Dias, 2003). 
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano10, na cidade de Estocolmo. Para Mota (2001), 

essa Conferência representa o coroamento do movimento ambiental, uma vez que concedeu 

legitimidade aos assuntos ambientais. A partir de então o caráter multidimensional e 

interdisciplinar da temática ambiental, e a íntima correlação entre desenvolvimento e qualidade 

de vida passaram a ser reconhecidos (VIEIRA, 1992). 

Até a Conferência de Estocolmo, desenvolvimento era, basicamente, sinônimo de 

crescimento econômico, que não levava em consideração os custos sociais e ambientais 

resultantes do processo produtivo. Mesmo que em tese aquela Conferência tenha marcado o 

início do declínio político-ideológico da visão economicista do desenvolvimento, na prática esses 

custos continuam como externalidades e não são contabilizados na imensa maioria dos bens e 

produtos.  

De outro lado, a afirmação da dimensão ambiental na agenda internacional 

convergiu numa visão em que o meio ambiente deixou de ser percebido como um simples 

fornecedor de matéria-prima e receptor de rejeitos das atividades humanas. Na atualidade, é 

entendido como o campo de interações dos processos naturais e socioculturais, onde se definem 

as condições socioeconômicas das sociedades e a própria sustentabilidade da vida.  

Nas reuniões preparatórias e nos desdobramentos da Conferência de Estocolmo, 

foi forjado o conceito de ecodesenvolvimento11. Ignacy Sachs seu principal teórico e formulador, 

preconizava uma alternativa de desenvolvimento a partir do uso da biomassa.  

A proposta envolvia a discussão em torno da satisfação das necessidades 

essenciais, da solidariedade entre gerações, da participação da sociedade, na preservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais. Defende o estabelecimento de um sistema social que garanta 

renda, seguridade e segurança social, bem como no respeito às diferentes culturas.  

                                                 
10 A Conferência de Estocolmo, na Suécia, é considerada um marco por muitos autores. Foi realizada de 5 a 16 de 
junho de 1972.  
 

11 O conceito de ecodesenvolvimento foi usado publicamente pela primeira vez em 1973 por Maurice Strong, 
Secretário Geral da Conferência de Estocolmo. Segundo Sachs (2000) e Veiga (2005), a proposta do 
ecodesenvolvimento surge como um paradigma do “caminho do meio”, numa posição intermediária entre dois 
extremos: de um lado, os que prevêem abundância - the cornucopians - para os quais não há dilema entre 
conservação ambiental e crescimento econômico; de outro, os catastrofistas – doomsayers - que invocam o 
crescimento demográfico e a inexorável entropia. 
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Partindo desse entendimento, o crescimento econômico se faz necessário, mas 

deve contemplar uma repartição mais eqüitativa da riqueza socialmente produzida. Ao mesmo 

tempo, precisa ser implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de favorecer 

a incorporação predatória do capital da natureza ao PIB.  

Para que isso ocorra, Sachs (1997; 2000) defende que todo planejamento de 

desenvolvimento precisa levar em conta, simultaneamente, diferentes dimensões da 

sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial/geográfica, cultural, política (nacional e 

internacional) e ambiental. O Box 1apresenta as características dessas dimensões. 

A figura abaixo apresenta uma tentativa de expressar graficamente a 

sustentabilidade, tomando-se por base três de suas dimensões: ecológica, econômica e social. 

 

 

 
Figura 1 - Representação gráfica da sustentabilidade 

 

Tomando-se a figura 1 como a representação gráfica da sustentabilidade, 

pressupõe-se que o desenvolvimento sustentável poderá ser alcançado a partir da execução das 

várias atividades, de modo a coordenar as diferentes dimensões da sustentabilidade, no sentido de 

conduzir a uma ampliação do campo de intersecção entre elas (A). Nessa perspectiva, a 
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sustentabilidade do desenvolvimento será alcançada ou, pelo menos, será ampliada. Quanto 

maior for ‘A’, mais sustentável é determinada atividade. 

 

BOX 1  
 

 

 

 

 

O conceito de sustentabilidade tem origem nas ciências biológicas e é muitas vezes 

usado para expressar a sustentabilidade ambiental. Parte da idéia central de respeito à capacidade 

de reprodução e regeneração da base de recursos naturais. Assim sendo, é um significativo 

avanço a ampliação da noção de sustentabilidade para distintas dimensões incorporadas nas 

idéias do desenvolvimento sustentável. O grande desafio é dar operacionalidade às mesmas e 

construir uma nova alternativa de desenvolvimento.  

Mas, afinal, o que é desenvolvimento? Na economia, a noção de desenvolvimento 

está associada a três idéias básicas: a riqueza de uma coletividade (nacional, regional, local), a de 

Sachs (1997; 2000) defende que, para viabilizar o desenvolvimento, é preciso levar em 

conta, simultaneamente, diferentes dimensões da sustentabilidade: 

• sustentabilidade social - estabelecimento de um processo de desenvolvimento que 

conduza à redução das desigualdades sociais e à igualdade de direitos; 

• sustentabilidade econômica - através do fluxo constante de investimentos públicos e 

privados, na perspectiva de aumentar a produção e a riqueza social através da 

eliminação da pobreza, sem dependência externa; 

• sustentabilidade ecológica - melhoria da qualidade do meio ambiente e preservação das 

fontes de recursos naturais e energéticos para as próximas gerações; 

• sustentabilidade espacial/geográfica - evitar a tendência de concentração espacial tanto 

de atividades quanto de populações, no sentido de estabelecer uma relação 

cidade/campo mais equilibrada; 

• sustentabilidade cultural - visa buscar soluções adaptadas às condições de cada 

ecossistema e cultura, na perspectiva de evitar conflitos culturais; 

•  sustentabilidade ambiental - pautada no respeito e na capacidade de suporte e 

autodepuração dos ecossistemas naturais e, 

• sustentabilidade política (nacional e internacional) – com forte controle institucional, 

onde a democracia seja definida em termos de apropriação universal dos direitos 

humanos, garantia da paz e promoção da cooperação internacional, baseada no 

princípio da igualdade e gestão do patrimônio global e dos conhecimentos da ciência e 

tecnologia como propriedade comum da humanidade.  
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crescimento da riqueza (coletiva) e à capacidade endógena de aumentar a riqueza (coletiva). 

Segundo Costa (2001), a convergência entre esses fatores explicaria a riqueza das nações, 

formulada por Adam Smith. 

Prevalece a compreensão que a renda per capita é o melhor indicador do processo 

de desenvolvimento de uma economia e, quanto maior seu crescimento, maior seria o 

desenvolvimento. Essa interpretação é relativisada por Celso Furtado (1977), ao defender que o 

conceito de desenvolvimento não se restringe à idéia de crescimento, ela compreende essa noção, 

superando-a, o que pressupõe uma mudança qualitativa no todo social. 

Buscando responder o que é desenvolvimento, Veiga (2005) identifica três tipos de 

visões: otimismo ingênuo ou fundamentalismo de mercado, que trabalha com a idéia que o 

desenvolvimento viria como decorrência natural do crescimento econômico graças ao efeito 

cascata; pessimismo estéril ou pós-modernista, que renuncia à idéia de desenvolvimento e propõe 

passar para um estágio de pós-desenvolvimento, sem se preocupar em oferecer soluções para os 

problemas atuais; e,  “caminho do meio”, posição intermediárias entre esses dois extremos.  

Os trabalhos de Amartya Sen aparecem como alternativa de construção de um 

“caminho do meio”. Sen (2000) defende a tese que o desenvolvimento pode ser visto como um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Nesse sentido, só há 

desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades 

humanas, entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida. São 

quatro as necessidades mais elementares: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso 

aos recursos básicos a um nível de vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade. 

Para o autor, as pessoas são as verdadeiras riquezas das nações. Na verdade, o 

objetivo básico do desenvolvimento é alargar as liberdades humanas. O processo de 

desenvolvimento pode expandir as capacidades humanas, ampliando as escolhas que as pessoas 

têm para ter vidas plenas e criativas. 

O modelo de desenvolvimento atual baseado simplesmente na renda, a despeito 

dos aumentos sem precedentes da opulência global, nega liberdades elementares à maioria das 

pessoas. A ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza 

econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória 

ou remédios para doenças curáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, a 

possibilidade de ter acesso à água tratada ou saneamento básico (SEN, 2000; VEIGA, 2005).   
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Em outros casos, a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de 

serviços públicos e assistência social ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e da 

ordem locais. Há ainda situações em que a violação da liberdade resulta diretamente de uma 

negação das liberdades políticas por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de 

participar da vida social, política e econômica da comunidade. Assim, a expansão da liberdade é 

vista por Sen como sendo o principal fim e o principal meio do desenvolvimento. 

É importante destacar que o estilo de vida da sociedade moderna provocou 

alterações incomensuráveis nos códigos sociais, levando-a ao distanciamento do ambiente natural 

e à sua inserção em um ambiente criado. Com isso, as relações do homem moderno com seu 

semelhante e com seu habitat tornam-se pautadas, paradoxalmente, pela busca da igualdade 

coletiva, ao mesmo tempo em que amplia a liberdade individual desaguando numa sociabilidade 

do isolamento e do individualismo. De qualquer modo, o modelo de “desenvolvimento” 

entendido como crescimento econômico causou profundas alterações no ambiente natural, a 

ponto de ameaçar a manutenção da vida nos mais diferentes espaços.  

É nesse contexto, que ganha relevância a noção de sustentabilidade que se torna 

uma idéia-força geradora de um novo paradigma, marcadamente no último quarto do Século XX, 

e que impõe a necessidade de um repensar sobre o modo de desenvolvimento moderno, conforme 

será abordado a seguir. 

 

 

1.2.1 As contradições do Desenvolvimento sustentável: sustentabilidade como utopia 

 

A sustentabilidade pressupõe uma postura ética e de responsabilidade de todos, 

para que os bens naturais possam ser adequadamente usados atualmente, de modo a garantir seu 

uso futuro. Esses pressupostos orientaram a formulação do novo paradigma expresso na 

publicação do Relatório Brundtland12, em 1987, que incorporou as concepções do 

ecodesenvolvimento no paradigma do desenvolvimento sustentável (DS). 

                                                 
12 O Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987, foi elaborado pela Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD (criada pela ONU em 1983), sob a coordenação da Primeira-
Ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland, oficializando o termo desenvolvimento sustentável sugerido nos anos 
de 1950 pela IUCN (BRUNDTLAND, 1987).  
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Mais amplo e flexível, de modo a acomodar diferentes interesses, o DS foi 

definido como “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987). Esse 

“conceito político”, como o caracterizou Gro Brundtland durante a Assembléia Geral da ONU em 

1987 (VEIGA, 2005), desde então vem se consolidando como o maior desafio para a 

humanidade, uma vez que os mais diferentes atores passaram a usar desse conceito de maneira a 

atender aos seus interesses. 

A legitimação política e técnica do paradigma do desenvolvimento sustentável, 

expresso no Relatório Nosso Futuro Comum, teve início durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. A Eco-

92, como ficou conhecida, reuniu 178 chefes de Estado para debaterem temas voltados à 

conservação ambiental e à qualidade de vida no planeta.  

O Relatório Brundtland destacou diferentes problemas responsáveis pela crise 

global, entre os quais são destacados: a erosão dos solos provocada pela atividade agropecuária, o 

crescimento demográfico, a perda da cobertura florestal nativa, a destruição da biodiversidade e 

as alterações climáticas globais. Essas seriam as questões que deveriam ser tomadas como 

referência para planejamento das ações futuras, no contexto da gestão ambiental territorial. 

A abordagem pautada na harmonização dos objetivos sociais, ambientais e 

econômicos, como um pressuposto da sustentabilidade, não se alterou ao longo dos vinte anos 

que separaram as Conferências de Estocolmo e a do Rio de Janeiro. Constitui-se, portanto, em 

condição básica para pensar o desenvolvimento na contemporaneidade. 

Nessa perspectiva, é vital uma expansão do horizonte de tempo na direção da 

ecologização do pensamento, proposta por Edgar Morin13(apud SACHS, 2000), na medida em 

que se impõe uma solidariedade sintonizada com as gerações atuais e uma solidariedade que 

considere as necessidades das próximas gerações. Nesse sentido, Veiga (2005) afirma que a 

sustentabilidade 

[...] compete a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço ... impele 
ainda a buscar soluções triplamente vencedoras (isto é, em termos sociais, 
econômicos e ecológicos), eliminando o crescimento selvagem obtido ao custo 

                                                 
13 O filósofo francês Edgar Morin defende a necessidade de ecologizar o pensamento, diante do fato de que a nossa 
cultura e a nossa civilização baseiam-se em valores e visões de mundo dissociadas das leis da natureza (uma visão 
antropocêntrica), o que resulta na crescente degradação ambiental, acumulação de resíduos, perda de sustentabilidade 
e extinção das espécies. 
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de elevadas externalidades negativas, tanto sociais quanto ambientais (VEIGA, 
2005, p.171-172). 

 

A noção de sustentabilidade como a idéia-força geradora de um novo paradigma 

ganha relevância, em grande medida, associada à preponderância da economia de mercado e das 

políticas neoliberais. Isso é determinante no fato desse conceito passar a ser usado como sufixo 

para distintas coisas desejáveis, resultando no surgimento de inúmeras apropriações e usos da 

noção de desenvolvimento sustentável. 

De um lado, é notável o conhecimento teórico e as experiências práticas 

produzidas em torno da noção de sustentabilidade e, por outro, a realidade tem demonstrado quão 

difícil é consolidar o desenvolvimento sustentável no sistema capitalista, sugerindo ser 

questionável a viabilidade do novo paradigma a nível global. 

Michael Redclift (2003) destaca como a sustentabilidade tem sido apropriada por 

diferentes discursos que se enfrentam na arena dos interesses internacionais. Os discursos sobre 

sustentabilidade mudaram de sentido, movendo-se para longe do campo das necessidades 

humanas, para o campo dos direitos – humanos e não-humanos –, que possibilitam apropriações 

diferentes e opostas, legitimando os mais variados interesses.  

Envoltos nos discursos ideológicos de defesa de direitos universais e, portanto, 

globalizados, legitima a criação de regimes ambientais internacionais para viabilizar os princípios 

do desenvolvimento sustentável. Busca-se legitimar tais regimes com discurso da “parceria”, no 

sentido de partilhar a gestão ambiental em favor do “interesse global”.  

Um exemplo notório desse processo são as áreas protegidas, na medida em que se 

estabelecem sistemas nacionais para orientar sua gestão, e se buscam mecanismos para que 

venham a fazer parte de um sistema internacional de áreas protegidas. Na prática, esses sistemas 

sofrem ingerência e as orientações emanadas de instâncias supranacionais e/ou das grandes ong´s 

ambientalistas internacionais, sob o discurso da parceria e em nome do interesse de uma 

sociedade planetária. 

Instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU) e Banco Mundial, 

responsáveis pela mediação dos conflitos do crescimento econômico ilimitado e pela viabilização 

das políticas ambientais, só têm poder de pressão sobre os países do sul, não sobre os do Norte. 

Em grande medida, funcionam em atendimento dos interesses desses últimos. 
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O que fica evidente, é que a ilusão da negociação e a legitimação do expediente da 

aceitação, que pode ter ou não a concordância – como demonstra, por exemplo, o caso dos EUA 

em relação à Carta da Rio/92 e ao Protocolo de Kyoto – asseguram que a distribuição de poder 

existente no sistema global não seja nem confrontada nem desafiada. Assim, a sustentabilidade 

tem freqüentemente disfarçado em novas vestimentas, os conflitos de velhas agendas do passado.  

Esses “novos” discursos da sustentabilidade têm se revestido de uma nova 

linguagem – a deliberação, a cidadania, mesmo os direitos das espécies – mas escondem, ou 

marginalizam as desigualdades e as distinções culturais que têm determinado a agenda 

internacional. Com base nisso, não se discute que é o consumismo da sociedade urbano 

industrial, o responsável último dos problemas socioambientais. 

As questões ambientais se transformaram num objeto de políticas, sendo 

elaboradas por diferentes atores políticos, sobretudo legitimando as regras do mercado e as 

noções da modernidade ocidental. Nesse sentido, o principal objetivo do DS é viabilizar um 

processo de crescimento econômico que não cause a destruição ambiental e, ao invés de 

representar a quebra de um paradigma teórico, é subsumido sob o paradigma economicista 

dominante.  

Para Banerjee (2003), muito embora se apresente como uma “descontinuidade 

estratégica”, que transformaria os “atuais fundamentos econômicos”, o discurso corporativo 

sobre desenvolvimento sustentável promove a atividade empresarial na mesma linha. Apesar da 

chamada “produção verde”, não se observa mudança radical de visão de mundo. Simplesmente 

adicionam-se conceitos como os de prevenção da poluição, reciclabilidade, gerência de produtos 

e gerenciamento ambiental ao sistema produtivo. 

É nesse sentido, que os processos de “esverdeamento” produtivos também podem 

contribuir para colonizar áreas da vida social do terceiro mundo, que ainda não foram totalmente 

dominadas pela lógica do mercado ou do consumo. Esse é o risco que correm as florestas, as 

reservas de flora e fauna, as águas e lugares sagrados (ESCOBAR, 1995; VISVANATHAN, 

1991, apud BANERJEE, 2003). Muitos dos espaços são transformados em áreas protegidas, 

numa reinvenção da natureza como mercadoria a ser vendida e consumida na forma de turismo 

ecológico e/ou cultural. 

Com base nessa abordagem, a proteção da natureza nos países do terceiro mundo, 

em muitos casos tem servido para manter a exploração das comunidades locais em nome da 
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proteção e da conservação ambiental. Muitos são os exemplos que comprometem a sobrevivência 

de milhares de pessoas que precisam da terra para sobreviver, pois diminui o acesso das 

populações aos recursos naturais, muito embora não se pode negar os benefícios possibilitados 

por esse processo.  

Entre os mecanismos de viabilização do desenvolvimento sustentável, o Relatório 

Brundtland (1987) destaca que é necessário “conservar e fortalecer a base de recursos, pois para 

haver sustentabilidade é indispensável que sejam conservados os recursos ambientais e que seja 

mantida a diversidade genética”. 

Em grande medida, essa orientação tem sua origem nos países industrializados e 

refletem preocupações ambientais referentes aos espaços rurais, no sentido de uma valorização 

estética que propicie potenciais oportunidades de negócios. Isso contrasta com os interesses das 

populações locais, que vêem as áreas protegidas como um meio de sobrevivência, o que significa 

manter o controle sobre os recursos naturais que garantem sua reprodução social. 

Mesmo reconhecendo que há necessidade de uma rede de áreas protegidas, isso 

não quer dizer que esses espaços devam se concretizar como santuários invioláveis. Há uma crise 

de biodiversidade, que não se resume ao desaparecimento de espécies que servem de matéria-

prima para a indústria, mas, sobretudo, é uma ameaça aos sistemas de sustentação da vida e aos 

meios de subsistência de numerosas populações nos países pobres (SHIVA, 2001). Isso 

pressupõe questionar a quem pertence a diversidade biológica.  

Na atualidade, parece consolidar-se o entendimento que a conservação da 

biodiversidade, deve estar em harmonia com as necessidades dos povos que garantiram sua 

manutenção até a contemporaneidade. É com esse sentido que Vandana Shiva (2001, p.92) 

defende a biodiversidade como um recurso de propriedade comunitária. 

Para essa autora, os sistemas sociais que orientam o uso da biodiversidade pelas 

populações locais, envolvem a combinação de direitos e responsabilidades entre usuários e um 

pacto de utilização e conservação, num processo de co-produção com a natureza. Essa visão se 

mostra incompatível com o jogo de interesses das forças capitalistas que comandam o mercado.  

O surgimento de novas biotecnologias mudou o sentido e o valor da 

biodiversidade, criando outra configuração de apropriação dos recursos naturais. Para Shiva 

(2001), a emergência do sistema de propriedade intelectual representado pelo patenteamento e o 
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aumento do potencial dos produtos biotecnológicos, criam novos conflitos entre a propriedade 

privada e a propriedade comunitária, entre uso local e uso global.  

Esse quadro evidencia os desafios que se impõem à criação e consolidação de 

áreas protegidas enquanto uma ferramenta eficaz para a sustentabilidade da diversidade 

biológica, garantindo o direito das comunidades que as usam e mantém. 

 

 

1.3 ÁREAS PROTEGIDAS: BIODIVERSIDADE E POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
 

A idéia contemporânea de conservar espaços naturais nem sempre foi uma 

demanda presente para a humanidade. Ao longo do processo histórico, consolidou-se a visão 

ocidental marcada por relações de domínio e desprezo pelos bens naturais e a crença de que a 

tecnologia é o remédio para todos os males.  

Os questionamentos acerca das relações entre sociedade e natureza, têm como 

ponto de partida o reconhecimento do impacto das atividades humanas sobre o ambiente. Como 

resultado, emerge a concepção de reservar determinados espaços do planeta que guarde suas 

condições originais. 

Inicialmente, a motivação para que dada sociedade protegesse certo espaço em 

seus domínios, vai desde a atribuição de espaço sagrado, ao reconhecimento da necessidade de 

preservar certos recursos, às vezes para a coletividade, outras para um grupo particular (PAZ, 

FREITAS e SOUZA, 2006). Há registros históricos de áreas criadas para esses fins na Assíria, no 

Império Romano, no período feudal e no período colonial.  

A idéia de definir espaços legais para a conservação de paisagens naturais só 

surgiu na metade do século XIX, pois se tornava claro o papel transformador das ações da 

humanidade sobre a natureza e se fazia necessário preservar áreas em que se mantém a 

“hipotética condição prístina” da Terra (BENSUSAN, 2006). 

 A primeira área oficialmente protegida foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos 

EUA, em 1872, com o objetivo de preservar suas belezas cênicas “intocadas”, que se destinariam 

à visitação contemplativa e nunca para ter população residente. Esse modelo foi adotado por 

vários países e vigora até a atualidade. 

 Segundo Diegues (1996), a origem da idéia de espaços protegidos “virgens” e 

desabitados está vinculada ao mito do paraíso perdido das culturas judaico-cristãs. O próprio 
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Parque de Yellowstone teria sido ocupado por índios Crow, Blackfeet e Shosshone-Bannock, que 

foram removidos para deixar a área “inabitada”.  

Inúmeras pesquisas evidenciam que a natureza selvagem e intocada, quase já não 

existe à parte da sociedade. Antes, é uma resultante da própria intervenção social, como uma 

segunda natureza. Nesse sentido, 

 
A biodiversidade de uma área seria o produto da história de interação entre o uso 
humano e o ambiente. Uma combinação não apenas de fatores biofísicos, mas 
também de mudanças nas atividades humanas. Frequentemente, o que é chamado 
de padrão natural não é senão o resultado de padrões de uso da terra e dos 
recursos associados, frutos de determinados estilos de vida ao longo do tempo 
(NELSON e SERAFIN apud BENSUSAN, 2006, p. 14) 

 

Esse entendimento é compartilhado por Shiva (2001, p. 77) ao retratar as 

variedades de sementes crioulas usadas por lavradores. Essas sementes consistem de material 

melhorado e selecionado, que incorpora a experiência, a inventividade e o trabalho através de 

gerações, que criam processos materiais evolutivos para satisfazer as necessidades ecológicas e 

sociais.  

A autora defende ainda que é preciso garantir a proteção do direito de uso da 

biodiversidade em favor dos seus mantenedores e contra o monopólio capitalista embutido na 

biopirataria, bem como nas vestimentas da bioprospecção e no sistema de patentes. Apresenta-se 

assim, uma importante questão ética sobre o uso e controle dos recursos, que envolve o interesse 

de toda a sociedade. 

 

 

1.3.1 Biodiversidade em Áreas Protegidas: entre novas interpretações 

 

A polêmica do direito de uso e conservação dos recursos da biodiversidade coloca 

as áreas protegidas no centro da discussão. A experiência tem mostrado que o uso de baixo 

impacto feito por populações tradicionais ao longo de diversas gerações, continua a manter 

preservada e mesmo potencializam a diversidade biológica e o funcionamento dos processos 

ecológicos. Essas áreas são tidas como preferenciais para a criação de várias categorias de áreas 

protegidas. 
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Em termos globais, a criação de áreas protegidas é uma estratégia política adotada 

como uma forma de possibilitar a conservação dos ecossistemas naturais, uma vez que é 

considerada a via mais efetiva de proteção dos processos ecológicos fundamentais. De um lado, 

essa estratégia tem servido para escamotear outras intencionalidades, no sentido de garantir 

estoques de recursos naturais como reserva estratégica para serem incorporados, no futuro, ao 

sistema capitalista. De outro, tem servido para garantir o território de vários grupos sociais. 

Entre os programas de ação estabelecidos pela Conferência do Rio de Janeiro14, a 

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) é um indicativo da nova mentalidade 

internacional sobre a conservação da biodiversidade. Delineia-se a oportunidade para estabelecer 

as áreas protegidas como um dos pilares do processo de desenvolvimento de uma nação 

(MILLER 1994 apud RYLANDS e PINTO, 1998), ficando previsto o estabelecimento de um 

sistema de áreas protegidas em diferentes escalas. 

A CDB foi assinada pelo Brasil durante a Rio-92 e ratificada em 1994, passando a 

ter efeito de lei. A mesma estabelece as diretrizes orientadoras para a regulamentação dos 

mecanismos de conservação e acesso à biodiversidade, assim como para a repartição dos 

benefícios advindos de sua exploração.  

Para atender à CDB, os países signatários passaram a ter que elaborar e 

regulamentar normas, diretrizes e estratégias específicas para este tema (FERRO et al., 2006). 

São três os objetivos apregoados pela Convenção da Diversidade Biológica: 

• a conservação da diversidade biológica;  

• o uso sustentável de suas partes constitutivas e,  

• a repartição justa e equitativa dos benefícios que advêm do uso dos 
recursos genéticos.  

Em seu segundo Artigo, a CDB apresenta a seguinte definição para a 

biodiversidade: 
variabilidade entre organismos vivos de todas as origens compreendendo, entre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 

                                                 
14 Os encaminhamentos definidos pela “Cúpula da Terra” durante a Conferência do Rio de Janeiro foram 
organizados em cinco documentos principais: Declaração do Rio, Agenda 21, Convenção sobre Mudanças 
Climáticas, Princípios para Manejo e Conservação de Florestas e Convenção sobre Diversidade Biológica. 
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complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas (CUNHA, 1999, p.32). 

 

Esse conceito restringe-se, basicamente, aos aspectos biológicos, desprezando as 

contribuições antrópicas. Porém, passou por transformações ao longo do tempo, incorporando 

novas interpretações decorrentes do reconhecimento da importância da ação humana sobre a 

biodiversidade.  

No que se refere à propriedade sobre a biodiversidade, a saída defendida pela CDB 

foi atender ao interesse capitalista em que tudo deveria ser privatizado: recursos genéticos e 

conhecimentos seriam protegidos na mesma medida em que os produtos da biotecnologia 

(CUNHA, 1999). Os recursos genéticos não são patrimônios da humanidade, mas objeto da 

soberania dos países em que se localizam. A compensação pelo acesso a eles será essencialmente 

a transferência de tecnologia, ficando por conta de cada país, definir os procedimentos de 

transmissão dos benefícios aos grupos locais. 

O documento reconhece que a conservação da biodiversidade é condição 

necessária para se alcançar o desenvolvimento sustentável, partindo do suposto que a diversidade 

biológica necessita ser protegida para garantir os direitos das gerações futuras. Assim sendo, 

reforça a concepção de que o principal instrumento para a conservação da biodiversidade é o 

estabelecimento de áreas protegidas, na perspectiva de que se mantenham os processos que 

geram e mantém a vida. 

Apesar do paulatino reconhecimento da importância das áreas protegidas para a 

sustentabilidade e dos esforços para criar novas reservas, muitas foram instituídas em gabinetes. 

Nesse sentido, nada progrediu além do ato de sua criação, são os chamados “parques de papel” 

que só existem em teoria. 

Atualmente, as áreas protegidas estão presentes em torno de 80% dos países e 

ocupam 11,5% da superfície terrestre do planeta (MULONGOY e CHAPE apud BENSUSAN, 

2006). Grande parte das mesmas foi criada com base no mito da natureza intocada, o que tem 

gerado inúmeros conflitos com as populações locais, muitas das quais mantenedoras de sua 

integridade biológica. 
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A definição de parque nacional da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN)15, por exemplo, em 1969 estabelecia que estas áreas deviam ser relativamente 

grandes e sem alterações por exploração humana. Nelas, as autoridades deveriam tomar 

providências para prevenir e eliminar a exploração e/ou a ocupação em toda a área (MCNEELY 

et al apud CIFUENTES, 2000). 

Em contrapartida, a visão sobre a função dos grupos humanos nessas áreas foi 

mudando ao longo da realização dos eventos internacionais sobre a temática. O 4º Congresso 

Mundial de Parques, realizado em Caracas, em 1992, é um marco nesse sentido, pois recomendou 

maior respeito às populações tradicionais e rejeitou o remanejamento das mesmas (DIEGUES, 

1996). A partir de então, a importância da contribuição de grupos humanos para a manutenção da 

biodiversidade passou a ser reconhecida. 

Finalmente, no 5º Congresso Mundial de Parques, realizado em 2003 na cidade de 

Durban, na África do Sul, selou-se o compromisso de conservação da biodiversidade calcada em 

dois eixos: nas áreas protegidas e nas populações locais. Segundo Bensusan (2006), o Acordo de 

Durban também serviu de base para as ações adotadas pela Convenção sobre Diversidade 

Biológica a partir de 2004. 

Por muitos anos, as áreas protegidas instituídas pelo poder público ocuparam o 

centro da política de conservação mundial. Atualmente, observa-se um movimento crescente de 

ampliação das iniciativas da sociedade civil para instituição de reservas particulares e outras com 

populações em seu interior (MORSELLO, 2006), tendência que tem sido seguida também em 

terras brasileiras.  

 

 

1.3.2 Áreas Protegidas no Brasil 

 

As primeiras iniciativas para a proteção da natureza no Brasil remontam ao 

período colonial na forma do “Regimento do Pau-Brasil”, em 1605, e da “Carta Régia”, de 1797 

(MEDEIROS, 2006). No Império, Dom Pedro II instituiu as "Florestas da Tijuca e das Paineiras", 

                                                 
15 A World Conservation Union (IUCN) foi criada em 1948, e é uma das mais influentes organizações 
ambientalistas do planeta. Em 1960, estabeleceu a Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, com o 
objetivo de promover, monitorar e orientar o manejo desses espaços (BENSUSAN, 2006). 
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em 1861, para proteger os recursos hídricos. No entanto, a figura legal de área protegida só foi 

instituída pelo primeiro Código Florestal em 1934 (BENSUSAN, 2006; IRVING, 2006).  

A primeira área protegida legalmente criada no país foi em 1937, o Parque 

Nacional de Itatiaia, copiando o modelo norte-americano, isto é, com o objetivo de proteger áreas 

naturais de grande beleza cênica para o usufruto dos visitantes e para realizar pesquisas 

científicas (DIEGUES, 1996; MEDEIROS, 2006). Dois anos depois, em 1939, foram instituídos 

o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) e o Parque Nacional do Iguaçu (PR). 

A história da institucionalização das áreas protegidas tem início com o primeiro 

Código Florestal, criado através do Decreto nº 23.793, em 1934. Em 1965, a Lei 4.771 instituiu o 

novo Código Florestal Brasileiro e criou as categorias Parques, Reserva Biológica e Floresta 

Nacional, Estadual e Municipal.  Em 1967, através do Decreto-Lei nº 289, foi criado o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que passou a ser responsável pela administração 

das áreas protegidas.  

Em 1973, com criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

vinculada ao Ministério do Interior, esta assume a responsabilidade de criar e administrar as 

Estações Ecológicas, e duas instituições passam a ser responsáveis pela gestão das áreas 

protegidas. Em 1989, uma única instituição volta a ser responsável pelas unidades de 

conservação, com a criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

(IBAMA).  

Esse órgão resultou da fusão de quatro instituições nacionais que trabalhavam na 

área ambiental: Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), Superintendência da Borracha 

(SUDHEVEA), Superintendência da Pesca (SUDEPE) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) que passou a gerenciar a questão ambiental no país, como responsável pela 

formulação e execução da Política Nacional do Meio Ambiente. 

A partir de 2007, a gestão das UC’s federais passou para a responsabilidade do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), instituído pela Medida 

Provisória Nº 366 (de 26/04/2007), depois substituída pela Lei nº 11.516 (28/08/07). Sob a 

coordenação do Ministério do Meio Ambiente e ainda em fase de implantação, o ICMBio 

assumiu do IBAMA as atribuições de propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as 

UC´s instituídas pela União. 
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A Lei 11.284 (02/03/2006), regulamentada pelo Decreto 6.063/2007, que dispõe 

sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável, instituiu, na estrutura do 

Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), que ficou responsável 

exclusivamente pela gestão das florestas públicas.  

Com isso, as áreas protegidas federais em que existem florestas públicas16, 

novamente passaram a ser geridas por duas instituições: ICMBio e SFB, criando um potencial de 

conflito institucional decorrente dos distintos fins aos quais se destinam os dois órgãos. O 

primeiro, objetiva a conservação da biodiversidade e o segundo, a exploração florestal, que 

compreende a concessão das florestas à iniciativa privada, inclusive internacional. 

A Constituição Federal de 1988, no Artigo 225, em que trata do Meio Ambiente, 

introduz o imperativo legal para a criação e gestão das áreas protegidas como instrumento de 

sustentabilidade. É assim que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

[...]” cabendo “[...] ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. Para alcançar esse objetivo, é preciso “definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos...”.  

Com base nesse dispositivo constitucional e em consonância com diretrizes da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica, foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC (Lei 9.985)17. Esta Lei definiu os critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação, que conformam uma política 

nacional de áreas protegidas com vários objetivos de proteção.  

São vários os avanços conquistados com a promulgação da lei do SNUC 

(GUATURA, 2000), um dos quais é dar uniformidade terminológica e clareza aos conceitos 
                                                 
16 O Art. 3º da Lei 11. 284, assim define florestas públicas: florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos 
biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou das 
entidades da administração indiretas. As categorias de maior potencial de conflitos a que nos referimos, são as 
Florestas Nacionais (FLONA), embora Terras Indígenas, RDS e RESEX, entre outras, também sejam entendidas 
como florestas públicas, mas sob outras condicionantes.  
17 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC foi instituído através da Lei Nº 9.985, de 
18 de julho de 2000 e regulamentado pelo Decreto Nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. Segundo Medeiros (2006), o 
processo que resultou no SNUC iniciou-se em 1988, com o então IBDF que, buscando organizar o conjunto da 
legislação para regulamentar as áreas protegidas, como proposto no Programa Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º 
6.938 31/08/1981), contratou a Fundação Pró-Natureza (Funatura). O produto foi entregue um ano depois, já ao 
recém criado IBAMA. Esta proposta levou quase uma década em discussão, reformulações e aprovação no 
Congresso Nacional e no Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
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utilizados (BARROS, SATHER e CONCEIÇÃO, 2000), diminuindo o campo para interpretações 

subjetivas. O SNUC assim define Unidade de Conservação: 

 
espaço territorial, seus recursos naturais 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 
(BRASIL, 2000).  

 

A Lei estabelece que as Unidades de Conservação classificam-se em 12 categorias 

distintas, que foram divididas em dois grandes grupos com características específicas (Quadro 1):  

 

a) Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais; 

b) Unidades de Uso Sustentável, destinadas a compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 
Quadro 1 - Grupos de proteção e categorias de manejo das Unidades de Conservação 

GRUPOS DE PROTEÇÃO 

USO SUSTENTÁVEL PROTEÇÃO INTEGRAL 

Área de Proteção Ambiental 
(APA)  

Estação ecológica (ESEC)  

Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE)  

Reserva Biológica (REBIO)  

Floresta Nacional (FLONA)  Parque Nacional (PARNA)  

Reserva Extrativista (RESEX)  Monumento Natural  

Reserva de Fauna  Refúgio da Vida Silvestre  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS)  

 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN)  

 

Fonte: Brasil, 2000.  
 
 

Cada uma das categorias destina-se a atender a objetivos e necessidades 

específicos, buscando garantir a proteção, conservação e uso sustentável dos recursos naturais. 

No que se refere à Reserva Extrativista (RESEX), para o SNUC, é uma área utilizada por 

populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 
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complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. 

Tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar 

o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. É de domínio público e não permite áreas 

particulares em seus limites.  

Segundo o SNUC, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) tem como 

objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução, a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos 

recursos naturais das populações tradicionais. Propõe-se a valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. É de 

domínio público, sendo permitidas áreas particulares em seus limites que, quando necessário, 

podem ser desapropriadas. 

Ambas garantem a participação comunitária na co-gestão e devem ser geridas por 

um Conselho Deliberativo, que aprovará um Plano de Manejo18, para disciplinar as atividades 

permitidas na área. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas 

Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, são regulados pelo 

instrumento jurídico de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, documento outorgado 

pelo poder público em favor das comunidades, através de suas representações. 

A participação das populações locais na gestão das unidades de conservação é 

garantida pelo SNUC através da previsão de Conselhos gestores. A representação da sociedade 

na gestão é reforçada pelo Plano Nacional de Áreas Protegidas19 (PNAP), que adotou um 

conceito de áreas protegidas que contempla espaços naturais definidos geograficamente, 

regulamentados, administrados e/ou manejados com objetivos de conservação e uso da 

biodiversidade. 

                                                 
18 De acordo com o SNUC, Plano de Manejo é um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 

conservação, estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação 

das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. O Plano deverá ser elaborado no prazo de 5 (cinco) anos a partir da data de criação da UC 

(BRASIL, 2000).  

 
19 O Plano Nacional de Áreas Protegidas foi instituído pelo Decreto Nº 5.758, de 13/04/2006. O PNAP dá ênfase às áreas protegidas ao SNUC, 

às terras indígenas e os territórios quilombolas. As demais, como áreas de preservação permanente e as reservas legais são tratadas no 

planejamento da paisagem, com uma função estratégica de conectividade entre fragmentos naturais e as próprias áreas protegidas. 
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Toda UC deve dispor de um Plano de Manejo e sua criação deve ser precedida de 

consulta pública, exceto nos casos de criação de Estações Ecológicas e Reservas Biológicas. Na 

interpretação de Correa (2007), o Plano apresenta uma tendência de trabalhar uma “dimensão 

mais integradora de sociedade e natureza”, na medida em que preza pela participação da 

sociedade na gestão territorial. 

 

 

1.3.3 Unidades de conservação e gestão territorial-ambiental no Brasil 

 

No Brasil a existência de conselhos gestores na área ambiental foi oportunizada 

antes da Constituição Federal de 1988, via Política Nacional de Meio Ambiente estabelecida pela 

Lei nº 6.938/1981. Esta Lei criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), 

estabelecendo como um de seus entes o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).  

Originalmente vinculado à Presidência da República, este órgão colegiado passou 

a fazer parte do Ministério do Meio Ambiente – MMA (Decreto nº 99.274/1990). É paritário 

entre instituições governamentais e não governamentais, com funções deliberativas e consultivas 

em matéria de política ambiental.  

O CONAMA recebe uma grande expectativa dos setores da sociedade ligados as 

questões ambientais para manifestar-se acerca das necessárias regulamentações, quanto ao uso 

dos recursos naturais num modelo de desenvolvimento dito sustentável. Naquele fórum realizam-

se alguns debates nacionais que alcançam repercussão internacional, como no caso das 

hidroelétricas na Amazônia, padrões de emissão de poluentes em nossos combustíveis, etc. Seus 

encaminhamentos, principalmente através de resoluções e moções, servem de parâmetro para os 

conselhos ambientais dos estados e municípios.  

O SISNAMA estabelece que os estados devam contar com seus colegiados 

ambientais, os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. O COEMA do Amapá foi criado pelo 

Decreto Nº 107 de 07/11/1990, vinculado à então Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente – 

CEMA. Partiu do COEMA a proposta para criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – 

SEMA. Também os municípios são estimulados pelo MMA a instituírem seus Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente – CMMA’s.  
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No caso dos conselhos de UCs, Santos (2008, p. 71-74) entende que o mesmo tem 

o poder de decidir ou interferir nas decisões relativas à propriedade e da livre iniciativa 

econômica em termos individuais e sociais, em dada realidade ecológica e cultural, cabendo ao 

conselho gestor “ajudar a definir quais os limites que podem e não podem, devem e não devem, 

ser impostos a esses direitos privados”, bem como funcionar “como elaborador, intérprete e 

aplicador do plano de manejo da unidade de conservação”. O referido autor apresenta o seguinte 

conceito de conselho gestor de UC:  

fórum de exercício da democracia participativa ou direta que, visando 
à conservação in situ de dado ecossistema e a sua gestão territorial, de 
um espaço técnica, política e juridicamente determinado, age, em 
nome da coletividade, das futuras gerações e da vida, estabelecendo 
limites à propriedade e à livre iniciativa econômica, medindo conflitos 
no entorno dos recursos naturais e representando a vida em todas as 
suas formas (SANTOS, p. 77-78). 
 
 

No SNUC, a normatização dos conselhos gestores é tratada nos artigos 15, 17, 18, 

20, 29 e 41. Estes se referem à previsão da existência dos conselhos, estabelecendo seu caráter 

consultivo ou deliberativo conforme a categoria da UC. Assim as UCs de uso proteção integral 

devem ter caráter consultivo e as de uso sustentável conselho deliberativo, excetuado as florestas 

nacionais.  

A regulamentação dos conselhos de UC’s encontra-se no Decreto n.º 4.340/2002. 

O artigo 17 da regulamentação do SNUC determina que a presidência do conselho seja atribuída 

ao chefe da UC, que designará os demais conselheiros, relacionando representantes do poder 

público e da sociedade civil, que devem guardar desejável paridade.  

O artigo 19 do Decreto n.º 4.340/2002, trata das competências do órgão executor. 

O artigo 20 relaciona as competências do conselho, como o prazo de 90 dias para elaboração de 

seu regimento interno, o acompanhamento das atividades do Plano de Manejo, a integração com 

outras UC’s, a compatibilização dos diversos interesses sociais, a avaliação do orçamento e 

relatório financeiro da UC. Expressa ainda que o conselho deva pronunciar-se quanto à parceria 

com OSCIP20, manifestar-se quanto a impactos ambientais causados por obras ou atividades que 

afetem a UC ou seu entorno, e propor diretrizes e ações para a relação com as populações. 

                                                 

20 OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público é uma qualificação decorrente da lei 9.790 de 
23/03/99, também conhecida como Lei do Terceiro Setor, é um marco na organização desse setor, uma vez que faz o 
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No entanto, Santos (2008) afirma que a regulamentação do SNUC representa um 

“engodo” à participação popular nesses processos de decisão. Referindo-se ao Artigo 20 daquele 

Decreto, destaca que todos os verbos impossibilitam que o conselho “defina, aprove, dê a última 

palavra” na gestão da UC. Os verbos em questão são os seguintes: elaborar, acompanhar, buscar, 

esforçar-se para, avaliar, opinar acompanhar a gestão, manifestar-se sobre e recomendar rescisão, 

e, propor. Nessa perspectiva, as competências dos conselhos (deliberativos e consultivos) são as 

mesmas e se resumem a três poderes básicos: 

 

serem consultados antes da tomada das decisões listadas no artigo 20 
do Decreto regulamentar do SNUC, opinar nas questões listadas no 
mesmo artigo e acompanhar a gestão com poder apenas de exigir 
informações e encaminhar denúncias a outros órgãos de controle como 
as Polícias Judiciárias (Civil e Federal), aos Tribunais de Contas e ao 
Ministério Público.(SANTOS, 2008, p. 91).  

 

Na prática os conselhos de UCs só podem elaborar e aprovar seu Regimento 

Interno (que ainda vai para homologação do órgão gestor), elaborar e aprovar seu plano de 

trabalho anual, e, aprovar o plano de manejo e conseqüente zoneamento ambiental. Este último 

poder é questionado pelo MMA, visto que interfere em atividades econômicas, e como conselho 

não foi eleito pela democracia representativa, ao impor limitações viria a ferir a legalidade do 

ponto de vista constitucional. 

Na legislação a participação da sociedade civil é prevista nos procedimentos que 

envolvem sua criação, nas chamadas “consultas públicas”, ou seja, anterior à existência de 

conselhos daquelas UC’s. No seu artigo 22, o SNUC determina que “a criação de uma unidade de 

conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam 

identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se 

dispuser em regulamento”. Além disso, “o poder público é obrigado a fornecer informações 

adequadas e inteligíveis à população local e às outras partes interessadas”.  

                                                                                                                                                              
reconhecimento legal e oficial das ONGS, principalmente pela transparência administrativa que a legislação exige. 
Pode-se dizer que OSCIPs são ONGs, que obtêm um certificado emitido pelo poder público federal ao comprovar o 
cumprimento de certos requisitos estabelecidos pela lei.  
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A gestão de áreas protegidas, também, é tratada no âmbito do Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, instituído pelo Decreto n.º 5.758, de 13 de abril de 2006. 

Em seus princípios, aparece a participação das populações na gestão: 

 

XX - promoção da participação, da inclusão social e do exercício da 
cidadania na gestão das áreas protegidas, buscando permanentemente o 
desenvolvimento social, especialmente para as populações do interior e 
do entorno das áreas protegidas (DECRETO N.º 5.758, 2006). 
 
 

Da mesma forma, a participação social na gestão, também, é destacada em suas diretrizes: 
 

XI - assegurar o envolvimento e a qualificação dos diferentes atores 
sociais no processo de tomada de decisão para a criação e para a gestão 
das áreas protegidas, garantindo o respeito ao conhecimento e direitos 
dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais; 
XII - fortalecer os instrumentos existentes de participação e controle 
social, bem como os de monitoramento e controle do Estado 
(DECRETO N.º 5.758, 2006). 

 

As mais recentes normatizações sobre a criação e a gestão de RESEX e RDS 

foram feitas pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBIO, que baixou em 

18/09/2007 três Instruções Normativas (IN). A IN nº 01, trata das diretrizes, normas e 

procedimentos para a elaboração de Plano de Manejo Participativo. A IN nº 02, define as 

diretrizes, normas e procedimentos para formação e funcionamento do Conselho Deliberativo. A 

IN nº 03, disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a criação dessas categorias em 

nível federal. 

A IN Nº 1 - ICMBio, em seu Art 2º, define Plano de Manejo Participativo de 

RESEX ou RDS como:  

o documento que representa o principal instrumento de gestão da Unidade de 
Conservação, definindo sua estrutura física e de administração, o zoneamento, as 
normas de uso da área e de manejo dos recursos naturais e os programas de 
sustentabilidade ambiental e sócio-econômica, construídos junto com a 
população tradicional da Unidade. 

 

A IN Nº 2 - ICMBio, em seu Art 2º, entende por Conselho Deliberativo de RESEX 

ou RDS: “o espaço legalmente constituído de valorização, discussão, negociação, deliberação e 

gestão da Unidade de Conservação e sua área de influência referente às questões sociais, 

econômicas, culturais e ambientais”. 



59 
 

 

A IN Nº 3, no Art. 4º “estabelece que a solicitação para a criação de RESEX ou 

RDS deve ser encaminhada formalmente ao ICMBio por população tradicional ou sua 

representação, podendo vir acompanhada de manifestações de apoio”. O Art. 5º “define que o 

pedido deve indicar, preliminarmente, a área proposta para criação e a população tradicional 

envolvida, suas principais práticas produtivas, os recursos naturais manejados e o compromisso 

com o uso sustentável desse território”. 

Todos esses instrumentos legais se constituem em normas, que estabelecem as 

bases para a gestão territorial das áreas protegidas. Assumir a gestão territorial nessas condições 

implica uma relação direta com a ampliação da prática democrática, não só na sua dimensão 

representativa, mas também na democracia participativa ou deliberativa. 

Ao mesmo tempo, é preciso considerar, como destaca Dollabrida (2007), que a 

democracia deliberativa, quando ineficaz, também apresenta riscos, tais como, o reforço às 

posições corporativas e a dificuldade de consenso. Com isso, ao considerar a necessidade de 

relações de igualdade entre os atores envolvidos num processo deliberativo, pode fazer com que a 

própria desigualdade deixe de ser discutida.  

Com base nisso, é indispensável que a sociedade civil se fortaleça, evitando ser 

capturada por processos de cooptação por parte do aparato estatal, sendo suficientemente 

autônoma para preservar sua identidade e, ao mesmo tempo, forte, para que seus interesses sejam 

contemplados na administração negociada dos conflitos, que resultam na formação da agenda 

pública. 

O autor defende que o processo de gestão de um território, envolve a governança 

territorial como fonte de sinergia do processo de desenvolvimento, e assim a define: 

Aqui se utiliza o termo governança territorial para referir-se às iniciativas 
ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada 
territorialmente, para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento 
conjunto e cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais 
(DOLLABRIDA, 2007, p. 2).  

 

Ao assumir esse conceito de governança territorial, implica em admitir a sociedade 

civil de um território ou região como uma das fontes de poder nos processos de governança 

global. Trata-se da interação entre micro e macro atores, contemplando a perspectiva de 

afirmação dos interesses e necessidades territoriais. No entanto, é importante lembrar que, essa 

interação de uma forma igualitária, resulta na necessidade de estruturação de um sistema de 
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governança, não só territorial, mas também global, em que a sociedade tenha vez e voz, o que 

exige avanços radicais. 

Ao enfatizar a dimensão territorial do desenvolvimento, pressupõe-se potencializar 

as relações sociais diretas entre os diferentes atores. Como afirma Abramovay (2003), não se 

trata de apontar vantagens ou obstáculos geográficos de localização e sim de estudar a montagem 

das “redes”, das “convenções”, em suma, das instituições que permitem ações cooperativas 

capazes de enriquecer o tecido social.  

Como defende Dollabrida (2007), a dinâmica territorial do desenvolvimento 

refere-se ao conjunto de ações relacionadas ao processo de desenvolvimento, empreendidas por 

atores/agentes, organizações/instituições de uma sociedade identificada histórica e 

territorialmente. Dependendo do tipo de ação, se passiva ou ativa, dos atores territoriais na defesa 

dos seus interesses frente ao processo global, os territórios assumem opções de desenvolvimento 

que os favorecem ou que os prejudicam em diferentes intensidades, transformando-os em 

territórios do tipo inovadores/ganhadores ou submisso/perdedores.  

Desse processo dialético global-local, de ação-reação, cujas intenções são 

projetadas pela dimensão global, mas acontecem no território, resultam as diferenciações ou 

desigualdades territoriais. Para superar os distintos obstáculos ao desenvolvimento territorial, 

Abramovay (2003, p. 92) propõe um “pacto territorial” que “trata-se, em última análise, da 

construção de um novo sujeito coletivo do desenvolvimento que vai exprimir a capacidade de 

articulação entre as forças dinâmicas de uma determinada região”. 

Não pode-se desconsiderar as relações de poder implicadas em processos dessa 

natureza. Relações de poder no sentido de um conjunto de relações de força que se articula em 

redes, nas quais se estruturam as atividades socioeconômicas de um determinado território ou 

região. Nesse sentido, o poder precisa ser concebido na sua dimensão multidimensional, pois se 

considera que o Estado não é o único ator capaz de determinar os processos sobre o território, 

inserindo-se o poder da sociedade civil e do mercado. Becker (1983) reforça esta interpretação:  

 

Face à multidimensionalidade do poder, o espaço reassume sua força e recupera-
se a noção de território. Trata-se, pois, agora da geopolítica de relações 
multidimensionais de poder em diferentes níveis espaciais. No momento em que 
se retorna à análise das relações de poder (...) o território volta a ser importante, 
não mais apenas como espaço próprio do Estado-Nação, mas sim dos diferentes 
atores sociais, manifestação do poder de cada um sobre uma área precisa. O 
território é um produto “produzido” pela prática social, e também um produto 
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“consumido”, vivido e utilizado como meio, sustendo, portanto, a prática social 
(Grifos do autor). (BECKER, 1983, p. 7-8). 
 

Com isso, o conceito território adquire importância, pois é o poder expresso pelos 

atores sobre o espaço e sua apropriação que leva à formação dos mesmos, ou a novos usos 

políticos e econômicos do território. No caso específico das unidades de conservação de uso 

sustentável, a percepção que os diferentes grupos de interesses têm sobre o território é 

fundamental para orientar seu uso, conforme será abordado a seguir. 

 

 

1.3.4 Áreas protegidas para o agroextrativismo: percepção em territórios de populações 

tradicionais. 

 

Como áreas protegidas para o agroextrativismo, tanto RESEX quanto RDS 

traduzem a luta dos movimentos sociais no sentido de regularização fundiária, num processo que 

configura o socioambientalismo na Amazônia. O cerne da luta desse movimento não é 

simplesmente uma demanda por terra, mas por territórios que incluem o conceito de coletividade 

e territorialidade.  

Diferentes segmentos de populações tradicionais conquistaram seu território 

coletivo na forma de Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável. 

Considerando somente as unidades federais e estaduais, são 87 dessas UC´s, que totalizam uma 

área de 24.011.555 hectares (Tabela 1). Se forem consideradas as reservas da esfera municipal, 

esse número será ainda maior.   

Tabela 1: Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia (2009) 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

FEDERAIS ESTADUAIS TOTAL 
Nº ÁREA (ha) Nº ÁREA(ha) Nº ÁREA (ha) 

RESEX 43 11.569.772 25 1.424.273 68 12.994.045 

RDS 1 64.735 18 10.952.775 19 11.017.510 

TOTAL 44 11.634.507 43 12.377.048 87 24.011.555 

Fonte: IPAM, 2009. 
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Esses territórios estão distribuídos pelos diferentes estados amazônicos (Mapa 1). 

Ao todo, representam 4,6% da Amazônia Legal, constituindo 18% de todas as UC´s da Amazônia 

e ocupando 8% das florestas da região. Nesses espaços, as populações locais exercem sua 

territorialidade num contexto de gestão compartilhada com o poder público, o que impõem 

limites ao poder de ação de cada um dos agentes e não raro gerando conflitos. 

 
Mapa 1 - Distribuição de RESEX e RDS na Amazônia 
Fonte: IPAM, 2009. 

 

A depender do espaço em que estejam localizados esses territórios, os conflitos 

estão relacionados a diferentes interesses e assimetrias de poder. De um modo geral, a noção de 

território está associada à noção de poder, como pode ser verificado na concepção dos autores. 

Para Claude Raffestin (1993) o território se forma a partir do espaço. Ele é uma apropriação do 

espaço, que poderá ser concreta ou uma representação abstrata e é resultado de uma ação 

empreendida por diversos atores. O território  

 
é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a ‘prisão 
original’, o território é a prisão que os homens constroem para si (RAFFESTIN, 
1993, p. 144). 
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Nesse sentido, o território é uma produção, uma construção a partir do espaço, e 

como toda produção envolve relações, como um campo de forças convergentes e divergentes, 

portanto, um campo de poder. Com base nisso, os indivíduos e/ou grupos sociais ocupam pontos 

no espaço e se distribuem de acordo com modelos que podem ser ao acaso ou planejados, 

conduzindo “a sistemas de malhas, de nós e redes que se imprimem no espaço e que constituem, 

de algum modo, o território” (RAFFESTIN, 1993, p. 150). 

Ao abordar a territorialidade humana, esse autor dá ênfase às interfaces com a 

exterioridade e/ou a alteridade, definindo “o que é meu do teu” ou distinguindo “nós e os outros”. 

Já para Becker (1998, p.19), a territorialidade humana é “entendida como uma estratégia que 

tenta afetar, influenciar ou controlar ações através do controle sobre uma área específica”. A 

territorialidade de um determinado grupo estabelece limites à interferência de outros agentes e dá 

conformação à identidade de um espaço.  

Outros autores destacam, prioritariamente, a identidade espacial como resultado de 

uma apropriação simbólica do espaço, de caráter mais subjetivo e cultural e/ou religioso, ou 

ainda, a natureza econômica do território, que dá ênfase ao espaço como fonte de recursos. Nos 

territórios que estamos tratando, essas concepções se manifestam em temporalidades e escalas 

diferentes. 

Haesbaert (1997, 2004) propõe uma síntese das várias noções de território. O autor 

defende que, ao invés da abordagem dicotômica que prevalece entre as diversas concepções, o 

território deve ser enfocado numa perspectiva em que não possa ser considerado nem 

estritamente natural, nem unicamente político, econômico ou cultural, mas numa perspectiva 

“intrinsecamente integradora” entre as diferentes dimensões sociais e da relação sociedade-

natureza. 

O próprio autor reconhece a dificuldade de encontrar um espaço capaz de 

combinar a integração das múltiplas concepções econômica, política, cultural e natural, mas nos 

convida a repensar o conceito de território numa perspectiva muito mais múltipla e relacional que 

 

[...] ao mesmo tempo que inclui a concepção multiescalar e não exclusivista de 
território [...] trabalha com a idéia de território como um híbrido, seja entre o 
mundo material e ideal, seja entre natureza e sociedade, em suas múltiplas 
esferas (econômica, política e cultural) (HAESBAERT, 2004, p. 77). 
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Tomando-se como pano de fundo a idéia de um espaço múltiplo e, portanto, 

“híbrido”, identifica-se as UCs estudadas como um tipo de território hibridizado. Essa noção de 

território estruturado a partir da conjunção de diferentes relações de poder, de um poder mais 

material emanado das relações econômicas e políticas ao poder mais simbólico de caráter mais 

estritamente cultural, bem como profundamente marcado pelo meio natural. 

Nesse sentido, assume-se a noção de território híbrido e suas múltiplas dimensões, 

como representativo das áreas protegidas para o agroextrativismo representadas pelas RESEX e 

RDS. Neles, a percepção ambiental dos agroextrativistas está intimamente ligada ao espaço que 

eles habitam e trabalham, o que resulta em sua identidade com o ambiente. Em área de fronteiras 

bem delimitadas representado por essas UC´s, como que imersos, os agroextrativistas partilham 

um território que responde, em grande medida, pelo conjunto de suas experiências. 

A primeira apreensão que se tem do lugar de morada e trabalho é a paisagem e, 

como afirma Santos (1996, p. 61) “a paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Sendo que, 

a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção”. Nessa perspectiva, a percepção ambiental 

do espaço vivido constitui-se num ponto fundamental para o entendimento da realidade estudada. 

Perceber como a sociedade interfere na natureza é verificar como esta está sendo 

modificada. Assim, o saber local – a cognição do espaço local – torna-se mais um ponto de apoio 

para entender a realidade. A percepção é imediata, realizando-se mediante órgãos sensoriais, dos 

contatos diretos e imediatos com os objetos e seus movimentos, dentro do campo sensorial 

(OLIVEIRA e MACHADO, 2004, p. 141); enquanto a cognição pode ser considerada um 

conjunto de diversos tipos de percepções, mapeamentos, avaliações, condutas e ações que se 

articulam, interagem e são apreendidos pelo indivíduo, dando origem ao que se entende por 

conhecimento. 

Segundo Bourdieu (2001), os grupos sociais identificam-se com a região ou 

território em que habitam e trabalham, por meio de características próprias desses locais, sejam 

elas naturais ou humanizadas. Com isso, a sociedade adquire e reconhece esse espaço como parte 

de sua própria identidade, como elemento integrante de seu modo de vida, podendo requerê-la 

como uma nação ou, no caso específico deste trabalho, como um território das populações 

agroextrativistas, onde elas desenvolvem suas atividades laborais. 
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A percepção ambiental e a conseqüente simbologia dada ao território interagem 

com aspectos econômicos e sociais, produzindo e modificando a cultura coletiva. Então, a 

identificação e o auto-conhecimento do indivíduo com o território em que trabalha e vive é ponto 

marcante para o reconhecimento de uma coletividade. 

Nessa perspectiva, a percepção do território pode ser definida geograficamente 

como o espaço concreto em si, com seus atributos naturais e socialmente construídos e 

reconhecidos, apropriados e ocupados por determinado grupo social. Bourdieu (2001) demonstra 

que é de fundamental importância a identidade do indivíduo com o território, ou seja, é 

conveniente perceber o modo de vida dos agroextrativistas e seus anseios mediante as diferentes 

ameaças, inclusive as produzidas por elas próprias, à manutenção dos recursos de que usufruem. 

O uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais, aliado ao 

conhecimento científico, parece ser uma alternativa para a manutenção desses recursos. Para Leff 

(2001) isso representa uma “complexificação” e “hibridização” do conhecimento, ou seja, o uso 

sustentável que congrega os conhecimentos científicos e o senso comum dessas populações 

tradicionais. 

Nesse sentido, a percepção dos agroextrativistas e de outros grupos tradicionais, 

não é somente um conhecimento imediato, Trata-se de “ um conhecimento adquirido e lapidado 

pela relação com o meio ambiente e herdado de gerações anteriores, transformado, condensado 

com outros tipos de conhecimento que permitem a estas populações uma ampla compreensão do 

meio em que vivem” (MORAES apud SILVA, 2006, p. 59), para ser aliado, posteriormente, aos 

conhecimentos científicos. 

Os agroextrativistas aqui estudados estão intimamente ligados ao território que 

eles habitam e trabalham, e que responde, em grande medida, pelo conjunto de suas experiências, 

numa conjugação de espaço econômico, político e cultural, ao mesmo tempo em que permite uma 

íntima relação homem-natureza. 

Essa noção de territórios que incluem uma coletividade e sua territorialidade foi 

incorporada, pelo menos em parte, pela legislação vigente, impondo-se o desafio da co-gestão 

territorial para garantir a sustentabilidade socioambiental. O entendimento das áreas protegidas 

como “territórios das populações tradicionais” nas unidades de uso sustentável, foi um grande 

avanço no SNUC, apesar do conceito ter sido vetado na Lei que o instituiu.  
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Vê-se, portanto, em categorias de UC´s como RESEX e RDS, que a presença e 

solicitação por parte de “população tradicional” se constituem em pré-requisitos para criação das 

mesmas. O fato da aprovação do SNUC não consagrar um conceito para esse segmento social, 

abriu espaço para diferentes interpretações. 

 

 

1.4 POPULAÇÕES TRADICIONAIS: EM BUSCA DE UM CONCEITO  
 

Não é fácil definir o que são populações ou comunidades tradicionais brasileiras e 

o que as caracteriza, pois, por si só, o próprio termo "tradicional" suscita controvérsias. A 

utilização do termo é recente e passou a ser cada vez mais comum nas últimas três décadas. Para 

Little (2006), a dupla origem do conceito – a primeira dentro do âmbito do ambientalismo e a 

segunda no campo dos direitos étnicos – cria problemas para sua definição e delimitação. 

Para esse autor, é certo que não existe "a população tradicional" estereotipada e 

emoldurada num único conceito, mas algumas características comuns identificam certas 

populações como tradicionais. Apesar das similaridades e pontos comuns, não são idênticas 

quantitativa e qualitativamente. Essas diferenças se justificam não só pelo meio em que cada 

população vive, mas especialmente pelo sistema de produção e o modo de vida que cada grupo 

desenvolve.  

A interação com outros grupos propicia uma dinâmica às populações tradicionais 

e, ao contrário do que pode parecer, estão em constante mudança e em sintonia com as 

transformações que ocorrem no tempo e no espaço. O desafio é que esse processo não 

descaracterize o modo tradicional de ser, mantendo preservados os principais valores que fazem 

da mesma uma população conservadora do meio ambiente. 

No que se refere ao entendimento do Estado, a falta de uma definição às 

“populações tradicionais” foi equacionada com a instituição da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT)21, que em seu 

Art. 3º assim definiu “Povos e Comunidades Tradicionais”: 

                                                 
21A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) foi 
instituída pelo Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Tem como principal objetivo promover o 
desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no 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.  
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grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 
e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). 

 

Esse conceito abrangente permite a inclusão de diferentes grupos sociais, como 

defende o Grupo de Trabalho Amazônico - GTA (2001) para quem, tradicionais, são aquelas 

populações que habitam uma região durante períodos relativamente longos, que variam de 

décadas até séculos e tem origem racial diversa: remanescentes de quilombos, por caboclos, 

ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, caiçaras e pescadores. Elas utilizam seus espaços e 

recursos de forma comunitária e praticam atividades de relativo baixo impacto ambiental.  

No contexto da criação das áreas protegidas, as “populações tradicionais” são 

percebidas de maneira ambígua e/ou oposta. Nas RESEX e RDS, de um lado contribuem para 

superar a visão dos mitos da “natureza selvagem intocada” (neomito) e do “homem como parte 

da natureza” (bioantropomórfico), como defendido por Diegues (1996). De outro, induzem à 

retomada do mito do “bom selvagem”22, refletido nos escritos de autores identificados com a 

corrente socioambientalista (ALLEGRETTI, 2002; SHIVA, 2001; CASTRO e PINTON, 1997).  

Com base nessa perspectiva, as populações tradicionais são vistas como 

essencialmente benéficas para a natureza. De acordo com Diegues (1993), um aspecto relevante 

das "culturas tradicionais" é a existência de sistemas de manejo dos recursos naturais marcados 

pelo respeito aos ciclos naturais, à sua exploração dentro da capacidade de recuperação das 

espécies de animais e plantas utilizadas.  

Nessa abordagem, os sistemas tradicionais de manejo não são somente formas de 

exploração econômica dos recursos naturais, mas revelam a existência de um conhecimento 

profundo dos ecossistemas. Suas práticas são herdadas dos mais velhos, pela tradição, e levam à 

manutenção e ao uso sustentado dos ecossistemas naturais (DIEGUES, 1993; CUNHA e 

ROUGEULLE, 1989). 

                                                 
22 O mito do bom selvagem é atribuído ao filósofo Jean-Jacques Rousseau, em torno da figura do ser humano em seu 
estado natural e não contaminado por constrangimentos morais. Em tese esse homem viveria em perfeita harmonia 
com a natureza.  
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Em contraposição a esse entendimento, outra vertente teórica defende que as 

populações tradicionais são idealizadas por parte do movimento ambientalista e do poder público 

brasileiro. Segundo Vianna (1996, p. 116), essa idealização é "permeada de referências que 

remetem a idéias que as associam a povos 'primitivos', 'harmônicos', 'simbióticos' e 

'conservacionistas'".  

Nesse mesmo sentido, Adams (2000) estudando a pesca dos caiçaras, defende que 

seu etnoconhecimento não basta para afirmar que eles garantam a conservação da natureza. Essa 

interpretação parte do suposto que as grandes extinções antropogênicas não se devem tão 

somente às intervenções modernas, mas a diferentes estágios das sociedades humanas, como 

demonstram inúmeros estudos.  

Uma diferença fundamental entre um tempo e outro é a eficiência destrutiva da 

tecnologia usada e a amplitude das transformações do modo de produção corrente. Se há alguma 

norma que possa caracterizar as relações entre o homem e a natureza, esta é a do não-equilíbrio 

ou, pelo menos, uma dita harmonia deve ser relativizada.  

Um estudo de Hames (1987 apud FOLADORI e TAKS, 2004), com o objetivo de 

verificar a existência de uma “ética conservacionista”, em relação à caça por tribos indígenas 

amazônicas reforça essa interpretação. O autor verificou que os Yanomami e Yw’kwana caçam, 

preferencialmente, em áreas de fauna rica longe das aldeias, por oposição às áreas com menos 

animais, junto à aldeia. Porém, durante a caçada, não deixam de abater qualquer animal que 

compense o esforço, mesmo que seja nas áreas empobrecidas.  

Esse mesmo padrão de caça também foi observado nas populações 

agroextrativistas estudadas nesse trabalho, sugerindo, ainda que preliminarmente, não existir um 

arquétipo “conservacionista” por parte das mesmas. Trata-se, sobretudo, de uma questão de 

sobrevivência. A caça pode ser sustentável, porém, deve-se mais à baixa densidade populacional 

desses grupos sociais, do que à concretude de uma ética conservacionista inata, embora haja 

grupos que mantém práticas de manutenção da base de seus recursos. 

Além disso, em situações de instabilidade econômica e crescimento populacional, 

a “tragédia dos bens comuns”23 pode ser evocada, como demonstra um estudo junto aos caiçaras 

                                                 
23 O pensador Garret Hardin, em 1868, definiu a "tragédia dos bens comuns" como a utilização desordenada e competitiva dos 

recursos naturais que, ao mesmo tempo, pertencem a todos e não pertencem a ninguém em particular. 
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realizado por Sales (1988 apud ADAMS, 2000), que registra o uso predatório do gerival - um 

tipo de tarrafa, criado pelos pescadores de Paranaguá (PR) nas últimas décadas. 

Casos como esse de utilização desordenada e competitiva dos recursos naturais, na 

interpretação de Garret Hardin seria motivado pela falta de incentivos aos indivíduos para um uso 

socialmente equilibrado desses recursos. A conseqüência implícita na hipótese do autor, é que o 

problema seria solucionado estendendo-se às áreas comuns os direitos de propriedade privada.  

Esta visão é muito criticada, pois, no interior de um regime de propriedade 

privada, os espaços públicos, comuns ou coletivos tendem a ser utilizados para fins privados, já 

que tal é a lógica das relações de produção dominantes (FOLADORI e TAKS, 2004). Quando 

estamos diante de recursos apropriados de forma coletiva, que não se regem totalmente por 

relações de propriedade privada, ou estão menos integrados ao mercado, os recursos coletivos 

não necessariamente se degradam.  

Nesse sentido, discutir o pensamento ambiental romântico não significa ser 

indiferente às práticas tradicionais que, freqüentemente, são consideradas ineficientes pela 

ciência hegemônica. É um fato reconhecido que a propriedade coletiva dos recursos naturais não 

conduz, necessariamente, à atitude negligente ou depredatória sobre o meio ambiente, como 

sugeriu Garret Hardin.  

Como muitos exemplos demonstram, há múltiplas formas pré ou não-capitalistas 

de organização social, que estabelecem relações diferentes e contraditórias com a natureza: uns 

causando danos aos bens naturais, outros, potencializando os recursos da biodiversidade, com 

repercussões positivas sobre a mesma. 

Na pesquisa empírica para essa tese, trabalha-se com o grupo social dos produtores 

familiares agroextrativistas – caboclos amazônicos – que mesclam atividades extrativistas 

vegetais, com agricultura, caça e pesca. O trabalho se desenvolve com base na força familiar, 

visando principalmente ao próprio sustento, mas determinado de algum modo pelo mercado. 
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1.5 PRODUÇÃO FAMILIAR AGROEXTRATIVISTA: UMA INTERPRETAÇÃO 
CONCEITUAL 

 

Neste trabalho, adota-se como uma das principais categorias a ‘produção familiar 

agroextrativista’. Essa escolha implica em assumir uma opção metodológica que nos leva a fazer 

inclusões e exclusões de diferentes abordagens. Como destaca Neves (1995, p. 21-22), em muitos 

casos, caracterizar um tipo de produção como familiar, é pautar-se por uma classificação dualista 

cujo oposto é a produção capitalista. Por vezes a dicotomia é tão acentuada, que a caracterização 

de um tipo leva a traçar uma caricatura do outro.  

Nesse sentido, atribui-se à unidade de produção capitalista características como: 

trabalho assalariado, apropriação da mais-valia, reprodução ampliada, busca de aumento da 

produtividade e rentabilidade, enfim, uma racionalidade capitalista. Em contraposição, na 

produção familiar ressalta-se o trabalho da família, a resistência à apropriação dos excedentes, 

centrada na reprodução familiar e na manutenção dos meios de produção, busca de autonomia, 

menor dependência do mercado e manutenção do autoconsumo. Em síntese, uma racionalidade 

camponesa. 

No Brasil, a expressão “agricultura familiar” emerge a partir de meados da 

década de 1990, com a visão de um agricultor familiar como um personagem diferente do 

camponês. Segundo Schneider (2003), sua emergência está relacionada a dois eventos que 

tiveram um impacto social e político muito significativo no meio rural naquele período.  

 

De um lado, no campo político, a adoção da expressão parece ter sido 
encaminhada como uma nova categoria-síntese pelos movimentos sociais 
do campo, capitaneados pelo sindicalismo rural (...) De outro lado, a 
afirmação da agricultura familiar no cenário social e político brasileiro 
está relacionada à legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar, em 
1996, o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar) (SCHNEIDER, 2003, p. 99-100).  

 

Nessa perspectiva, o PRONAF e outros programas de apoio a agricultura 

familiar, apresentam-se como resposta às pressões do movimento sindical rural desde o 

início dos anos de 1990. Sua finalidade é prover crédito agrícola e apoio institucional às 

categorias de pequenos produtores rurais, alijados das políticas públicas e que se 

encontravam sérias dificuldades de se manter na atividade. Enfim, esses programas são 
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legitimados pela necessidade de promover o desenvolvimento econômico e social, e vem para 

inserir o agricultor familiar no mercado.  

Esse contexto parece consolidar o entendimento que a modernização da agricultura 

mudou o significado do conceito de campesinato, de produção de subsistência e sem vínculos 

com o mercado, para uma unidade de produção familiar tecnificada e com forte integração 

mercantil (IANNI, 1986; GRAZIANO, 1982). 

Por outro lado, tendo de se adaptar às exigências da agricultura moderna, a 

chamada agricultura familiar mantém seu traço camponês. Este campesino luta por sua 

reprodução social e econômica, ao mesmo tempo em que é útil na acumulação de capital (SOTO, 

2002). Enfim, trata-se de um campesinato amplamente heterogêneo e que apresenta inúmeras 

diferenças regionais (WANDERLEY, 1999). 

Ao associar agricultura familiar e campesinato, Wanderley entende que a 

agricultura familiar tem uma história e que é a do camponês. Para ela, a agricultura familiar é 

“aquela que não pode separar a família da unidade de produção” e o campesinato é “uma forma 

social particular de organização da vida e da produção”. Este caráter familiar se expressa nas 

formas sociais que associam patrimônio, trabalho, consumo e que orientam uma lógica de 

funcionamento específica. 

Para a autora, o agricultor familiar é um ator social do mundo moderno que 

desenvolve suas atividades em continuidade com os pertencimentos antigos e resiste contra as 

formas de dominação. Ele enfrenta desafios para se inserir no mercado de trabalho, recebe 

influência da sociedade via informação dos meios de comunicação, mas, pelo seu modo de vida, 

está atrelado à tradição da família, onde a terra trabalhada é um espaço individual conquistado 

sobre a sociedade. 

No caso da produção familiar agroextrativista, o espaço conquistado é um 

território coletivo. Pode-se dizer que ela não é tipicamente camponesa, nem tampouco é moderna 

e fortemente tecnificada e mercantilizada, mas guarda traços de campesinato e mantém relações 

de mercantilização. O trabalho é fundamentalmente familiar, mas lança mão de “ajuda - mútua” e 

de assalariamento em atividades sazonais específicas, inclusive urbanas.  

Essa complementaridade de diferentes atividades para obtenção de renda e 

inserção econômica, não representa uma situação inteiramente nova na vida de grupos sociais de 

origem agrária. Dois autores de estudos clássicos sobre campesinato, Kautsky e Chayanov, 
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trataram dessa realidade. O primeiro faz referências às “formas de trabalho acessório” e o 

segundo trata de “outras atividades não-agrícolas”.  

Para Kautsky (1980), o desenvolvimento do capitalismo na agricultura é 

comandado pela dinâmica do progresso tecnológico, tendendo a uma “lenta e gradual” 

subordinação da agricultura à indústria. Com  isso, completa-se uma longa evolução que resulta 

na afirmação da superioridade técnica da grande propriedade sobre as unidades camponesas.  

Para o autor, o processo de transformação estrutural da agricultura sob o 

capitalismo não elimina, necessariamente, as pequenas propriedades desde que elas 

desenvolvam “formas de trabalho acessório” que lhes permitam manter sua reprodução 

social. Essa permanência de pequenos proprietários estaria relacionada à própria 

natureza do processo de desenvolvimento capitalista na agricultura, que precisaria dos 

mesmos para fornecer a força de trabalho para as grandes unidades. Nesse sentido, 
 

[...] não devemos pensar que a pequena propriedade territorial esteja em 
vias de desaparecer na sociedade moderna, ou que possa ser inteiramente 
substituída pela grande propriedade. A grande propriedade, por mais 
que rechace os camponeses livres, sempre manterá uma parte deles à 
sua ilharga, uma parte que ressuscita como pequenos arrendatários 
(KAUTSKY, 1980, p. 178). 

 

Esse “trabalho rural acessório”, pode ou não, estar ligado à agricultura e 

ser realizado dentro ou fora da propriedade. Para além da tradição marxista, essas 

características o aproximam da idéia de “atividades rurais não-agrícolas”, de Alexander 

Chayanov (1974). 

Para esse autor, o recurso às atividades não-agrícolas se constitui em uma 

estratégia de uso da força de trabalho familiar, como expressão da racionalidade que a 

família imprime às suas atitudes, de modo a manter o equilíbrio entre trabalho e 

consumo, garantindo sua reprodução social. Enfim, 
 

Trata-se de atividades artesanais e comerciais que fornecem uma 
remuneração muito mais elevada por unidade de trabalho. Com sua 
ajuda pode-se obter ganhos maiores com menos esforço, e a família 
prefere ajustar o equilíbrio básico entre consumo e desgaste da força de 
trabalho principalmente por meio da ocupação em artesanato e comércio 
[...]. Em outras palavras, podemos assegurar teoricamente que a divisão 
do trabalho na família camponesa entre atividades agrícolas e não-
agrícolas (artesanato e comércio) é levada a cabo pela comparação da 
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situação de mercado desses ramos da economia nacional. (CHAYANOV, 
1974, p. 120). 

 

O autor entende que, apesar das atividades não-agrícolas poderem ser 

exercidas fora da propriedade, isso não comprometeria o caráter indivisível dos 

rendimentos familiares. Trata-se, pois, de um “sistema único de equilíbrio básico” que faz 

com que haja uma interdependência entre os ganhos totais dos membros da família.  

Essas características são, em parte, identificadas no grupo social em estudo. Por 

outro lado, optou-se por trabalhar muito mais no campo dos “híbridos”, a partir da noção de ethos 

do agroextrativista (PICANÇO, 2005), que incorpora elementos teóricos de diferentes matizes 

sobre o campesinato (SOUZA, 2002). Nessa perspectiva, a interpretação aqui usada sobre a idéia 

de ethos está muito próxima à de campesinidade.  

A noção de ethos tem presente a incorporação de novos elementos econômicos e 

culturais, num constante vir a ser. Trata-se de representações inseridas, produzidas e emitidas 

sobre o vivido e a realidade social do indivíduo, que se traduzem em seu comportamento 

(TEDESCO, 1999, p. 20). É assim que o agroextrativista absorve e redefine estilos de vida e 

visões de mundo, no confronto com os processos sociais. 

Quando me refiro à produção familiar agroextrativista, estou tratando do caboclo 

amazônico como uma síntese sui generis do seringueiro – castanheiro – camponês – ribeirinho –

pescador – caçador – agricultor – extrativista – produtor familiar agroextrativista amazônida. 

Esse ser social de formação dinâmica, como que ‘hibridizado’ num encontro dialético, com e na 

natureza, vai forjando o ethos do agroextrativista.  

A produção familiar agroextrativista se imbrica através do desenvolvimento de 

diferentes formas de adaptabilidade ao ecossistema local, numa estratégia de sobrevivência 

baseada em complementaridades de múltiplas atividades. Vive fundida nas práticas da roça de 

subsistência, da criação animal (aves e porcos para a maioria; gado bovino e bubalino para 

alguns), do extrativismo vegetal (madeira, fibras, plantas medicinais, frutas, resinas, óleos, 

sementes, etc.), da caça e da pesca. Lança mão ainda, de atividades sazonais, de assalariamento e 

garimpagem. 
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Esse conjunto de atividades, que garante a reprodução social das 

famílias agroextrativistas, caracteriza o que vem sendo chamado de pluriatividade. 

Segundo Schneider (2003), não há consenso em torno de uma das mais rigorosas 

definições de Fuller: 

 

A pluriatividade permite reconceituar a propriedade como uma unidade 
de produção e reprodução, não exclusivamente baseada em atividades 
agrícolas. As propriedades pluriativas são unidades que alocam o 
trabalho em diferentes atividades, além da agricultura familiar (home-
based farming). [...] A pluriatividade permite separar a alocação do 
trabalho dos membros da família de suas atividades principais, assim 
como o trabalho efetivo das rendas. Muitas propriedades possuem mais 
fontes de renda do que locais de trabalho, obtendo diferentes tipos de 
remuneração. A pluriatividade, portanto, refere-se a uma unidade 
produtiva multidimensional, onde se pratica a agricultura e outras 
atividades, tanto dentro como fora da propriedade, pelas quais são 
recebidos diferentes tipos de remuneração e receitas (rendimentos, 
rendas em espécie e transferências) (FULLER apud SCHNEIDER, 2003, 
p. 105). 

 

Essa amplitude e ambigüidade da noção de pluriatividade, permite a 

incorporação de diferentes atores e situações, e vem sendo questionada por vários 

autores. Schneider compartilha da opinião de Carneiro, para quem a pluriatividade “[...] é 

um termo de criação recente do vocabulário técnico, do qual o campo acadêmico se 

apropriou. Assim, a noção só ganha sentido se for relacionada com a política agrícola que 

estimulou a especialização da produção e do trabalho” (1996b, p. 10 apud 

SCHNEIDER, 2003, p. 105). Nessa perspectiva, defende o autor, a pluriatividade é, de fato, 

uma noção ou, no máximo, uma categoria social que se refere ao fenômeno da 

combinação de múltiplas inserções produtivas por um indivíduo ou uma família. 

Segundo Castro (1997), as diversas atividades da produção familiar 

agroextrativista apresentam-se complexas e organizadas em múltiplas formas de relacionamento 

com os recursos, que asseguram a reprodução do grupo. Essa adaptação a um meio ecológico de 

alta complexidade realiza-se graças aos saberes acumulados sobre o território e pelas diferentes 

formas que o agroextrativista realiza seu trabalho. 
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Nesse sentido, as atividades realizadas pelo produtor familiar agroextrativista 

possibilitam a construção de uma cultura integrada à natureza e com diferentes formas de manejo, 

que se mostram adequadas à realidade local. Contém e combinam formas materiais e simbólicas 

com as quais esse grupo age sobre o território. É assim que, 

 
o trabalho que recria continuamente essas relações reúne aspectos visíveis e 
invisíveis, daí porque está longe de ser uma realidade simplesmente econômica. 
Nas sociedades ditas ‘tradicionais’ e no seio de certos grupos agro-extrativistas, 
o trabalho encerra dimensões múltiplas, reunindo elementos técnicos com o 
mágico, o ritual, e enfim, o simbólico (CASTRO, 1997, p. 223). 

 

Fazendo uso de uma tecnologia simples, mas eficiente localmente, resultado da 

experimentação através dos tempos, a produção familiar agroextrativista garante os meios de sua 

sobrevivência. Esta desenvolveu uma cultura mítico-religiosa intimamente relacionada com o 

meio, ao mesmo tempo em que organiza suas atividades com base em suas necessidades 

materiais de modo a garantir sua reprodução social. 

A legitimação de áreas protegidas como território dos agroextrativistas, a exemplo 

de RESEX e RDS, estabeleceu novas oportunidades e limitações a esse grupo social. Parte-se do 

pressuposto de que as populações locais façam uso dos recursos numa combinação de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

Para atender esse requisito, a população passou a se organizar em associações e 

cooperativas para gerir projetos comunitários sociais e econômicos, baseados em atividades de 

extração e industrialização de produtos da floresta. Isso representa uma reinvenção da vida 

comunitária exigida pela institucionalização das reservas. 

O desafio é enorme para essas populações, não somente pelas condições 

ambientais que impõem inúmeros limites decorrentes do tamanho e dificuldade de controle de 

seu território. Há outros condicionantes da própria realidade social, marcada por um histórico de 

exploração e violência, analfabetismo, inexistência/ineficiência dos serviços sociais básicos e 

falta de confiança mútua.  
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1.6 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 
 

1.6.1 Método e técnicas de pesquisa 

 

Assume-se o desafio de adotar uma perspectiva de análise com caráter 

multidisciplinar, buscando fazer uma convergência do referencial teórico e metodológico em 

termos das ciências sociais, inclusive, das aplicadas e ambientais. Usa-se o estudo de caso como 

tentativa de compreensão da realidade social, tendo em conta que toda construção social contém 

contradições internas suficientes para ser superável (DEMO, 1973). Essa perspectiva preconiza a 

normalidade de mudanças, no sentido de uma superação histórica. 

Parte-se da premissa que o conhecimento é um processo, não um estado, e, 

portanto, é sempre vir a ser, consistindo em passar de um conhecimento menor para um estado 

mais completo e mais eficaz (OLIVEIRA, 2007). Para tanto, é preciso analisá-lo da maneira mais 

exata e abrangente possível. 

Cervo e Bervian (2003, p.23) entendem que o “método concretiza-se como o 

conjunto de diversas etapas ou passos que devem ser dados para a realização da pesquisa. Esses 

passos são as técnicas”. Esta pesquisa compreende aspectos quantitativos e qualitativos, a 

depender de cada objetivo. 

Nesse sentido, o presente estudo se caracteriza, em princípio, por uma análise 

quantitativa, que compreende uma etapa descritiva, seguida por inferência, a partir dos dados 

estatísticos levantados. Para Gil (1999, p. 46), as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

Por outro lado, o trabalho compreende ainda uma análise qualitativa e busca aferir 

a percepção da população local, quanto ao uso e noção de sustentabilidade de suas atividades.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares e se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Segundo Minayo 

(2004), a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações 

humanas, um lado não perceptível e não mensurável nas equações, médias e estatísticas. 

O surgimento relativamente recente da pesquisa em percepção ambiental tem se 

caracterizado pela interdisciplinaridade e pela utilização bastante ampla de técnicas de coleta e 

tratamento de dados. Entende-se que trabalhar com a percepção, é trilhar um caminho onde não 
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existe o rigor de inferências rígidas de causa-efeito e, nem sempre, se pode atribuir correlações 

diretas entre os fenômenos observados (DEL RIO e OLIVEIRA, 1999). Isso decorre da 

complexidade e diversidade das manifestações dos fenômenos, que tem conduzido a uma intensa 

discussão e crítica metodológica interna (SÁ, 2002). 

Segundo Yi-fu Tuan (1980), a percepção pode ser tanto a resposta dos sentidos aos 

estímulos externos, quanto à atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente 

registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que é 

percebido tem valor para nós, para a sobrevivência biológica, e para propiciar algumas 

satisfações que estão enraizadas na cultura.  

O autor trabalha com o conceito de topofilia, como o elo afetivo existente entre o 

indivíduo e o lugar ou ambiente físico em que está inserido. Assim, 

 

A palavra ‘topofilia’ é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido 
amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio 
ambiente material. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo 
de expressão. A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética [...] 
pode ser tátil [...]. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são os 
sentimentos que temos para com o lugar, por ser o lar, o lócus de reminiscências 
e o meio de se ganhar a vida (TUAN, 1980, p. 107) 

 

Nesse sentido, a percepção é a apreensão de uma qualidade sensível, acrescida de 

uma significação, como uma qualidade essencial, e está subordinada às condições limitativas de 

proximidade no tempo e no espaço (OLIVEIRA, 2002). 

Ainda segundo Oliveira (2007, p. 187), a construção do espaço é engendrada em 

vários planos: perceptivo, cognitivo e representativo. Assim, o espaço percebido é sensório-

motor, prático e vivenciado em suas múltiplas dimensões: física, social, cultural e geográfica. Por 

sua vez, a concepção espacial é simbólica, implicando numa imagem mental e gráfica que 

representa o espaço como um processo e como reconstrução. 

Tendo em vista os levantamentos de campo, optou-se por adotar como princípios 

básicos os seguintes procedimentos: identificar os informantes de modo a tê-los como sujeitos 

preferenciais; visitar os locais não somente com a preocupação específica de análise, mas 

também para observações e conversas informais. Adotou-se o pressuposto básico de respeitar as 

especificidades locais e estar disposto a ser também especulado sobre meu interesse, buscando 

estabelecer a empatia como forma de melhor colher os resultados. 
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Recorre-se ao uso de imagens, particularmente de fotografias e mapas. Das 

imagens fotográficas, pelo entendimento de que muito mais do que ilustrar, elas exprimem 

singularidades que não são possíveis retratar adequadamente através de palavras. Dos mapas, 

para permitir uma melhor visualização das espacialidades socialmente construídas. 

No que se refere às comunidades selecionadas para serem analisadas, serão 

estudadas as consideradas representativas pelo autor: na RESEX Cajari, que representam as 

diferentes realidades fisiográficas (baixo, médio e alto curso do rio Cajari), bem como a divisão 

administrativa e a existência dos empreendimentos produtivos; na RDS do Iratapuru, 

priorizaram-se as que têm maior relação de uso e proximidade dos núcleos comunitários em 

relação àquela área protegida, e àquelas que desenvolvam projetos comunitários produtivos.  

A tese foi estruturada nas seguintes fases: levantamento bibliográfico e 

documental de dados históricos, sócio-econômicos e ambientais;  levantamento de campo; 

tabulação e tratamento das informações; análise dos dados e informações e redação final da tese. 

 

 

1.6.2 Amostragem 

 

Considerando tratar-se de uma pesquisa quali-quantitativa, procurou-se definir o 

tamanho da amostra que atendesse, satisfatoriamente, a essa característica. Recorreu-se à 

estatística para estabelecer a amostra, na perspectiva de que a mesma contemplasse as 

observações de Minayo (2004), para quem a amostragem boa é aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. 

Cabe deixar claro que a amostragem que será definida a seguir, refere-se à parcela 

da população que deverá responder ao formulário estruturado, para levantar dados 

socioeconômicos e sobre a percepção de uso dos recursos pelas comunidades. Para coletar 

informações sobre o processo de gestão das UC´s, foram entrevistados os conselheiros e 

lideranças das representações comunitárias, bem como os gestores governamentais responsáveis 

pela RESEX (Instituo Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio) e pela RDS (Secretaria 

Estadual do Meio Ambienta - SEMA).  
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Antes de passar-se para a definição da amostra, propriamente dita, deve-se lembrar 

que foram definidas duas amostras: uma para a RESEX, que totalizou 172 famílias pesquisadas, 

além de entrevistas com seis lideranças; e outro para a RDS, sendo 52 famílias pesquisadas e 

quatro lideranças formais entrevistadas. 

O tamanho das amostras de 52 famílias para a RDS representa 34,66 % do 

universo da pesquisa, isto é, das 150 famílias segundo estimativa da SEMA. Na RESEX, foram 

pesquisadas 172 famílias, o que representa 31,15% do universo da pesquisa de 552 famílias 

identificadas a partir do trabalho do IBGE. 

O tamanho das amostras está de acordo com o enunciado da Lei dos Grandes 

Números ou Teorema do Limite Central (Teorema de Jacob Bernoulli). Esse enunciado 

estatístico indica que a freqüência de determinados acontecimentos, observada em um grande 

número de casos análogos, tende a se estabilizar à medida que aumenta o número de casos 

observados, aproximando-se dos valores previstos pela teoria das probabilidades. Assim sendo, 

em uma amostra maior que 30, as características das variáveis obedecem a uma curva normal. 

Nesse sentido, dada uma longa série de acontecimentos, pode-se, com erro 

desprezível, calcular a probabilidade de um evento, ou então, dada a probabilidade de um evento, 

pode-se calcular o número de vezes que ele deve ocorrer numa longa série de tentativas. Esse 

entendimento estatístico dos dados quantitativos converge com a noção de “ponto de 

redundância” (LINCOLN e GUBA, 1985, apud COSTA, 2006), usado em pesquisa qualitativa. 

Ambos indicam o momento exato para o encerramento das pesquisas, uma vez que coletar novas 

informações já não contribui para modificação dos cenários retratados. 

 

 

1.6.3 Fontes e coleta de informações 

 

O processo de coleta de informações compreende um conjunto de diferentes 

fontes, técnicas e procedimentos: dados secundários (trabalhos científicos que versam sobre a 

área de estudo, do IBGE e documentos institucionais da SEMA, IBAMA, ICMBio), bem como 

levantamentos primários (através de técnicas participativas24 em oficinas, formulários de 

                                                 
24 Entende-se por técnicas participativas uma série de abordagens e ferramentas utilizadas para a obtenção de informações para a reflexão sobre as condições 

ambientais e sociais locais e para o fortalecimento da comunidade (Drumond, 2002).  
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entrevistas estruturadas e roteiros de entrevistas semi-estruturadas), constituem a base dessa 

etapa. 

Para facilitar o acompanhamento e verificação dos procedimentos adotados, optou-

se por vincular as fontes e passos de coleta das informações aos objetivos propostos, como segue:  

- Analisar as mudanças ocorridas nas atividades e nas condições de vida da 

população local, a partir da criação das unidades, as fontes de informação são – micro dados dos 

Censos do IBGE (Contagem da População, 2007), referentes aos setores censitários que se 

sobrepõem às UC´s; diagnóstico Sócio-econômico da RESEX do Cajari (FILOCREÃO, 1993) e 

o Perfil Sócio-econômico da RDS do Iratapuru (SEMA, 1998); aplicação de formulários 

estruturados para levantar informações complementares sobre a socioeconomia local.  

- Identificar a percepção da população em relação aos impactos de suas atividades 

sobre a base de recursos naturais e sobre a evolução de suas condições de vida – uso de 

metodologias participativas aplicadas em Oficinas nas comunidades; e, formulário para 

entrevistas estruturadas que contemplam o levantamento do uso dos recursos pelas comunidades. 

- Identificar as ameaças e conflitos socioambientais que podem comprometer o 

cumprimento dos objetivos das Unidades – a participação de pessoas ligadas diretamente à 

unidade de conservação, mediante a realização de entrevistas e reuniões com técnicos, gestores e 

moradores. Além disso, as informações secundárias, os formulários da pesquisa de campo e as 

oficinas comporão elementos para responder esse objetivo. 

- Analisar a eficiência do manejo, para contribuir com que as áreas protegidas 

possam cumprir os objetivos aos para os quais foram criadas – legislação e normas vigentes; 

roteiro de entrevistas semi-estruturadas com gestor da unidade e representantes das comunidades 

no Conselho Deliberativo. Essas entrevistas foram registradas através de anotações e 

posteriormente analisadas. Além disso, as informações secundárias, os formulários da pesquisa 

de campo e as oficinas também ajudarão a atender esse objetivo. 
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1.6.4 Análise e interpretação de informações 

 

Para facilitar o acompanhamento e verificação dos procedimentos adotados optou-

se, como nos procedimentos de coleta, por vincular a análise e interpretação das informações aos 

objetivos propostos, como seguem:  

 Para analisar as mudanças ocorridas nas atividades e nas condições de vida da 

população local, a partir da criação das unidades – foi feita a comparação da evolução dos 

indicadores dos Censos do IBGE, dos Diagnósticos sócio-econômicos elaborados pelo IBAMA e 

SEMA, respectivamente, sobre a RESEX e RDS, bem como os resultados levantados na pesquisa 

de campo. 

Os dados quantitativos levantados nos formulários foram tabulados através do 

programa de computador Excel, e depois analisados no programa de análise estatística Statistical 

Package for the Social Scienses - SPSS (Pacote Estatístico para as Ciências Sociais). 

 Para identificar a percepção da população em relação aos impactos de suas 

atividades sobre a base de recursos naturais e sobre a evolução de suas condições de vida – os 

Mapas Falados resultantes da aplicação de metodologia participativa durante as Oficinas foram 

transcritos e incorporados ao trabalho, bem como a explicações pertinentes ao seu entendimento; 

as informações qualitativas dos formulários aplicados foram comparadas e agrupadas por 

conteúdo e fez-se uma enquete (cada grupo de resposta recebeu uma numeração: 1, 2, 3...). Em 

seguida foi usado o programa de computador Excel para tabular e o programa SPSS para gerar 

percentuais e gráficos das respostas. 

 Para identificar as ameaças e conflitos socioambientais que podem comprometer o 

cumprimento dos objetivos das Unidades – fez-se análise das entrevistas, reuniões com técnicos, 

gestores e moradores, bem como dos formulários da pesquisa de campo; foi feita a comparação 

da evolução dos indicadores dos estudos técnicos; as oficinas, as reuniões, a observação e a 

análise de eficiência do manejo também ajudaram a satisfazer esse objetivo.  

 Para averiguar a eficiência de manejo e contribuir para o cumprimento dos 

objetivos das unidades – fez-se análise da legislação e normas vigentes; análise dos registros das 

entrevistas com gestor da unidade e representantes das comunidades no Conselho Deliberativo. 

Os dados obtidos através de informações secundárias, dos formulários da pesquisa de campo e 

das oficinas, foram usados na compreensão e explicação dos aspectos analisados. 
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Segundo CIFUENTES (2000), o manejo de uma área protegida pode ser definido 

como “o conjunto de ações que resultam em um melhor aproveitamento e permanência de uma 

área protegida, permitindo que os objetivos para os quais foi estabelecida se cumpram”. 

IZURIETA (1997) define efetividade de manejo como “o conjunto de características, ações, 

atitudes, capacidades e competências particulares que permitam à uma área protegida cumprir 

satisfatoriamente a função e os objetivos para os quais foi criada”. 

Para averiguar a eficiência de manejo usou-se como referências os trabalhos de 

Faria (2004), Izurieta et al (1999), Mesquita (2002) e Padovan (2004). Foram feitas algumas 

adaptações das metodologias por eles propostas, para adequar âmbitos\dimensões, variáveis e 

nomenclatura ao contexto das unidades estudadas, resultando na matriz de avaliação da eficiência 

de manejo (Quadro 2). A matriz adotada possui 57 indicadores agrupados em 23 critérios de 

análise. 

A metodologia adotada para a análise do manejo das unidades de conservação tem 

como enfoque a noção de manejo estabelecida pelo SNUC (2000), que se refere a “todo e 

qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas”. 

Essa opção parte da constatação que a medição da qualidade do ambiente requer 

informações consistentes e sistemáticas sobre o estado da biodiversidade e dos processos 

ecológicos. Considerando as limitações para a obtenção destas informações e o alto custo para 

sua medição, decidiu-se por avaliar a situação dos processos que induzem aos resultados 

alcançados. 

A análise está orientada a averiguar o grau de manejo sustentável das unidades de 

conservação. Nesse sentido, considerando o triângulo da sustentabilidade, foram incluídos os 

âmbitos ou dimensões ambiental, social e econômica, bem como a institucional, dada sua 

fundamental importância no contexto da gestão estudada. Segundo Padovan (2004), essas 

dimensões compreendem a avaliação dos seguintes aspectos:  

a. Na dimensão ambiental são avaliados os aspectos relacionados com a categoria 

de manejo, a biodiversidade e a diversidade cultural relevantes da região presentes na área e as 

condições da unidade de conservação para favorecer a viabilidade ecológica.  

b. As dimensões social e econômica abordam os mecanismos institucionais e as 

estratégias para integração da unidade de conservação com as populações de dentro e do entorno. 
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Esses âmbitos avaliam os benefícios decorrentes da implantação da unidade de conservação para 

as comunidades de dentro e ou do entorno da área, bem como a disponibilidade dos recursos 

financeiros necessários ao manejo adequado.  

c. No âmbito institucional são avaliados os fatores relacionados ao planejamento, 

legislação, infra-estrutura, pessoal e demais aspectos que influenciam no manejo. 

A partir da análise da diversidade de parâmetros usados nesse tipo de avaliação, 

optou-se por adotar dois deles amplamente utilizados e aceitos: critérios e indicadores. Os 

critérios caracterizam os elementos essenciais ou o conjunto de condições mediante os quais se 

pode avaliar o manejo. Os indicadores possibilitam mensurar os critérios, já que estes não podem 

ser medidos diretamente.  

Os indicadores estão num nível hierárquico inferior aos critérios e evidenciam as 

mudanças das condições do sistema a ser avaliado. Com a estruturação dos parâmetros em 

critérios e indicadores há uma hierarquização dos mesmos, indicando que um parâmetro se 

cumpre na medida em que os de nível inferior a ele se cumpriram (PADOVAN, 2004). 

Os parâmetros de medição utilizados são flexíveis e permitem os necessários 

ajustes de acordo com o contexto analisado, bem como a inclusão de novos aspectos a serem 

avaliados. Desta forma, a aplicação dos parâmetros tem como referências principais, os objetivos 

estabelecidos para a categoria de manejo, seja através do SNUC (2000) e\ou daqueles definidos 

para a UC segundo o seu instrumento legal de criação. 
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Quadro 2 - Matriz de Análise de Eficiência do Manejo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão Critérios Indicadores 

A
m

bi
en

ta
l 

1. Existe coerência entre as 
características intrínsecas, os 
objetivos de conservação e a 
categoria de manejo. 

1.1. Correspondência da categoria de manejo com as 
características da área. 
1.2. Compatibilidade dos objetivos de manejo com as 
características da área e categoria de manejo definida. 

2. Os usos que se 
desenvolvem na UC são 
compatíveis com a 
categoria 

2.1. Compatibilidade dos usos com os objetivos da categoria 
de manejo. 

3. A área conserva amostras 
representativas de ecossistemas 
relevantes da região. 

3.1. Os ecossistemas relevantes da região estão presentes 
na uc. 
3.2. Os ecossistemas relevantes da região presentes na UC 
são representativos. 

4. A área conserva atrativos 
naturais e/ou culturais relevantes
da região. 

4.1. Os atrativos naturais e/ou culturais relevantes da região são 
conservados na UC 
4.2. Reconhecimento desses atrativos pela população interna e 
do entorno  

5. A área contribui para a 
conservação da diversidade 
biológica. 

5.1. A área conserva espécies de especial interesse para a 
conservação. 
5.2. A área identifica e monitora espécies indicadoras  

6. As características 
espaciais da unidade de 
conservação favorecem a 
viabilidade ecológica. 

6.1. Superfície total ótima da UC. 
6.2. Forma adequada para favorecer a viabilidade ecológica. 
6.3. Conectividade entre a UC e outras áreas de mesmas 
características. 
6.4. O zoneamento da UC favorece a viabilidade ecológica. 

7. Os ecossistemas mantêm ou 
melhoram sua saúde e 
vitalidade. 

7.1. A cobertura vegetal ou outra estrutura fundamental do 
ecossistema ou hábitat são mantidas. 
7.2. Os ecossistemas degradados se recuperam. 

8. Os usos que se desenvolvem 
na unidade de conservação não 
prejudicam a viabilidade 
ecológica. 

8.1. As práticas e intensidades de uso não prejudicam a 
viabilidade ecológica. 

9. As ameaças a saúde e 
vitalidade dos ecossistemas ou 
habitats da área estão 
identificadas e controladas. 

9.1. As ameaças aos ecossistemas ou habitats são prevenidas 
e controladas. 
9.2. Os limites da UC são conhecidos e respeitados. 
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Dimensão Critérios Indicadores 

So
ci

al
 

10. Existem estratégias que são 
aplicadas para a integração das 
comunidades no manejo da 
unidade de conservação. 

10.1. A UC possui um conselho deliberativo que facilita a 
integração da sociedade civil no manejo da área. 
10.2. Funcionamento e importância do Conselho na solução de 
conflitos de interesse da UC.  
10.3. As estratégias de integração da gestão da UC incorporam 
os diferentes atores sociais e suas particularidades. 
10.4. População alvo é informada e envolvida na 
implementação de ações conjuntas. 
10.5. Manifestam-se atitudes favoráveis ao manejo da UC e seu 
entorno. 

Ec
on

ôm
ic

a 

11. As populações de dentro da 
área e/ou do entorno recebem 
benefícios monetários ou não, 
diretos ou indiretos, devido à 
unidade de conservação. 

11.1. A UC contribui para a melhoria da renda da população 
local. 
11.2. Infraestrutura ou serviços sociais básicos de interesse da 
comunidade local são desenvolvidos devido a UC. 
11.3. Projetos de desenvolvimento comunitário 
promovidos pela administração da UC 

12. Existem medidas efetivas 
de mitigação e/ou compensação 
dos impactos econômicos 
negativos devido ao manejo da 
unidade de 
conservação. 

12.1. Mecanismos de mitigação e compensação efetivas dos 
impactos econômicos negativos devido à UC. 

13. Os custos reais do manejo da
área são conhecidos. 

13.1. Mecanismos de organização da informação de gastos 
e receitas. 

14. A unidade de 
conservação conta com 
recursos financeiros 
suficientes para cobrir 
com os custos do 
manejo. 

14.1. As receitas da UC cobrem os custos do manejo. 
14.2. As fontes de financiamento são adequadas e diversas para 
assegurar o manejo em longo prazo 

15. Os mecanismos de gestão 
financeira são adequados e 
eficientes. 

15.1. Capacidade de manejo financeiro institucional. 
15.2. Transferência de recursos financeiros ajustada ao 
solicitado. 
15.3. Os recursos gerados-captados são aplicados na melhoria 
do manejo da UC. 
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Dimensão Critérios Indicadores 

In
st

itu
ci

on
al

 

16. Os mecanismos 
emergenciais ou 
complementares para o 
planejamento da área nos 
diferentes níveis são 
adequados 

16.1. O planejamento estratégico da UC está relacionado 
com as políticas estabelecidas pelo SNUC. 
16.2. Coerência entre os planos e projetos necessários. 
16.3. Monitoramento, avaliação de ajustes. 

17. O plano de manejo é 
adequado. 

17.1. Existência e atualidade do plano de manejo. 
17.2. Execução dos programas de manejo. 

18. O pessoal é qualificado e 
suficiente para o desempenho 
das atividades de manejo. 

18.1. Quantidade ótima de pessoal 
18.2. Qualidade ótima de pessoal 
18.3. Escalas salariais competitivas e outros benefícios 

19. A infraestrutura e 
equipamentos existentes 
satisfazem as necessidades de 
manejo da unidade de 
conservação. 

19.1. A infraestrutura é adequada às características do manejo. 
19.2. Os equipamentos e ferramentas são suficientes e efetivos 
19.3. Os acessos são adequados para alcançar os objetivos de 
manejo. 

20. A área conta com uma 
estrutura organizativa 
adequada ao manejo. 

20.1. Estrutura organizativa facilita gestão. 
20.2. Definição de cargos e funções adequada às características 
de gestão. 
20.3. Sistema claro e funcional de comunicação 
interna. 
20.4. Mecanismos de organização e registro de 
informação. 
20.5. Condições adequadas de segurança (em campo). 

21. A administração da área 
tem o apoio político 
necessário à gestão. 

21.1. Apoio intrainstitucional 
21.2. Apoio interinstitucional 

22. A legislação, normas 
técnicas e disposições 
administrativas são 
cumpridas. 

22.1. Status legal de criação da área. 
22.2. Demarcação e regularização fundiária 
22.2. Regulamentos de uso dos recursos naturais. 
22.3. Regulamentos administrativos. 
22.4. Leis relacionadas ao planejamento, manejo e gestão da 
UC. 

23. Os mecanismos para 
solucionar conflitos relacionados
com o domínio, a posse de terras
e uso de recursos naturais são 
efetivos. 

23.1. Estratégia efetiva para a resolução de conflitos 
relacionados com o uso de recursos da UC. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Padovan, 2004. 
 

 

A partir da análise da matriz, é possível chegar a cenários de manejo para cada 

indicador, que correspondem a valores específicos. Cada critério recebe um valor de pontuação 

entre zero e quatro, de acordo com o desempenho da unidade de conservação, sendo que quatro 
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representa a situação ideal – “ótimo de manejo” – para determinado critério, enquanto o valor 

zero representa uma situação em total conflito com os objetivos da unidade (tabela 2)  

A Matriz deverá ser submetida à discussão em uma espécie de ‘seminário’, 

envolvendo a equipe gestora de cada UC, de conselheiros comunitários e de 

técnico/pesquisadores atuantes nas áreas, para chegar a um consenso sobre a pontuação a ser 

definida para cada indicador das variáveis analisadas. 

 

   Tabela 2: Escala de valoração utilizada na análise do manejo 

PONTUAÇÃO % DO ÓTIMO 
0 < 35 
1 36-50 
2 51-75 
3 76-89 
4 90-100 

    Fonte: PADOVAN (2004); MESQUITA (2002). 
 

Em seguida, os dados foram tabulados com o auxílio de uma planilha eletrônica do 

Excel, obedecendo aos critérios recomendados por Mesquita (2002): (a) a efetividade de 

manejo de cada variável (critério) que possua sub-variáveis (indicadores) equivale à média 

aritmética dos pontos atribuídos a cada sub-variável, num intervalo entre 0 e 4; (b) a efetividade 

de manejo de cada âmbito (dimensão) é calculada pela soma das efetividades de suas variáveis, 

obtendo-se em seguida o percentual dessa soma sobre o “ótimo” do âmbito, ou seja, o valor 

que o âmbito teria caso todas as variáveis tivessem efetividade máxima; (c) por fim, a 

efetividade de manejo da UC é calculada pela média aritmética dos valores percentuais de cada 

âmbito. 

O resultado funciona como indicador do estado presente do manejo da área, em 

porcentagem do seu “ótimo” específico. De maneira a facilitar a interpretação deste valor 

percentual, Faria (2004) propõe uma escala de qualificação da eficiência de gestão (Quadro 3). 
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  Quadro 3 - Escala de qualificação da eficácia de gestão de unidades de conservação 

  Fonte: FARIA, 2004. 
 

A ferramenta de análise da efetividade da gestão pode ser adotada pelos gestores 

da área, permitindo o monitoramento dos critérios e o acompanhamento da implantação da UC. 

Dessa forma, espera-se que possa servir para ajudar a corrigir rumos e traçar estratégias de ação, 

em busca de uma maior efetividade no cumprimento dos objetivos de criação da unidade. 

Entretanto, é importante ressaltar que a avaliação do manejo de uma unidade não deve ser vista 

como um fim em si mesma, mas como um importante passo para determinar suas fortalezas e 

debilidades, com vistas ao monitoramento contínuo e ao aprimoramento da sua gestão. 

 

% do total 
ótimo 

 

Nível de 
qualidade do 

manejo 
 

Descrição do Padrão de Qualidade 

≤ 40,99 % 
 

Insatisfatório Faltam muitos elementos para a gestão e essa 
situação não garante a permanência da unidade 
em longo prazo, o que obriga a instituição 
enviar maiores esforços sobre a mesma. Nas 
atuais condições, os objetivos de manejo não 
são alcançáveis. 

41 – 54,99 % 
 

Pouco 
satisfatório 

Há recurso para a gestão, mas a área é 
vulnerável a fatores externos e/ou internos em 
razão de haver somente os meios mínimos 
necessários à gestão, o que pode acarretar o 
descumprimento de alguns dos objetivos 
primários da área. 

55 – 69,99 % 
 

Regular A unidade apresenta deficiência muito pontuais 
que não permitem a constituição de uma sólida 
base para o efetivo manejo. Alguns dos seus 
objetivos secundários podem ser desatendidos. 

70 – 84,99 % 
 

Satisfatório Os fatores e meios para a gestão existem e as 
atividades essenciais são desenvolvidas 
normalmente, tendendo o conjunto em direção 
ao longo dos objetivos da unidade. As 
principais ações programáticas são levadas a 
cabo. 

≥ 85% 
 

Muito 
satisfatório  
 

A área possui todos ou quase todos os 
componentes-chaves para sua gestão efetiva, 
podendo absorver demandas e exigências 
futuras sem comprometer a conservação dos 
recursos protegidos. O cumprimento dos 
objetivos está assegurado. 
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Nesse sentido, como ressalta Padovan (2004), a metodologia considera o princípio 

da “gradualidade”, já que as mudanças nas atuais condições das unidades de conservação, ainda 

que urgentes, necessitam de etapas sucessivas de melhoramento. Desta forma, de acordo com a 

pontuação obtida para cada indicador, são estabelecidos prazos e condições, orientados ao 

alcance da melhoria gradual do manejo. 
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CAPÍTULO II 

 

AMAZÔNIA: imagens e miragens do desenvolvimento 

regional 
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2 AMAZÔNIA: IMAGENS E MIRAGENS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

2.1 REMINISCÊNCIAS DA FORMAÇÃO ECONÔMICO-SOCIAL DA AMAZÔNIA 
 

Quando me refiro à Amazônia, uma primeira questão vem à mente: de que 

Amazônia estou falando? De partida, um conjunto enorme de imagens e representações vem à 

minha mente e me remete à gênese e formação da própria identidade da região. Gonçalves, em seu 

trabalho Amazônia, Amazônias (2001), como o próprio título sugere, revela várias Amazônias25.  

Desde o início do período colonial, as mais diferentes representações foram 

projetadas sobre a Amazônia, influenciadas mais para atender a interesses externos do que de 

seus próprios habitantes (GONÇALVES, 2001). Ao longo do tempo, diversas foram as imagens 

extremadas construídas sobre a região: inferno verde, pulmão do mundo, paraíso perdido, 

eldorado, santuário ecológico, etc., consolidando-se a visão oficial que a difundiu como fronteira, 

enquanto um vazio demográfico com grande estoque de recursos naturais a serem apropriados.  

Em sua configuração natural, a Amazônia é resultante de evolução geológica e 

biológica de uma intricada relação de floresta, água e terra, que gerou a complexidade e 

diversidade hoje conhecidas, em condições de extrema fragilidade. Na atualidade, é reconhecido 

o fato de que a manutenção da floresta é condição sino qua non para a conservação da 

biodiversidade e da própria região enquanto ecossistema. 

Do ponto de vista histórico e social, as diferentes representações da Amazônia, 

presentes no imaginário coletivo acontecem, segundo Ianni (1996, p. 1), porque 

 
[...] a Amazônia é principalmente história; história no sentido de atividades 
sociais, econômicas, políticas e culturais; história no sentido de controvérsias, 
lutas e realizações. A própria Geografia pode ser vista como uma sucessão de 
desenhos demarcando os movimentos da História. O que parece natureza é a 
configuração dos indivíduos e coletividades apropriando-se da terra, como objeto 
e meios de produção. A rigor, são as formas de organização social da vida e do 
trabalho que criam e recriam a natureza, seja quando ela é embelezada, seja 

                                                 
25 Dependendo dos objetivos e interesses que se tenha em mente, pode-se abordá-la de diferentes maneiras: Amazônia, Região Norte, Amazônia 

Legal, Pan-Amazônia, entre outras. Pode-se compreendê-la como um todo ou em partes. Considerando sua multiplicidade de ecossistemas, sua 

biodiversidade e sua sociodiversidade, a Amazônia coloca-se como um espaço local, estadual, nacional e transnacional. Como mostra Becker 

(1997, p.8-9), "(...) a Amazônia participa da massa continental sul-americana. Vista a partir do cosmos, a Amâzônia sul-americana correspone a 

1\20 da superfície terrestre, 2\5 da América do Sul, 3\5 do Brasil, contém 1/5 da disponibilidade mundial de água doce e 1\3 das reservas mundiais 

de florestas latifoliadas, mas somente 3,5 milésimos da população mundial. Definida pela fantástica massa florestal, a Amazônia sul-americana 

envolve além do Brasil sete países fronteiriços - Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 
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quando mutilada. Em todos os casos, [a Amazônia] está sendo humanizada, isto 
é, historicizada. 

O processo de formação histórico-social da Amazônia é marcado por diferentes 

ciclos, com seus fluxos e refluxos, em que a característica mais comum é a contradição entre a 

riqueza de sua natureza e a pobreza do povo (DRUMMOND, 2002). A apropriação da terra e dos 

recursos foi forjada à custa da expropriação das populações locais e pelo uso da violência, que 

tem sido uma constante nessa terra de fronteira. 

Para Kitamura (1994), o contraste entre riqueza natural e pobreza social na 

Amazônia deve-se, primordialmente, às políticas públicas excludentes que determinam o acesso 

aos recursos naturais em atendimento aos interesses capitalistas. São favorecidos os grandes 

grupos econômicos em detrimento das populações locais, é assim que  

 
Talvez o lado mais dramático da intervenção do Estado no processo de ocupação 
da Amazônia seja o contraste entre o estoque de riquezas naturais prontamente 
disponível para serem exploradas e as condições de pobreza extrema de grande 
parte da população (KITAMURA, 1994, p. 60). 

 

No entendimento desse autor, o acesso mais democrático aos recursos naturais 

disponíveis garantiria a prosperidade das populações amazônidas ou, pelo menos, aliviaria o seu 

estado de pobreza. Essa tese é questionada por Drummond (2002) em seu trabalho Natureza rica, 

povos pobres?, em que defende que a prosperidade e o bem-estar social de um determinado país 

ou região, em geral, não dependem da riqueza local de recursos naturais. 

 Para desenvolver sua argumentação, Drummond (2002) focaliza o papel de 

empreendimentos e/ou regiões dedicadas, exclusivamente, a extrair seus estoques naturais e sem 

manipulações reprodutivas ou processamento industrial. O autor exclui de sua análise a 

agricultura e pecuária, bem como as atividades industriais e de serviços, tidas como antípodas do 

extrativismo. Apóia-se nas correntes de pensamento que sustentam que essas indústrias e 

serviços, “pouco intensivos” de recursos naturais, são os esteios do desenvolvimento 

contemporâneo.  

Por outro lado, esse autor deixa de considerar que tais atividades “tipicamente 

pouco intensivos de recursos naturais”, demandam cada vez mais matéria prima e se 

desenvolvem com base na exploração dos recursos das “regiões extrativas”. Parece esquecer que 

as mesmas não têm o poder de decisão sobre o uso de suas riquezas, normalmente determinado 
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longe da realidade e necessidade local e nos países ou regiões sedes de tais indústrias e para 

atender aos interesses dos mesmos.  

Esse é o caso típico da Amazônia, percebida como um “celeiro” de recursos 

naturais a serem apropriados pelos centros de decisão. São vários os exemplos, desde a 

exploração da borracha, à tentativa de retomada da produção durante a Segunda Guerra, até as 

políticas desenvolvimentistas a partir dos anos 60. Mesmo no momento atual de valorização da 

natureza como possibilidade de desenvolvimento. Em todos esses processos, as relações sociais 

predominantes na Amazônia foram determinadas, em última instância, por interesses exógenos. 

Para que a riqueza gerada com recursos naturais da região, também sejam 

apropriadas pela população local, precisa-se de políticas que viabilizem a fixação de 

empreendimentos produtivos na região, que sejam compatíveis com sua sociobiodiversidade. 

Acima de tudo, é preciso que os serviços públicos sociais básicos e de infraestrutura, sejam 

disponibilizados e garantam cidadania ao conjunto da sociedade amazônica.  

Velho (1976) defende que, ao longo da historicização da região, à exceção do ciclo 

da borracha, o Brasil e o mundo viram-na de costas desde a época de sua “criação” 26. Essa tese 

parece confirmar-se, pelo menos no caso brasileiro, durante o período colonial, no império e até 

mesmo recentemente. Por outro lado, no que se refere ao interesse de outros povos, mostra-se 

refutada, pois, a região já era objeto de desejo e aberta à exploração dos europeus.  

Nos dias atuais, por diferentes razões, a Amazônia continua sendo alvo de cobiça 

mundial e dos interesses capitalistas e, mais do que nunca, mostra-se adequada a tese defendida 

por Silva (2000, p. 2), de que 

 

a Amazônia sempre esteve na lembrança dos atores sociais, sejam estes 
representados pelas forças de processos de mudanças ou por indivíduos 
privilegiados; o fato de que a região continua a despertar preocupação quanto ao 
seu desenvolvimento deve-se mais à intensidade dos impactos de suas formas de 
ocupação, do que ao esquecimento propriamente dito. A Amazônia pode ser 
vista como uma formação econômico-social produzida, desde sua origem, pela 
dinâmica do capitalismo e, portanto, sujeita aos processos de expansão e crise do 
capital. 

                                                 
26 Segundo Witkoski (2002), o início da história de formação da Amazônia foi marcado por três importantes momentos de inflexão: primeiro foi 

a criação, em 1621, do Estado do Grão-Pará e do Maranhão, com sede em São Luís; o segundo, em 1751, foi a transferência da sede do Estado 

para Belém; e o terceiro, em 1772, quando o Estado Grão-Pará e do Maranhão se divide em dois, formando o Estado do Maranhão e Piauí, com 

sede em São Luís e o Estado do Grão-Pará e Rio Negro, com sede em Belém. 
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Para Teixeira (1998), a história da ocupação econômica mercantilista da região 

amazônica envolve dois grandes períodos: o primeiro estende-se do início da ocupação 

portuguesa até os anos 1960; o segundo se inicia com a implantação do regime militar, que 

buscou ocupar, utilizar e valorizar os recursos naturais através de várias estratégias.  

Estabelecer periodização envolve sempre algum grau de risco de inclusão e/ou 

exclusão de aspectos que podem ser questionáveis. Apesar disso, num primeiro momento, 

partilha-se da opinião desse autor sobre os períodos estabelecidos, cada um com diferentes ciclos 

ou fases de desenvolvimento, que são responsáveis por imprimirem as características de usos 

ainda hoje encontrados.  

Por outro lado, entende-se que a história econômica da Amazônia compreende 

um novo período que se iniciou após a realização da Conferência Rio 92. Nesse sentido, pode-se 

dizer que o Estado adotou modelos que caracterizam as diferentes dinâmicas temporais da 

ocupação, constituindo três períodos de desenvolvimento regional: o mercantil-extrativista, o 

modernizador e o socioambiental. 

 

 

2.1.1 Período mercantil-extrativista  

 

O primeiro período foi marcado pelo modelo mercantil-extrativista, que se 

caracterizou por fases de expansão e recessão, em função da economia da metrópole baseada nas 

formas de exploração colonial, cuja temporalidade foi prolongada na Amazônia sustentada pelo 

aviamento27. Nos primeiros séculos da ocupação portuguesa os objetivos eram de estabelecer a 

propriedade da colônia, dando forma a uma ocupação estabelecida com o objetivo de guardar o 

território que fizeram surgir os primeiros núcleos de povoamento a partir das fortificações. 

Como demonstra a história, a primeira forma de inserção da Amazônia no mundo 

moderno, deu-se com o advento das grandes navegações e para atender aos interesses do 

mercantilismo. Naquele tempo, ocorreu a exploração das chamadas drogas do sertão, marcada pela 

                                                 
27 O sistema de aviamento foi um dos meios que os patrões e/ou seringalistas encontraram para se apropriar da 
produção de látex, castanha e outros produtos extraídos pelos trabalhadores nas florestas da Amazônia. O aviamento 
desempenhou a função sustentadora e articuladora da estrutura comercial da região. Aviar é fornecer mercadorias, 
créditos, bens de consumo e instrumentos de trabalho, medicamentos e dinheiro para ser pago com a produção 
recolhida na época da safra, numa relação sempre desfavorável ao aviado. 
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afluência das matérias primas oriundas da rica vegetação amazônica: essências, resinas, cascas, 

látex, peles, entre outras, para a indústria do capitalismo nascente. 

A extração do látex da seringueira (Hevea brasiliensis) foi responsável por grande 

dinamismo econômico na Amazônia, o ciclo da borracha28. Nessa faze ocorreu o primeiro grande 

fluxo migratório para a região, principalmente de nordestinos oriundos do sertão, atraídos para 

trabalhar nos seringais.  

Fortunas foram geradas para as elites políticas e econômicas locais. Todo o fausto 

oriundo da economia extrativista de uma época marcada pelo luxo e extravagância da vida em 

Manaus e Belém, ocorreu à custa da absoluta espoliação do labor dos seringueiros. Numa ponta 

do processo estava o barracão e, na outra, as casas aviadoras-exportadoras que faziam a interface 

com o mercado internacional.  

No entanto, a expansão na Ásia dos cultivos plantados da Hevea spp. fez cair o 

preço do látex natural nos mercados internacionais e a economia regional entra em crise se 

desarticula. Apenas durante a 2ª grande guerra mundial, já no século XX, foi que o governo 

estabeleceu um conjunto de medidas de esforço de guerra com os aliados, para incentivar a 

produção da borracha. Mas com o fim da guerra a economia retorna aos padrões tradicionais de 

isolamento. 

Com o pós-guerra novos elementos aparecem no cenário internacional e nacional. 

No Brasil, co m a  p romu lgação  d a Constituição de 1946, são estabelecidos alguns critérios 

que visavam à inserção da Amazônia no processo de desenvolvimento do capitalismo. Inspirado 

pelos pressupostos keynesianos, esse período foi marcado por um relativo otimismo e crença em 

relação às possibilidades de generalização do desenvolvimento, que poderia ser alcançado por 

meio de uma racionalização de capitais, em especial, sob a coordenação estatal. 

Esse processo marca uma fase de transição para um novo período de 

desenvolvimento regional. Para viabilizar o desenvolvimento do país, o Estado brasileiro tinha 

como principal preocupação a modernização das condições de funcionamento e expansão dos 

mercados de capital e garantir a força de trabalho. Para garantir essas prerrogativas, várias 

                                                 
28  O Ciclo da Borracha, ocorreu em fins do Século XIX e início do Século XX (em torno de 1890 a 1912). Ainda na primeira metade do Século 

XX, ocorreria uma reanimação da economia da borracha, durante a Segunda Guerra Mundial com a chamada “Batalha da Borracha”, em que 

novas levas de nordestinos pobres acorreram à região para atuarem como seringueiros – os “soldados da borracha”. Com o fim da guerra, esses 

homens foram abandonados à própria sorte. 
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mudanças foram postas em prática, de modo a atender aos interesses da elite nacional, que se 

aliou ao capital internacional, no sentido de provocar a expansão e consolidação capitalista. 

Nesse contexto, a Amazônia vai ser impulsionada e “modernizada”, de modo a 

articular-se dinamicamente com o capitalismo monopolista e dependente (IANNI, 1986). 

Tratava-se de viabilizar o paradigma da “economia aberta” que exigia o desenvolvimento 

extensivo do capitalismo na região, tornando-a um espaço estratégico para o Estado que se 

empenhava na sua rápida estruturação e controle. 

Sobre o desenvolvimento regional, houve um relativo consenso entre os estudiosos 

do assunto de que as intervenções das políticas públicas seriam necessárias para dar um rumo 

adequado à questão, no sentido de diminuir os efeitos das disparidades inter-regionais.  

Há concordância também, que o crescimento econômico e, em particular, a 

industrialização, foram determinantes no acelerado processo de urbanização que se constituiu no 

país. Em particular na Amazônia, a inserção da região nos interesses capitalistas, desencadeou 

um grande fluxo migratório da população em busca de oportunidades nos espaços de maior 

dinamismo econômico. 

Com o objetivo de planejar e executar políticas públicas de desenvolvimento 

regional foi constituído um arcabouço institucional, no sentido de criar instrumentos capazes de 

dinamizar a economia e viabilizar a equidade espacial. Em todos os casos, a base da política de 

desenvolvimento diferenciada apoiou-se no sistema de incentivos fiscais, a custa de renúncia total 

ou parcial do imposto de renda, para subsidiar os investimentos privados. 

Os grandes desníveis de desenvolvimento entre as diferentes regiões do país29 

ficaram ainda mais evidentes, com a divulgação das Contas Regionais do Brasil no início dos 

anos 1950. Cano (1998) ressalta que esse fato gerou fortes pressões políticas em favor de que o 

tratamento diferenciado, também contemplasse outros espaços regionais. A partir do 

desdobramento desse processo, estabeleceu-se um arcabouço institucional com o objetivo de 

viabilizar o desenvolvimento regional, que incluiu as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do país. 

                                                 
29 A “questão regional” ganhou relevância para o país, em decorrência das grandes secas no Nordeste brasileiro, 
desde a época do império. Diferentes iniciativas de combate à seca foram realizadas, servindo de base para a criação 
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, em 1960, cuja missão específica era fomentar o 
desenvolvimento regional.  
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É nesse contexto que, em 1953, no segundo Governo Vargas, foi criada a 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA30 e instituída a 

Amazônia Legal. A SPVEA foi responsável pela elaboração do primeiro Plano de 

Desenvolvimento da Amazônia – PDA, em 1955. O PDA tratava, basicamente, da indicação da 

necessidade da realização de grandes obras de infra-estrutura pública, com destaque para a 

construção da rodovia Belém-Brasília.  

Esse contexto estrutura as bases para o segundo grande período da história do 

desenvolvimento amazônico que chega ao auge a partir de 1964, quando os governos 

militares assumiram o poder. 

 

 

2.1.2 Período modernizador  

 

As políticas de Estado constituíram um marco da redefinição estrutural do espaço 

regional moldado pelas estratégias de modernização. Sob a égide do Estado promotor do 

desenvolvimento, este modelo tomou formas específicas na Amazônia, em decorrência da 

convergência da geopolítica com a doutrina de segurança nacional. 

Para viabilizar o desenvolvimento econômico regional, os militares estabeleceram 

estratégias através das quais buscaram romper com o modelo institucional cristalizado. O objetivo 

era mudar o enfoque dado para a região, mudando-lhe o estigma de região problema para uma 

fronteira de recursos e modernizada, de modo a reafirmar a soberania nacional e acelerar o 

crescimento econômico do país. 

Nessa perspectiva, era fundamental a ocupação do “vazio” amazônico, recorrendo-

se a políticas que articulassem interesses econômicos de forte cunho monopolista e dependente 

(IANNI, 1986), sob o controle do grande capital. Foi nesse período que proliferaram os grandes 

projetos agroindustriais e minerais, bem como a expansão da pecuária e da extração madeireira. 

                                                 
30 A SPVEA foi criada através da Lei 1.806 de 06.01.1953. Com esse dispositivo também foi instituída a Amazônia Legal, fruto de um conceito 

político e não de um imperativo geográfico, para efeito de planejamento econômico e execução do plano definido nesta lei. No Art.2º da lei, a 

Amazônia Legal abrange a região compreendida pelos Estados do Pará e do Amazonas, pelos então territórios federais do Acre, Amapá, Guaporé 

e Rio Branco e, ainda, a parte do Estado de Mato Grosso ao norte do paralelo 16º, a do Estado de Goiás ao norte do paralelo 13º (atual Tocantins) 

e do Maranhão a oeste do meridiano de 44º. 
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Neste novo contexto, mediante a abertura da Transamazônica e de outras estradas 

formadoras de eixos rodoviários estruturantes, incentivou-se a transferência de “homens sem terra 

para terras sem homens” (MARTINS, 1991). Nesse sentido, a região experimentou uma nova onda 

migratória, agora formada de grandes massas de sulistas (gaúchos, catarinenses e paranaenses) que 

deslocaram-se para várias áreas da Amazônia. 

Para viabilizar tais políticas, o Governo Federal organizou a “Operação 

Amazônia”31, em 1966, criando a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – 

SUDAM e o Banco da Amazônia – BASA. O quadro institucional foi completado em 1967, com 

a criação da Zona Franca de Manaus, da Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA e a regulamentação dos incentivos fiscais.  

Aliado a esse arcabouço institucional, segundo Becker (1998) e Gonçalves (2001), 

o Estado lançou mão de três estratégias principais com o objetivo de aumentar o controle social e 

espacial:  

 

• implantação de redes de integração espacial (rede rodoviária, rede de 

telecomunicações, rede urbana, rede hidrelétrica);  

• superposição de territórios federais sobre os estaduais (criação dos Territórios 

Federais, instituição da Amazônia Legal, instituição de uma faixa de 100 km 

das estradas federais que passam a pertencer à União, criação do Grupo 

Executivo para a Região do Baixo Amazonas – GEBAM e Grupo Executivo de 

Terras do Araguaia–Tocantins – GETAT) e, 

• subsídios ao fluxo de capital e indução dos fluxos migratórios (mecanismos 

creditícios e fiscais, além de incentivo à migração para criar mão-de-obra).  

 

                                                 
31 Viabilizada com o lançamento da Lei Nº 5.173 de 27.10.1966, extinguiu-se a SPVEA e o Banco de Crédito da Borracha, criado em 1942, como 

esforço de guerra para garantir suprimento de látex para os aliados na Segunda Guerra. No lugar da primeira foi criada a Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); em substituição ao segundo, criou-se o Banco da Amazônia (BASA). A partir de então, a Amazônia, 

para efeitos da lei, abrange a região compreendida pelos Estados do Acre, Pará e Amazonas, pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima e 

Rondônia, e ainda pelas áreas do Estado de Mato Grosso a norte do paralelo 16º, do Estado de Goiás a norte do paralelo 13º e do Estado do 

Maranhão a oeste do meridiano de 44º. Com a Lei Complementar Nº 31 de 11.10.1977 (que desmembra o estado do Mato Grosso em dois), a 

Amazônia Legal passa a compreender toda a área do Estado de Mato Grosso. Com a criação do Estado de Tocantins desmembrado de Goiás, na 

Constituição de 1988, o mesmo foi incorporado à Amazônia Legal. Esse processo dificulta a análise mais acurada sobre a região. 
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Entre os mecanismos de intervenção implantados, merecem destaque o Programa 

de Integração Nacional – PIN (1974) e o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais – 

POLAMAZÔNIA (1975-87). O primeiro mobilizou recursos para infra-estrutura de integração 

viária. O Segundo visou aproveitar os potenciais agropecuários, agrominerais, florestais e 

minerais definidos como pólos de desenvolvimento a partir dos estudos do Projeto 

RADAMBRASIL. 

Estruturou-se um modelo de desenvolvimento regional em que o Estado exerceu o 

papel de indutor e/ou promotor do crescimento econômico, promovendo a industrialização 

concentrada em alguns poucos “pólos” ou “ilhas” de dinamismo e induzindo a 

desestruturação/reestruturação espacial, que desencadearam profundas alterações nas dinâmicas 

econômica, social e ambiental da região.  

A Amazônia passou por grandes mudanças estruturais, estando na base deste 

processo uma maior conectividade e articulação com outros espaços regionais. A abertura de vias 

de acesso (Belém-Brasília, Transamazônica, Acre-Brasília, entre outras) favoreceu o 

florescimento de cidades e a implantação de assentamentos rurais, madeireiras, fazendas e 

grandes empreendimentos mínero-metalúrgicos, bem como facilitou o fluxo migratório e a 

mobilidade dos trabalhadores. 

Entre as mudanças estruturais significativas que transformaram a configuração do 

espaço regional, destacam-se a urbanização e a industrialização. A primeira reflete as ações 

introduzidas pelo Estado brasileiro com o propósito de “ocupar” a Amazônia, que pode ser 

medido, em parte, pelo rápido ritmo de crescimento populacional desta região, decorrente de 

intensos fluxos migratórios oriundos das regiões Sul, Sudeste e Nordeste.  

Desde a década de cinqüenta, a região teve significativo aumento na participação 

da população nacional, passando de 3,9% para 7,0%, fazendo a população saltar de 3,6 milhões 

de habitantes para pouco mais de 10 milhões, em 2000. Ao longo desse período, o crescimento 

populacional regional ocorreu a uma taxa superior ao da média nacional. 

O impacto imediato do intenso aumento populacional da região expressou-se em 

uma rápida urbanização regional. Nas últimas décadas, o ritmo de crescimento da população 

urbana da Amazônia elevou-se significativamente, fazendo a taxa de urbanização saltar de 31,5% 

em 1950 para 69,7% em 2000. Ainda assim, apresenta a menor taxa de urbanização entre as 

regiões brasileiras. 
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A urbanização da Amazônia inclui o crescimento de antigas cidades e o 

surgimento de novas, com a crescente influência dos valores urbanos sobre os rurais, 

conformando especificidades de uma floresta urbanizada (BECKER, 2003).  

Uma característica marcante dessa urbanização, não é determinada unicamente por 

conta da dinâmica econômica, tampouco pela industrialização e nem mesmo pela agropecuária, à 

exceção, talvez, do Estado de Rondônia, sul do Pará e Tocantins. Uma das razões principais desse 

crescimento foi determinada pela proliferação da criação de municípios e distritos, instituindo-se 

uma urbanização artificializada para atender interesses políticos das elites locais. 

Nesse cenário, proliferaram espaços “urbanos” característicos do conhecido 

fenômeno de “inchação“ das cidades, que generalizaram núcleos de favelização com graves 

problemas sociais e ambientais a serem resolvidos. Alguns desses núcleos populacionais 

surgiram como efeito direto da implantação de enclaves agroindustriais e/ou minerais (COTA, 

1984; FILOCREÃO, 2002; GAWORA, 2003, PICANÇO, 2005) e no entorno das company towns 

desses empreendimentos. 

 Outra mudança marcante foi em relação aos resultados econômicos da estratégia 

de desenvolvimento regional, evidenciado pelo ritmo de crescimento da economia amazônica. 

Registrou-se um processo de clara expansão da industrialização da região, notadamente nas 

décadas de setenta e oitenta. Nesse período, o peso da indústria no PIB regional mais que dobrou, 

passando de 15,1% em 1970 para 39,8% em 1985. O destaque foi a produção de eletro-

eletrônicos na Zona Franca de Manaus e da industrialização paraense, que se assentou na 

indústria mínero-metalúrgica, principalmente de Carajás.  

O dinamismo econômico-regional se manifestou através do aumento da 

participação relativa nos setores da estrutura produtiva nacional. Durante as décadas de setenta e 

oitenta do século passado, a indústria aumentou em quase quatro vezes sua participação na 

produção brasileira, passando de 1,1% em 1970, para 4,1% em 1985. 

Buarque, Lopes e Rosa (1995) destacam que um dos efeitos da mudança da 

estrutura produtiva da economia da Amazônia, pode ser observado através do aumento da 

produção de manufaturados e semi-manufaturados. Observa-se também maior participação 

regional nas exportações brasileiras, passando de 2,6% em 1975 para 5,77% em 1990. Na década 

de 1990, as Contas Regionais do IBGE (1999) mostraram que a economia regional cresceu 55%, 

sendo o melhor desempenho do País.  
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Apesar de todo o esforço empreendido, e em que pesem os resultados econômicos 

decorrentes do modelo adotado pelo Estado Brasileiro, a repercussão do desempenho econômico 

contrastou com o agravamento das condições ambientais e sociais da região. Esse processo 

resultou na exclusão das populações locais.  

Como destacou Gonçalves (2001), nos desdobramentos do modelo nacional-

desenvolvimentista emergiu um cenário de enormes tensões e conflitos, onde as antigas imagens 

que se tinha da região cederam lugar a outra: de devastação, de exploração, de violência e 

resistência. O papel do Estado era de intervencionismo no espaço, ao mesmo tempo 

homogeneizando-o e fragmentando-o, de modo a fazer frente às novas necessidades impostas 

pelo tipo de capitalismo dependente (IANNI, 1986), e atuando como mediador dos interesses que 

levaram a região à integração nacional.  

Com o fim dos governos militares se estabelece um novo período para a região na 

corrente das mudanças internacionais que demandam novas estratégias para o desenvolvimento. 

Com a consolidação da questão ambiental na agenda internacional, mudanças importantes 

visando à conciliação entre objetivos de desenvolvimento e de proteção do meio ambiente, foram 

introduzidas nas políticas públicas. Com isso, a Amazônia se inseriu no curso de uma transição 

de área de fronteira para espaço privilegiado do desenvolvimento sustentável.  

 

 

2.1.3 Período do projeto socioambiental 

 

A estruturação de um terceiro período de desenvolvimento regional ainda se 

desenha na forma de um projeto socioambiental. Surge como uma alternativa de 

desenvolvimento em substituição ao modelo anterior, responsável por uma enorme quantidade de 

impactos de ordem econômica, social e ambiental. Pode-se dizer que é produto de uma 

progressiva aliança entre o movimento ecologista e o movimento social, bem como pelos  

interesses do mercado, numa tentativa de unificar as preocupações ambientais, sociais e 

econômicas.  

Trabalha-se com a perspectiva que o projeto socioambiental possa frear os 

desmatamentos, utilizando essas áreas para promoção do manejo florestal; desenvolver e 

comercializar os múltiplos usos dos ambientes florestais para beneficio das populações locais; 
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promover o desenvolvimento de sistemas agroflorestais como substitutos às atividades 

agropecuárias nas regiões florestais; promove-se a criação de unidades de conservação, a 

continuidade da demarcação das terras indígenas e quilombolas, sustentadas sob ações que 

privilegiem a criação de estruturas sociais e econômicas (associações, cooperativas, etc.) que 

dêem suporte a essas atividades. 

Apesar do apoio recebido de segmentos de cooperação internacional e com uma 

rede de articulação em estruturação, ainda constitui um modelo muito fraco em relação ao 

modelo modernizador, e bem menos integrado regionalmente. Está organizado com base em 

projetos locais, que visam aplicar técnicas adaptáveis a região e baseados em conceitos 

estruturados sob a égide do modelo da sustentabilidade do desenvolvimento. 

Para Becker (1997), essa nova estratégia para a Amazônia não é apenas uma 

dimensão global do capital, mas resulta da ação de múltiplos atores, em que as organizações da 

sociedade civil e as experiências alternativas de cunho ambientalista, têm influído na mudança de 

rumo da política governamental. Por outro lado, na inserção atual da Amazônia na economia-

mundo também convergem diferentes interesses, na forma de um espaço de apropriação facilitada 

dos recursos naturais “in natura”, pela ameaça do narcotráfico, da biopirataria e pela manutenção 

dos estoques de biodiversidade na forma de áreas protegidas. 

De maneira marcante, diferentes representações da sociedade civil, nacionais e 

estrangeiras, inclusive agências supranacionais, têm influenciado fortemente as políticas 

governamentais para a Amazônia. De um lado, proliferam projetos e experiências que buscam 

incluir as comunidades para viabilizar o desenvolvimento sustentável. De outro, emergem tensões 

territoriais em torno de áreas requeridas para a conservação e proteção de grupos sociais 

tradicionais.  

 

 

2.1.3.1 Nuances do conservacionismo na Amazônia: proteção da biodiversidade e conflitos 
territoriais 

 

No Brasil pós Rio-92, fortemente influenciado pelas políticas ambientais globais, 

as repercussões da devastação das florestas e sua rica biodiversidade, foram determinantes para a 



103 
 

 

inserção do país no paradigma emergente. Foi assim atribuído um ‘novo’ papel à Amazônia: 

‘espaço privilegiado para a proteção da natureza’. 

Com base nos compromissos assumidos na assinatura da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) instituiu o Programa 

Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO). Esse programa, juntamente com instituições 

de pesquisa e organizações ambientalistas nacionais e internacionais, realizou vários estudos e 

eventos para planejar e definir os espaços prioritários para a expansão das áreas protegidas no 

país. 

Na Amazônia em particular, as áreas prioritárias para os interesses de conservação 

foram sacramentadas nos workshops promovidos pelo PRONABIO e seus parceiros. O 

Workshop de Áreas Prioritárias para Conservação da Amazônia, ocorrido em 1990 em Manaus, 

foi um marco no esforço para estabelecer prioridades de conservação para a região.  

Com o sucesso daquela iniciativa, outros workshops foram realizados, dos quais se 

destacaram dois: o primeiro, Ações Prioritárias para a Conservação do Cerrado e Pantanal, 

realizado em Brasília, em 1998; o segundo, Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para a 

Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia 

Brasileira, em Macapá, em 1999. Ambos contribuíram decisivamente para a estratégia da ação 

conservacionista/preservacionista da região, com indicação de espaços passíveis de serem 

transformados em áreas protegidas (Figura 2). 

A ação das grandes organizações ambientalistas internacionais foi decisiva nesse 

processo, apoiando financeira e metodologicamente32. Publicações oficiais de algumas dessas 

instituições se auto-intitulam responsáveis pela definição de áreas e/ou pela criação de Unidades 

de Conservação em território nacional. É evidente e notória a disputa pela liderança desse 

movimento.  

                                                 
32 A Conservation International (CI), por exemplo, trabalha com três abordagens para definir prioridades globais de conservação: os Países de Megadiversidade, os 

Hotspots e as Grandes Regiões Naturais. No conceito de Países de Megadiversidade prioriza 17 países mais ricos do mundo em biodiversidade e que reúnem mais de 

2/3 de todas as espécies existentes no planeta. A abordagem dos Hotspots, reconhece as 25 regiões biologicamente mais ricas e mais ameaçadas do planeta. A terceira 

abordagem é a das Grandes Regiões Naturais. Esse conceito complementa o dos Hotspots, pois, enquanto estes representam regiões ricas em biodiversidade, mas 

altamente degradadas, com mais de 70% de sua vegetação original destruída, as Grandes Regiões Naturais permanecem relativamente conservadas, com alta 

biodiversidade e baixa densidade populacional. Em todas as três abordagens, o Brasil aparece no topo das listas. Entre os países de Megadiversidade, o Brasil se 

destaca como o país mais rico do mundo em biodiversidade terrestre. Apenas a Indonésia se compara ao Brasil, em termos de biodiversidade marinha. Dois ricos 

Hotspots são encontrados em território brasileiro - a Mata Atlântica e o Cerrado - sendo a Mata Atlântica encontrada na lista das regiões mais ricas e ameaçadas do 

mundo. O Brasil também contribui com três das Grandes Regiões Naturais, a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga (Revista Megadiversidade). 

 



104 
 

 

 
Legenda: 

 
 
Figura 2 - Áreas prioritárias para uso sustentável e conservação da biodiversidade na Amazônia 
legal 
Nota: Figura elaborada durante o workshop ‘Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para a 
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia 
Brasileira’, realizado em Macapá, em setembro de 1999. 

 

A figura 2 pode ser considerada como uma síntese da estratégia das organizações 

ambientalistas (nacionais e internacionais) e seus colaboradores, com a anuência e contribuição 

do Estado. Esse mapeamento inicial orientou a criação de UC´s, na Amazônia Legal, servindo de 

base para a definição das áreas a serem apoiadas pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia 

(ARPA)33.  

Em grande medida, a ação dessas instituições é facilitada pelo Estado brasileiro, 

que tem pouco controle sobre a atuação e as reais intencionalidades das mesmas. No geral, as 

“multinacionais” ambientalistas representam interesses supostamente de toda a humanidade e 

acabam impondo a criação de grandes áreas, preferencialmente sem população, destinadas à 

preservação da biodiversidade. 
                                                 
33 O Programa Áreas Protegidas na Amazônia – ARPA, objetiva de imediato contribuir para que o Brasil estruture seu sistema nacional de 

unidades de conservação, um dos compromissos dos países signatários da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), conforme definido no 

Art.8: "estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica”.  
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A observação atenta dos fatos mostra que grandes organizações ambientalistas 

internacionais têm apoiado movimentos sociais que reivindicam seus territórios na forma de 

unidades de conservação de uso sustentável. Porém, depois da instituição de alguns desses 

territórios, o apoio técnico e financeiro tem sido redirecionado para as unidades de conservação 

de poteção integral. Isso é evidenciado pelo próprio ARPA, que num primeiro momento 

destinava-se exclusivamente para a proteção integral, sendo que algumas UCs de uso sustentável 

foram incluídas após questinamento das representações sociais aliadas dos agroextrativistas. 

O ARPA começou a ser executado em 2003 e tem vigência até 2013. Está sendo 

implementado por uma parceria entre o MMA, o IBAMA, governos estaduais e municipais da 

Amazônia, o Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF), o Banco Mundial, o KFW (banco de 

cooperação do governo da Alemanha), a GTZ (Agência de Cooperação Técnica da Alemanha), o 

WWF-Brasil, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e organizações da sociedade 

civil. Juntos, esses parceiros comprometeram-se a investir em torno de US$ 400 milhões ao longo 

de 10 anos na criação, consolidação e manutenção de 50 milhões de ha de áreas protegidas na 

Amazônia. 

Becker e Miranda (2001) vêem esses processos como uma ameaça aos interesses 

nacionais, onde diferentes agentes atuam na defesa dos interesses de seus países sede e/ou de seus 

financiadores. Para essas autoras,  

 

No que tange diretamente à proteção da biodiversidade, predominam formas de 
coerção velada associadas a uma segunda característica da estratégia norte-
americana: a modesta atuação do governo americano que, na verdade, age 
através de uma intrincada rede de agentes, aparentemente independentes, mas 
por ele comandado.  São agências, universidades, firmas e, sobretudo, ONGs - a 
mais importante delas sendo a WWF, maior organização conservacionista do 
globo – além do Banco Mundial, que se constituem em braços civis do governo 
americano, conectados diretamente às comunidades locais, numa política que 
tem nítido contorno anti-Estado brasileiro (BECKER e MIRANDA, 2001, p.32). 

 

Nessa perspectiva, a estratégia de criação de áreas protegidas é percebida como 

carregada de inseguranças de ordem política, social e ambiental, representando uma ameaça à 

autonomia e soberania nacionais, principalmente na Amazônia. Com isso, o Estado brasileiro não 

mais define os destinos da região sem a ingerência de organismos internacionais, que agora 

passam a fazer uma gestão compartilhada desses espaços, sob a justificativa de viabilizar uma 

governança global da biodiversidade.  
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A necessidade de manter estoques de recursos da biodiversidade e a falta de um 

projeto nacional para a Amazônia tem sido fundamental para que a região seja usada pelos 

governos, como moeda de troca nesse processo. Impõe-se a condição de espaço privilegiado para 

criar áreas protegidas e testar alternativas de desenvolvimento sustentável. 

Em outra vertente desse processo, o movimento de luta pela reforma agrária na 

região passou a reivindicar suas terras em forma de áreas protegidas. Explodiram diversos 

conflitos, através dos quais diferentes atores passaram a disputar a definição de seu território, 

procurando impor sua territorialidade (BECKER, 1998). A questão da terra se configurou como 

central no processo de redesenho do uso e ocupação da região. 

 

 

2.1.3.2 Conservação e territórios de resistência na Amazônia 
 

 

Diferentes grupos sociais: índios, quilombolas, castanheiros, seringueiros, entre 

outras ‘populações tradicionais’, organizaram-se para defender seu modo de vida e conquistar seu 

território. Em que pese as diferenciações internas, esses grupos mobilizam-se pela manutenção 

das condições de vida preexistentes aos programas e projetos governamentais. Organizam-se 

objetivando garantir o efetivo controle de domínios representados como territórios fundamentais 

à sua identidade e, inclusive, para alguns deles, à sua afirmação étnica (ALMEIDA apud 

ALLEGRETTI 2002, p. 25).  

O caso do movimento dos seringueiros é emblemático e segue esse padrão. Ao 

lutar para manter seu território e estilo de vida, que pressupõe manter a floresta em pé, acabou 

criando um elemento diferenciador em relação aos demais movimentos sociais da Amazônia, 

como demonstrou Allegretti (2002). Isso acabou sendo determinante no apoio recebido do 

movimento ambientalista. 

A solução encontrada foi inusitada e foi inspirada nas terras indígenas. Propôs-se 

que as áreas em conflito fossem transformadas em propriedade da União na forma de Unidades 

de Conservação (as Reservas Extrativistas), sendo destinadas ao uso sustentável pelas populações 
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tradicionais, via concessão real de uso34. Essa estratégia serviu de inspiração para outros 

segmentos do movimento social em luta pela terra, fazendo com que diferentes grupos também 

reivindicassem seus territórios na forma de áreas protegidas.  

Esse processo caracterizou uma redefinição dos objetivos da reforma agrária e da 

proteção ambiental na região, abrindo caminho para compatibilizar duas tradições teóricas que 

tem estado em conflito: o desenvolvimento social e a proteção ambiental (ALLEGRETTI, 2002). 

Nesse sentido, a luta pela terra associada à defesa da floresta contribuiu decisivamente para a 

configuração do atual quadro socioambiental regional, caracterizado por um significativo 

quantitativo de áreas protegidas (tabela 3). 

Pode-se dizer que a experiência dos seringueiros e de outros grupos de 

agroextrativistas da Amazônia, associada a outras iniciativas de movimentos e organizações em 

diferentes países, constitui uma alternativa contra-hegemônica ao processo de globalização 

neoliberal (SANTOS, 2000, 2005). Nesse sentido, grupos excluídos se mobilizam e criam 

vínculos, redes e alianças locais/globais com a aspiração de garantir seus direitos e melhorar suas 

condições de vida. 

 

Tabela 3 - Unidades de Conservação federais na Amazônia Legal 
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES POR CATEGORIA 

CATEGORIA SUB-TOTAL % 

Área de Proteção Ambiental 31 4,26

Área de Relevante Interesse Ecológico 17 2,34

Estação Ecológica 32 4,40

Floresta Nacional 74 10,16

Parque Nacional 62 8,52

Refúgio de Vida Silvestre 3 0,41

Reserva Biológica 29 3,98

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 1 0,14

Reserva Extrativista 50 6,87

Reserva Particular do Patrimônio Natural 429 58,93

Total 728 100,00

Fonte: IBAMA, 2006. 

                                                 
34 A Concessão Real de Uso é um documento legal expedido pelo Estado em favor das populações locais, através de 
suas entidades representativas, que garante o direito de usufruto dos recursos pelos agroextrativistas. 
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Juntamente com outras experiências nos países do Sul, o movimento dos 

agroextrativistas contribuiu para a ampliação do conceito de conservação, que considera a 

possibilidade de relações de equilíbrio entre populações humanas e recursos naturais. O papel das 

populações tradicionais é fundamental nesse processo, precisando de soluções para o ritmo 

acelerado da devastação na base da subsistência que, coincidentemente, são as áreas mais ricas 

em biodiversidade.  

No que se refere especificamente à Amazônia, muitas áreas ocupadas por grupos 

locais foram protegidas legalmente e inseridas na política de conservação da biodiversidade do 

país. As populações de algumas das áreas criadas passaram a ser beneficiadas com medidas de 

caráter social e percebidas não como ameaças, mas como uma segurança para a manutenção da 

diversidade biológica. 

Na Amazônia Legal, de acordo com o mapeamento do IBAMA (2006)35, há 728 

UC´s federais que ocupam 10,27% da superfície da região. Desse total, 4,83% destinam-se à 

proteção integral e 5,44% para o uso sustentável (tabela 4). Configura-se assim, uma malha 

socioambiental (Becker, 2003), resultante de uma convergência entre ambientalismo e 

movimento de luta pela terra. 

No conjunto, a estratégia de criação de áreas protegidas na Amazônia, serve como 

uma solução socioambiental para atender à necessidade de garantir a manutenção da diversidade 

biológica e para remediar os problemas agrários enfrentados por diversos grupos sociais.  

 

Tabela 4 - Classificação por tipo de uso das unidades de conservação federais na Amazônia 
Tipo de uso Área das UC´s* (ha) Área da Amazônia Legal ** (%) 

Proteção Integral 24.327.223,00 4,83

Uso Sustentável 27.405.995,00 5,44

Totais 51.733.218,00 10,27

Fonte: IBAMA, 2006. 
* As sobreposições entre as UC´s foram processadas incluindo-as na categoria de maior restrição. 
** Baseia-se na malha municipal digital do Brasil de 1996, fornecida pelo IBGE. 
                                                 

35 Informação disponível no site do IBAMA, que destaca que os dados são sujeitos a alterações em função do aprimoramento dos mapas digitais 

utilizados e da criação de novas UC´s. As áreas de cada Unidade podem ser diferentes das encontradas na documentação legal devido à técnica 

utilizada no cálculo. A somatória das áreas não devem ser utilizadas para efeitos de cálculos gerais, uma vez que muitas Unidades possuem trechos 

no Oceano e podem existir sobreposições entre as categorias de Uso Sustentável e Proteção Integral. Lista elaborada pela Diretoria de Ecossistemas 

do IBAMA, atualizada em 31/12/2006. Consulta realizada em 15 de março 2008. 
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A experiência demonstra que tanto nas UCs de Proteção Integral, quanto nas de 

Uso Sustentável, a presença humana é uma regra. Esse fato tem exigido das autoridades e 

organizações ambientalistas, um grande esforço no sentido de encontrar soluções para as 

demandas dessas populações. O desafio está posto para a sociedade brasileira e soluções 

adequadas que cada caso requer estão longe de serem encontradas. 

Em Unidades de Uso Sustentável como a RESEX e a RDS, as populações se 

organizam em representações locais, articulando-se interna e externamente, de modo a garantir 

apoio na gestão territorial. Sua perspectiva é buscar alternativas de desenvolvimento que 

garantam a sustentabilidade não somente econômica, mas também social e ambiental. 

 
 
 
2.2 OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

Em um contexto que envolve o jogo de interesses internacionais em manter 

estoques de recursos naturais e o fato da Amazônia ser usada pelo governo brasileiro como 

moeda de troca nesse processo, impõe-se à região a condição de espaço privilegiado para se 

buscar alternativas de desenvolvimento sustentável. Isso faz eclodir uma infinidade de 

experiências como projetos demonstrativos financiados, na maioria das vezes, por instituições 

estrangeiras sem um controle efetivo por parte do governo brasileiro, sobre os reais objetivos e 

origem desses recursos. 

Ao se pensar sobre os limites e oportunidades do desenvolvimento no momento 

contemporâneo, deve-se tomar como ponto de partida o processo histórico que envolveu o espaço 

regional (CANO, 1985). Nesse sentido, a realidade demonstra que, de um lado, o modelo vigente 

produziu riqueza que foi concentrada nas mãos de uns poucos e, de outro, gerou “externalidades” 

como passivos sociais e ambientais que são assumidos por toda a sociedade. 

Em outro aspecto, a história também demonstra que o modelo vigente internalizou 

muitos custos básicos dos processos econômicos, como os produtos industriais que 

internalizaram os custos de melhorias sociais dos trabalhadores (férias, seguridade, etc). Embora 

isso não tenha ocorrido totalmente com os custos socioambientais, cada vez mais aumentam as 

pressões para que isso ocorra.  
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Nessa perspectiva, o paradigma da sustentabilidade está obrigando a uma nova 

forma de olhar a realidade territorial. Baseado no conceito de internalização de custos e 

responsabilidades, libera o espaço livre da tradicional condição regional de lugar exterior 

marginal (FOLCH, 2003), o que possibilita novas perspectivas de desenvolvimento para a 

Amazônia. 

Em última instância, é preciso ter em conta que as perspectivas de 

desenvolvimento futuro da região não se consolidarão rápida nem radicalmente. A depender de 

como se configurem os desdobramentos das interações internas e externas, acredita-se que o 

paradigma da sustentabilidade abre oportunidades de desenvolvimento mais adequado para a 

Amazônia. 

Nesse sentido, passa pelo respeito às especificidades socioambientais regionais e 

pelo necessário investimento em pesquisas tecnológicas que busquem o aproveitamento do 

potencial dos recursos renováveis e da biodiversidade. Para tanto, faz-se urgente disciplinar o 

acesso aos recursos biogenéticos e aos conhecimentos de “populações tradicionais”, que vêm 

sendo apropriados por grupos nacionais e estrangeiros sem a internalização regional dos 

benefícios gerados.  

Com base no contexto atual e considerando os desdobramentos possíveis das 

articulações entre os processos endógenos e exógenos, podem-se projetar como cenários futuros 

para a região: 

(a) A modernização destruidora – manutenção e consolidação do processo atual, 

em que a região continua a fornecer matéria-prima mínero-matalúrgica, garantindo o avanço do 

modelo de agronegócio e das madeireiras, gerando riqueza com grande concentração de renda e 

da terra, em detrimento do aumento da pobreza e da destruição dos recursos naturais; 

(b) O Ecologismo conservador – por força da pressão ambientalista detém-se a 

frente de expansão e preserva-se a biodiversidade baseada na proliferação de áreas protegidas, ao 

mesmo tempo em que se mantém como fornecedor de matéria-prima da mínero-metalurgia, com 

relativa estagnação da dinâmica econômica-social, pelo não aproveitamento das possibilidades 

oferecidas pela biotecnologia; 

(c) A sustentabilidade territorial – numa convergência entre crescimento 

econômico e conservação, decorrente do investimento em tecnologia para geração de 

conhecimento, produtos biotecnológicos e bens e serviços de alto valor agregado, a região 
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consegue produzir e gerar renda dentro do novo contexto de desenvolvimento, e com menor 

impacto sobre a diversidade biológica. 

O cenário que se concretizará será resultado de interações de políticas internas e 

externas, com boa dose de participação do movimento social. Trabalha-se com a perspectiva de 

que a construção de um novo projeto para o desenvolvimento regional passa pela realização de 

experimentos, por lutas e contradições da sociedade. Nesse sentido, identifica-se que o governo 

brasileiro tem feito tentativas de implementar políticas públicas com o objetivo de incorporar a 

dimensão territorial como uma estratégia de desenvolvimento, buscando combinar conservação 

da biodiversidade e desenvolvimento territorial. 

Com base nisso, a evolução dos chamados “mecanismos de desenvolvimento 

limpo” e/ou serviços ambientais (FEARNSIDE, 1997), embora as formas de remuneração ainda 

não estejam totalmente definidas, representam possibilidades alternativas viáveis de 

desenvolvimento. Isso é especialmente significativo num estado como o Amapá, que tem em 

torno de 70% de seu território tomado por áreas protegidas, o que faz com que se encontre entre a 

opção pelo desenvolvimento e/ou pelo conservacionismo. 

Na próxima seção, faz-se uma abordagem da formação econômica e social do 

Amapá, de modo a analisar como as políticas projetadas para a Amazônia, se materializaram 

nesse Estado. 

 
 
2.3 AMAPÁ: ENTRE DESENVOLVIMENTO E CONSERVACIONISMO 
 
2.3.1 Gênese, organização produtiva e ocupação espacial 

 
As reminiscências históricas sobre a ocupação da porção mais setentrional do 

Brasil datam do século XVI. Os primeiros registros sobre visitas de europeus nessa área são 

atribuídos ao espanhol Vicente Pinzón. Esse espaço foi visitado por corsários e piratas de várias 

nacionalidades e as terras disputadas por holandeses, ingleses, franceses e portugueses.  

No que tange ao processo de ocupação portuguesa, se inicia em 1637, com a 

concessão da Capitania do Cabo Norte ao português Bento Maciel Parente, governador do 

Maranhão e Grão-Pará. A estratégia de ocupação adotada incluía a construção de fortes, a 

penetração de religiosos para a fixação dos índios nas missões e a colonização (SARNEY e 

COSTA, 1999). 
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Com isso, objetivava-se garantir o controle pelos portugueses contra as 

incursões de ingleses e holandeses na região. No entanto, a dominação lusitana passou a ser 

questionada pelos franceses, que penetrando a partir das Guianas, reivindicaram a posse dessa 

área. As disputas pela região foram, parcialmente, resolvidas em 1713, quando os limites entre 

Brasil e Guiana Francesa, foram estabelecidos pelo Tratado de Utrecht.  

Apesar do acordo, um Contestado sobre qual era o rio que estabelecia a fronteira, 

duraria por quase duzentos anos. A descoberta de ouro ao final do século XVIII em Oiapoque, 

Caciporé e Araguari, acirrou a disputa, dando origem a um fato histórico singular. Com apoio 

francês, foi declarada a criação da República do Cunani (République Du Counani), que chegou 

ter bandeiras, leis, selos e moeda, mas a reação portuguesa sufoca a independência dessa 

república. O Contestado só foi resolvido em 1901, quando a Comissão de Arbitragem de 

Genebra reconhece o direito do Brasil sobre a região, que passa a fazer parte do estado do Pará. 

Esse primeiro grande período de ocupação, o extrativista-colonial, como em 

todo o país, se caracterizou por fases de expansão e retração, em função da economia e 

interesses da metrópole e esteve baseado nas formas de exploração colonial. Posteriormente, 

já durante o século XIX, com a valorização da borracha no mercado internacional, como em 

toda a Amazônia, ocorre um aumento do povoamento da área, com a primeira leva de 

migrantes nordestinos atraídos para trabalhar na coleta de látex. 

Com a criação dos territórios federais, entre os quais o Amapá, em 1943, sob o 

discurso da segurança nacional, o Estado vai definir uma série de diretrizes para ocupar áreas de 

fronteira da Amazônia fracamente povoadas. Com essa estratégia, objetivava impor uma gestão 

territorial centralizada pela União e possibilitar o desenvolvimento de atividades econômicas, 

principalmente a exploração dos recursos minerais. 

Segundo Porto (2003), as causas da criação dos Territórios Federais devem-se: as 

questões geopolíticas, para viabilizar a extração mineral, pela proposta da Comissão Nacional 

de Redivisão Territorial na década de 1930, pelo discurso militar de defesa nacional e por 

interpretação jurídica (Constitucional). 

No caso do Amapá, tratava-se de levantar a potencialidade mineral da área e 

garantir sua exploração, sobretudo do manganês descoberto na Serra do Navio. O processo foi 

conduzido pela Indústria e Comércio de Minérios S.A (ICOMI), entre 1947 e 1997. Esta fase de 

desenvolvimento dinamizou a economia local com a instalação de infraestrutura de apoio à 
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mineração, como: construção da hidroelétrica Coaracy Nunes (1ª hidrelétrica da Amazônia, 

inaugurada em 1976, quase três décadas depois de iniciada), a construção do Porto de Santana e 

da Estrada de Ferro do Amapá (EFA), ligando esse porto à mina para escoamento do minério.  

O empreendimento resultou num forte incremento populacional, por conta de 

migrantes atraídos pelas oportunidades de trabalho, o que foi determinante na formação da mais 

importante concentração urbana do Estado, Macapá e Santana. Os reflexos se manifestam na 

atualidade, sendo a população amapaense formada, em sua origem, por migrantes de várias 

partes do país. 

O segundo grande período da história do desenvolvimento da região, o 

modernizador, se inicia na década de 1960 quando os governos militares assumem o poder, e 

adotam como modelo a implantação de grandes projetos agroindustriais e minero-metalúrgicos. 

Ainda na condição de Território Federal, a ação e o planejamento estatal, viabilizaram a 

dinamização das atividades econômicas, tendo como parceiro preferencial o Grupo CAEMI - 

Companhia Auxiliadora de Empresas de Mineração36. Destacam-se como os empreendimentos 

mais importantes em diferentes setores:  

• Mineral: além do manganês, o ouro pela Mineração Novo Astro; de 

cassiterita, pela Mineração Cassiatam; tantalita, pela Mineradora Vila Nova; 

caulim, por Caulim da Amazônia S.A – CADAM, e cromita pela Ferro Ligas 

do Amapá – CFA. 

• Agroindustrial e Silvicultura: pinus e eucalipto, pela Amapá Celulose - 

AMCEL; dendê, pela Companhia Dendê e Palma do Amapá – CODEPA e 

madeira/compensado pela Bruynzeel Madeira S.A – BRUMASA; 

• Industrial: criação do Distrito Industrial de Santana; peletização do manganês 

pela Ferro Ligas do Amapá – CFA e Complexo Agromineroindustrial do 

Projeto Jarí (CADAM e Jarí Celulose – JARCEL e bauxita refratária pela 

Mineradora Santa Lucrécia - MSL).  
 

                                                 
36 O Grupo CAEMI é um conglomerado de empresas com atividades em vários setores. Na década de 1980 
possuía o controle das seguintes empresas em atuação no Amapá: Indústria e Comércio de Minérios S.A (ICOMI), 
Bruynzeel Madeira S/A (BRUMASA); Companhia de Dendê e Palma do Amapá (CODEPA); Amapá Celulose Ltda 
(AMCEL), Jari Celulose (JARCEL); Caulim da Amazônia (CADAM); e Companhia Ferro-Ligas do Amapá (CFA). 
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Além de apoiar esses setores produtivos, o Estado procurou organizar a ocupação 

e povoamento do território, através da implantação de núcleos de colonização. Grande parte 

desse processo resultou nas atividades de cultivos de agricultura de subsistência, associada à 

criação de gado e animais de pequeno porte e da exploração dos bens florestais. Essas iniciativas 

públicas fundiárias e agrícolas não conseguiram estimular o desenvolvimento baseado na 

exploração da terra e dos recursos naturais renováveis. 

Com o fim da ditadura militar se estabelece um novo período para a região, na 

corrente das mudanças internacionais que demandam novas estratégias para o desenvolvimento. 

A transformação do Amapá em Estado e a inclusão da questão ambiental na agenda política 

internacional marcam o início do terceiro grande período de desenvolvimento regional, o 

socioambiental, ainda na condição de um projeto em estruturação. 

Com a Constituição de 1988, o então Território muda à condição de Estado 

da Federação e passa a assumir sua autonomia política e econômica. Até então com cinco 

municípios, a consolidação da organização político-administrativa do novo Estado, vai 

acontecendo com a criação gradativa de vários municípios: Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, 

Santana e Tartarugalzinho, em 1987; Cutias, Itaubal, Pedra Branca do Amaparí, Porto 

Grande, Pracuúba e Serra do Navio, em 1992 e Vitória do Jari, em 1994. Hoje são 16 municípios 

com forte concentração urbana (Tabela 5). 

Segundo dados do IBGE (2007), entre os Censos de 1940 e 2000, a população 

amapaense cresceu quinze vezes. O Amapá deixou de ser rural, saindo de 7,06% para 89,02% de 

taxa de urbanização. No período em foco, agricultura, pecuária e silvicultura, que em 1940 

representava 21,56% da população ocupada, declinou para 5,35% em 2000. A administração 

pública em 1940 detinha cerca de 0,34% da população ocupada, e em 2000 esse índice era de 

13,95%.  

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Tabela 5- População do Estado do Amapá por município 

 ÁREA 2007 

Município POP. D.D. 
 KM2  Hab/Km2 

Amapá 9.203,50 7802 0,85 
Calçoene 14.333,00 9.060 0,63 

Cutias 2.127,60 4.528 2,13 
Ferreira Gomes 5.072,20 5.301 1,05 

Itaubal 1.569,80 3.583 2,28 
Laranjal do Jari 31.170,30 39.285 1,26 

Macapá 6.562,40 359.020 54,71 
Mazagão 13.189,60 14.418 1,09 
Oiapoque 22.725,70 20.226 0,89 

Pedra Branca do Amapari 9.537,90 7.800 0,82 

Porto Grande 4.421,60 14.598 3,30 
Pracuuba 4.979,10 3.533 0,71 
Santana 1.599,70 95.733 59,84 

Serra do Navio 7.791,30 3.921 0,50 

Tartarugalzinho 6.742,00 13.160 1,95 

Vitória do Jari 2.428,00 11.253 4,63 
AMAPÁ (16) 143.453,71 613.164 4,27 

Fonte: IBGE, Contagem da População, 2007. 
 

 

Com a autonomia proporcionada pela estadualização, o Amapá passa a elaborar 

seus próprios planos de desenvolvimento. Em 1990 houve a primeira eleição geral de sua 

história, quando os amapaenses elegeram governador, deputados estaduais constituintes, 

deputados federais e senadores. Desde então, foram três programas de governo implantados, em 

que se destacam: 

• De 1991 a 1994 (Plano de Ação Governamental), o governo de Aníbal Barcelos 

(PFL) foi responsável pela instalação de todo o aparato legal para o 

funcionamento do Estado, sendo instituídas as estruturas dos poderes judiciário e 

executivo estadual. Instalou-se a Assembleia Legislativa e foi elaborada a 

Constituição Estadual. Esse período, também, foi marcado pela criação da Área 

de Livre Comércio de Macapá e Santana, que trouxe grande dinamismo ao setor 

comercial local. 
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• De 1995 a 2002 (Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá – PDSA), 

os dois mandatos de governo de João Alberto Capiberibe (PSB) foram fortemente 

influenciados pelos desdobramentos da Rio 92, e tinham na sustentabilidade sua 

matriz de desenvolvimento: preocupação com as questões ambientais; inclusão 

dos movimentos sociais na proposição e gestão de projetos; fomento aos produtos 

potenciais regionais no mercado interno e externo; retomada do planejamento e 

ação estatal; incentivo à pesquisa, com apoio de agências internacionais; estudos 

para o Zoneamento Ecológico Econômico do Sul do Amapá e gerenciamento 

costeiro; normatização da legislação ambiental. 

• De 2003 até 2010 (Desenvolvimento com Justiça Social), também por dois 

períodos que findam em 2010, o governo de Antônio Waldez Góes (PDT) 

procura compatibilizar as políticas regionais com as potencialidades locais. 

Baseado num discurso desenvolvimentista incentiva grandes empreendimentos e 

investe na reestruturação urbana. Com o aumento da demanda de ferro no 

mercado internacional, houve uma retomada da atividade de mineração no 

Estado, concentrada nos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do 

Amapari. Destaca-se a implantação da Mineração MMX, que ocupa a mesma 

infraestrutura usada na extração do manganês, gerando conflitos já perceptíveis 

de invasão de terras, aumento da prostituição, favelização e danos ambientais. 

 

O resultado do processo de ocupação do Amapá, em que pese a melhoria dos 

indicadores sociais e econômicos, não estruturou uma base sólida e dinâmica, que garanta a 

sustentabilidade dos setores agropecuário, minerador e de infraestrutura econômica e social. 

Segundo Drummond e Pereira (2007), é um caso típico de “subfronteira de investimento 

concentrado”, uma vez que  

 

Ele foi alvo de investimento de grande escala em recursos naturais, intensivos de 
capital, que cumprem as seguintes etapas: (1) exploração em grande escala do 
recurso natural visado, (2) crescimento rápido da população, com manutenção de 
baixa densidade, (3) existência de uma única concentração urbana dominante e 
(4) existência de grandes extensões de terra, relativamente ociosas 
(DRUMMOND e PEREIRA, 2007, p. 113) 
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É fato ainda, que a infraestrutura para além dos setores e atividades alvos de 

investimento intensivo, continua deficiente e focalizada na extração extensiva de outros recursos 

naturais. É o que demonstra o atual momento de retomada da atividade mineral, naquilo que 

pode ser chamado de segundo ciclo da mineração do Amapá, que agora inclui a extração de 

ferro. 

A tendência do atual momento do setor minerador é repetir o modelo de 

exploração do passado e o risco que corre mais uma vez a economia do Estado, é que se repita 

com o ferro o que ocorreu com o manganês. Na época da ICOMI, a mineração produziu somente 

bens primários exportáveis, sem beneficiamento que agregasse valor local e fixasse capital, o 

que não propiciou a diversificação produtiva. Com o encerramento da atividade exploratória 

mineral, a empresa ficou com os benefícios econômicos e a sociedade amapaense com os custos 

sociais e ambientais resultantes da mesma. 

Por outro lado, a posição estratégica do Amapá no extremo norte propicia que o 

Estado se articule através da relação internacional. A localização na foz do Amazonas e a 

existência do porto de Santana com profundidade suficiente para atracar navios de grande 

calado, o credibiliza para se transformar em importante área de exportação e importação da 

Amazônia brasileira.  

Em outra frente, estrutura-se uma estratégia de geopolítica de integração cujas 

premissas estão voltadas essencialmente à economia de mercado. Nesse sentido, estão em 

andamento as negociações para tornar o Amapá e a Guiana Francesa os elos entre o Mercosul e 

a União Européia. Através de acordo bilateral entre os governos do Brasil e França, se definiu a 

construção de uma ponte sobre o rio Oiapoque ligando os dois territórios, o asfaltamento das 

estradas de acesso e a criação de uma instituição binacional para pesquisa da biodiversidade. 

Com isso, o Amapá sairá do isolamento se interligando com os países do platô 

das Guianas e do Caribe, promovendo uma maior integração da economia brasileira e do Estado 

em especial, com as nações vizinhas e Europa. A configuração da realidade nos próximos anos 

estará à mercê de diferentes interesses, que tanto podem promover as atividades econômicas e 

sociais do Estado, como podem gerar impactos em escala ainda desconhecidos. O 

encaminhamento de políticas consequentes é que dará uma real dimensão sobre o futuro do 

desenvolvimento local. 
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Os efeitos dos estilos de desenvolvimento do Estado ao longo da história geraram 

impactos sociais, políticos, econômicos e ecológicos, que ainda não são totalmente contabilizáveis 

em termos de um balanço definitivo. Contudo, no que se refere à conservação dos recursos 

naturais, o Amapá apresenta uma situação privilegiada, em função do pequeno nível de 

antropismo consequente de seu isolamento, da baixa densidade demográfica, da concentração 

produtiva e da criação de áreas protegidas, no âmbito das políticas de gestão e proteção 

ambientais. 

 

 

2.3. 2 Gestão territorial e áreas protegidas no Amapá 

 

Segundo Porto (2005), as primeiras intervenções do poder público com relação à 

gestão dos recursos naturais no espaço amapaense, ocorreram logo após a criação do Território 

Federal do Amapá e foram relacionadas à exploração de manganês: as jazidas identificadas como 

Reserva Nacional pelo Decreto Lei nº 9.858/1946; em 1947 foi assinado o contrato de exploração 

entre a empresa Indústria e Comércio de Minérios Ltda - ICOMI e o Governo Federal (revisto em 

1950) e o Decreto nº 35.701/1954, ao garantir as condições legais para se estudar o aproveitamento 

da força hidráulica do rio Araguari.  

A normatização da legislação de gestão ambiental no Estado começa a ocorrer a 

partir da década de 1990, com a criação de vários instrumentos legais, dos quais se destacam: 

Constituição Estadual, em seu art. 313 (1991); Lei Complementar nº 05/1994, que instituiu o 

Código de Proteção Ambiental do Estado do Amapá; Lei nº 165/1994, que criou o Sistema 

Estadual do Meio Ambiente e normatizou o funcionamento do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (COEMA); Decreto nº 3.331/1995, que criou o Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE); Decreto nº 4.112/1996, que regulamenta a legislação Federal sobre o Programa de 

Gerenciamento Costeiro (GERCO); Lei Complementar nº 13/1996 que instituiu a Procuradoria do 

Meio Ambiente; Lei Complementar nº 15/1997, que criou o Batalhão Ambiental na Polícia 

Militar; Lei nº 388/1997 que trata do Controle e Acesso da Biodiversidade do Amapá 

(regulamentada pelo Decreto nº 1.624/1999); Lei nº 454/1999, que define a delimitação e 

tombamento das áreas de ‘ressacas’; Lei nº 919/2005, que dispõe sobre o ordenamento territorial 

do Estado; Lei nº 1.028/2006, que cria a Floresta Estadual de Produção e a definição do Corredor 
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da Biodiversidade do Amapá. 

Todo esse aparato institucional público para administrar as questões ambientais, 

contituem instrumentos de regulamentação através de programas de apoio aos estados e 

municípios no sentido de fortalecer a gestão ambiental. Esse processo foi inicialmente fomentado 

no âmbito do Subprograma de Recursos Naturais – SPRN, do Programa Piloto para a Proteção das 

Florestas Tropicais do Brasil – PPG7, de iniciativa do MMA. Foi lançado em 1994 com o desafio 

de apoiar o fortalecimento dos órgãos estaduais de meio ambiente, sobretudo para fortalecer ações 

de comando e controle, através de zoneamento ecológico-econômico, monitoramento e 

fiscalização (CHAGAS, 2003). 

Segundo o que estabelece o Programa Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), o 

Amapá possui, aproximadamente, 70% de sua superfície sob regime especial de uso representado 

por 27 unidades territoriais. Estas são formadas pelo conjunto das UCs reguladas pelo SNUC: 

87.980,4031 km2 (61,6%), pelas cinco Terras Indígenas (TIs), já demarcadas com 11.834,9831 

km2 (8,29%) e três Terras Quilombolas (TQs): 110,6547 km2 (0,08%), como mostra a tabela 6.  

 

  Tabela 6 – Superfície das áreas protegidas e relação % ao Estado do Amapá, por jurisdição e categoria 

Qtd Jurisdição Área 
ocupada (ha) 

Categoria de Área Protegida 
Proteção 
Integral 

Uso 
Sustentável 

Terra 
Indígena 

Terra 
Quilombola 

5 Federal (ICMBio) 4.725.372,42 4.725.372,42    
2 Federal (ICMBio) 913.771,00  913.771,00   

5 Federal (ICMBio) e 
privado (Rppn) 10.113,97  10.113,97   

1 Estadual (SEMA) 111,32 111,32    
4 Estadual (SEMA) 3.079.777,14  3.079.777,14   

1 Municipal (Prefeitura 
Serra do Navio) 370,26 370,26    

1 Municipal (Pedra Branca 
do Amapari) 68.524,20  68.524,20   

5 Federal (FUNAI) 1.183.498,31   1.183.498,31  
3 Federal (INCRA) 11.065,47    11.065,47 

27 
Superfície total (ha) 9.992.604,09 4.725.854,00 4.072.186,31 1.183.498,31 11.065,47 

Superfície ocupada em 
relação ao Estado (%) 69,96 %  

33,0908 
 

28,5138 
 

8,2870 
 

0,0775 
Fonte: Schmidt, 2009. 

 

Em relação às UC’s, as primeiras criadas foram o Parque Nacional (PARNA) do 

cabo Orange (1980); Reserva Biológica (REBIO) do Lago Piratuba (1980); Estação Ecológica 
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(ESEC) Maraca-Jipioca (1981); Estação Ecológica do Jari (1982); Reserva Biológica da 

Fazendinha (1984); Reserva Biológica da Ilha do Parazinho (1985); Floresta Nacional (FLONA), 

do Amapá (1989); Reserva Extrativista do Rio Cajari (1980); Área de Proteção Ambiental (APA), 

do Curiaú (1990); Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio Iratapuru (1997); Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Paraíso (1997); Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Revecom (1998); Reserva Particular do Patrimônio Natural Seringal Triunfo (1998); 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Retiro Boa Esperança (1998); Reserva Particular do 

Patrimônio Natural Aldeia Ekinox (2000); Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (2002); 

Floresta Estadual de Produção (2006); Parque Natural Municipal do Cancão (2007) e a Reserva 

Extrativista Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo (2007).  

As Terras Indígenas demarcadas e homologadas ocupam 8,29% da superfície do 

Estado e foram criadas a partir de 1980. São elas: Galibi (1982), Uaçá (1991), Juminã (1992), 

Wajãpi (1996) e Parque do Tumucumaque (1997). São três as Terras Quilombolas (0,08% da área 

do Estado) já homologadas: Curiaú (1999), Conceição do Macacoari (2006) e Mel da Pedreira 

(2007).  

A UC mais antiga do Amapá era o Parque Florestal de Macapá, criado em 1971, 

que foi transformado em Reserva Biológica da Fazendinha, em 1984, mudando novamente de 

categoria para APA da Fazendinha (em 2004), influenciada por intenso antropismo. Por conta 

dessas mudanças, considera-se o PARNA Cabo Orange e a REBIO do Lago Piratuba, criadas em 

1980, as UCs mais antigas do Estado. O PARNA Montanhas do Tumucumaque, criada em 2002, 

possui a maior área e as menores são as cinco RPPN’s, já demarcadas. 

A figura 3 ilustra a evolução histórica da institucionalização das áreas protegidas no 

Amapá, que se inicia em 1980 e se consolida em 2006. Três destas áreas se estendem ao Estado do 

Pará, uma TI e duas UCs. Um detalhamento com as datas, atos de criação, área ocupada e 

categorias das mesmas pode ser verificado no Apêndice 1. 

Na segunda metade dos anos 2000, o movimento de criação de UCs no Amapá 

recebeu novo impulso, através da Floresta Estadual (FLOTA) do Amapá (2006), que é a maior e 

mais recente UC estadual. Por iniciativa dos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do 

Amapari, criam-se duas novas UCs, em 2007: o Parque Natural Municipal do Cancão e a Reserva 

Extrativista Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo, influenciadas pelas expectativas de captar 
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recursos das compensações ambientais, decorrentes da instalação de grandes projetos de 

exploração mineral em seus territórios. 

 

 

 
 
Figura 3 - Evolução da criação de áreas protegidas no Amapá. 
Nota: 1,2 e 3 indicam as Terras Quilombolas 
Fonte: Figura elaborada especialmente para esta tese por Elias Ávila (2009), a partir de 
informações do IEPA, SEMA, IBAMA, FUNAI, INCRA e ICMBio. 
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Em muitas das áreas protegidas do Estado há imprecisões na demarcação das 

áreas, motivadas por limitação técnica do georreferenciamento e mesmo por causas naturais. Na 

REBIO Parazinho, por conta do fenômeno da erosão e sedimentação da ilha, registra-se alteração 

de sua área territorial - na época de sua criação (1985) eram 111 ha e um levantamento da SEMA, 

em 2004, registrou 608 ha (AMAPÁ, 2004).  

Também há registros de superposições entre diferentes áreas protegidas: a FLOTA 

do Amapá sobrepõe-se ao PARNA Cabo Orange e PARNA Montanhas do Tumucumaque; esse 

último sobrepondo-se com a RESEX Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo, com a RDS do Rio 

Iratapuru e a RPPN Seringal Triunfo. Os índios de Oiapoque denunciam a sobreposição entre a 

TI Uaçá e o PARNA Cabo Orange (IEPÉ, 2007). A APA do Rio Curiaú é sobreposta ao 

Quilombo do Curiaú e a RPPN Retiro Paraíso. 

Tomando-se como base o “Atlas das Unidades de Conservação do Estado do 

Amapá” (DRUMMOND et al., 2008), foram adicionadas informações relativas às Terras 

Quilombolas já regularizadas, resultando no Mapa das Áreas Protegidas do Amapá (Mapa 2).  

De modo geral, a instituição dessas áreas em regime de uso especial, tem ocorrido 

sem discussões com a sociedade amapaense, sendo determinadas com base em decisão “de cima 

para baixo”. Em muitos casos, o desconhecimento gera surpresa e indignação em vários setores 

da população local, como ocorreu na criação do Parque Nacional das Montanhas do 

Tumucumaque, com mais de 3,8 milhões de hectares, que ocupa em torno de 1/3 do território 

estadual. A instituição da UC foi anunciada com pompa pelo governo federal, durante a 

Conferência Rio+1037 (2002) em Johannesburgo (África do Sul), como uma meta cumprida pelo 

país para a proteção das florestas tropicais. 

                                                 
37 A Rio +10, ou Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é o segundo 
encontro da Organização das Nações Unidas (ONU) a discutir o uso dos recursos naturais sem ferir o ambiente. A 
primeira foi a Eco-92, no Rio de Janeiro. O evento aconteceu entre 26 de agosto e 4 de setembro em Johannesburgo 
(África do Sul), com o objetivo de avaliar o progresso feito na década transcorrida desde a Eco-92 na questão 
ambiental e para definir mecanismos de implementação da Agenda 21 proposta durante a Conferência do Rio. 
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Nome da Área Protegida Identificador
PARNA  Montanhas do Tumucumaque 1
RESEX do Rio Cajari 2
REBIO do Lago Piratuba 3
PARNA do Cabo Orange 4
FLONA do Amapá 5
ESEC das Ilhas de Maracá e Jipioca 6
ESEC Jarí 7
RPPN Seringal Triunfo 8
RPPN Retiro Paraíso 9
RPPN Retiro Boa Esperança 10
RPPN Revecom 11
RPPN Aldeia Ekinox 12
REBIO do Parazinho 13
RDS do Rio Iratapuru 14
APA do Rio Curiaú 15
FLOTA/AP - Mod. III 16
FLOTA/AP - Mod. IV 16
FLOTA/AP - Mod. I 16
FLOTA/AP - Mod. II 16
APA da Fazendinha 17
T I Waiãpi 18
TI Juminã 19
TI do Uaçá 20
TI Galibi 21
TI Parque Indígena do Tumucumaque 22
Quilombo Curiaú 23
Quilombo Conceição do Macacoari 24
Quilombo Mel da Pedreira 25
RESEX Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo 26
Parque Natural Municipal do Cancão 27

Área Protegida

Amapá

Proteção Integral

Terra Indigena

Terra de Quilombo

Uso Sustentável

Fonte: IEPA, SEMA, INCRA, ICMBIO, FUNAI, Schmidt, Funi  
Mapa 2 – Mapa das Áreas Protegidas do Amapá. 
Nota: Mapa elaborado por Schmidt e Funi (2009), com base em informações de: IEPA, SEMA, INCRA, 
ICMBio. 

 

O modo como a maioria das áreas protegidas são criadas e implantadas, funcionam 

como fatores de expansão e restrição ao uso do espaço para desenvolvimento de atividades 

econômicas. De um lado, a criação de áreas protegidas em ‘regime especial’, retiram terras do 

mercado, evitando ou retardando sua ocupação, tornando-as indisponíveis para atrair 
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investimentos econômicos. De outro, sua destinação para a ‘proteção da natureza’, oportuniza a 

realização de pesquisas e a geração de bens, oriundos da biodiversidade, enquanto acaba 

estimulando seu esvaziamento e a concentração populacional na zona urbana. 

A União tem jurisdição em quase 90% das terras amapaenses, seja pela criação de 

áreas protegidas, que lhes conferem características de regimes especiais, destinadas à proteção 

ambiental e cultural, seja para colonização e uso produtivo. Como demonstra o tabela 7, a gestão 

do território amapaense é feito por diferentes agentes institucionais: 68% estão sob jurisdição do 

INCRA, envolvendo assentamentos rurais, Terras Quilombolas, terras devolutas e propriedades 

rurais; 8% pela FUNAI, em cinco Terras Indígenas; O ICMBio é responsável por 12,3%, com 

UCs; o Estado do Amapá detém sob sua jurisdição apenas 11,7% de seu território. 

 

   Tabela 7 - Jurisdição das terras do Amapá por instituições oficiais 

ESTADO/INSTITUIÇÕES ÁREA (KM2) 
PARTICIPAÇÃO NA ÁREA DO ESTADO 

(%) 

Amapá 143.453,7 100,0 

INCRA e outros 97.548,5 68,0 

ICMBio* 17.644,8 12,3 

FUNAI 11.476,3 8,0 

IMAP* (Governo do Estado) 16.784,1 11,7 

Fonte: IEPA – ZEE, 1994. 
Nota: *Antes da criação do ICMBio (2007) e IMAP (2007), os gestores eram IBAMA e TERRAP, 
respectivamente. 

 

Nesse cenário, qualquer ação, no sentido de viabilizar o ordenamento do espaço e/ou 

regularização fundiária, no Amapá, precisa do aval de órgãos federais. Em 2007, a União 

promoveu a transferência gratuita de terras em seu domínio para a jurisdição do Estado, através do 

Decreto nº 6.291, de 7 de setembro de 2007, abrindo caminho para o governo estadual planejar o 

uso do território amapaense, de maneira a satisfazer as necessidades de desenvolvimento local. 

Apesar da assinatura do ato de transferência, a efetivação do processo com o registro 

em cartório, está condicionada à identificação, demarcação e georreferenciamento das glebas, que 

na prática, representa, ainda, um longo caminho a percorrer, até que o Estado tome posse sobre as 

terras transferidas e possa organizar sua destinação e uso. De outro lado, há ressalvas quanto ao 

uso dessas áreas (Inciso IV do § 1o do art. 1º), pois elas deverão ser utilizadas em atividades de 

conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, de assentamento de colonização e de 
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regularização fundiária, sob pena de reversão automática ao patrimônio da União. 

O contexto da gestão territorial da superfície do Estado envolve vários agentes em 

diferentes esferas governamentais, conferindo uma complexidade de territórios institucionais em 

forma de mosaico. Considerando que as áreas protegidas não estão separadas de sua inserção 

política, econômica e social, o governo estadual instituiu o Corredor da Biodiversidade no Amapá, 

como uma estratégia de conservação em uma escala espacial superior ao espaço ocupado por essas 

áreas. Nesse sentido, um Corredor de Biodiversidade pode ser definido como: 

 

uma rede de áreas protegidas e outros espaços de uso menos intensivo, 
gerenciada de maneira participativa e integrada, visando garantir a manutenção 
das espécies e dos processos ecológico-evolutivos em uma região e, ao mesmo 
tempo, o desenvolvimento de uma economia regional diversificada e resiliente 
baseada em atividades econômicas compatíveis com a conservação da 
biodiversidade (CI-BRASIL, 2007, p. 18). 

 

Orientado pelo discurso da governança, a proposta de gestão do Corredor de 

Biodiversidade é abrangente, descentralizada e participativa, permitindo que governo e sociedade 

compartilhem a responsabilidade pela conservação da biodiversidade e planejem, em conjunto, a 

utilização do solo e dos recursos naturais. Trabalha-se com a perspectiva de gestão territorial em 

escala regional, destinada a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico sustentável de 

uma dada região.  

A criação do Corredor de Biodiversidade do Amapá foi anunciada publicamente 

pelo Governador Waldez Góes, durante o VII Congresso Mundial de Parques, em Durbam, África 

do Sul, em setembro de 2003. A iniciativa atraiu grande interesse internacional e foi, amplamente, 

divulgada, recebendo apoio de várias instituições governamentais e não-governamentais atuantes 

na região, sobretudo, de grandes organizações ambientalistas internacionais, como Conservação 

Internacional e WWF.  

O Corredor de Biodiversidade do Amapá engloba mais de 10 milhões de hectares, 

que representam em torno 70% da área do Estado, com 12 unidades de conservação e cinco terras 

indígenas (Mapa 3). É anunciado como uma das propostas mais inovadoras de conservação da 

biodiversidade no mundo, como um projeto de longa duração que visa conciliar a conservação da 

natureza com o desenvolvimento social e econômico (CI-BRASIL, 2007).  
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Mapa 3 - Corredor de Biodiversidade do Amapá 
Fonte: CI-Brasil, 2007. 

 

O cerne da proposta envolve, em longo prazo, a construção de uma economia 

baseada no turismo ecológico e no uso inteligente dos recursos naturais, para garantir a 

sustentabilidade da economia regional. Apesar de todo o discurso sobre o tema e das intenções 

manifestas pelos diferentes protagonistas do processo, poucas ações práticas foram viabilizadas.  

Grandes organizações ambientalistas internacionais, como Conservação 

Internacional e WWF, apostam em Corredor de Biodiversidade, como uma estratégia para integrar 

diferentes sistemas nacionais de proteção ambiental. O objetivo é criar um sistema global de áreas 

protegidas que garanta a manutenção da biodiversidade, pretensamente, para toda a humanidade. 

No que se refere ao Amapá, a intenção é que o Corredor da Biodiversidade seja 

integrado a outras áreas protegidas da Amazônia brasileira e da Pan-Amazônia (Mapa 4). Nesse 

sentido, a proposta é partilhar a gestão do espaço com os países vizinhos e grandes organizações 

ambientalistas internacionais, na perspectiva de garantir uma maior governança da gestão da 

biodiversidade. 
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Processos dessa natureza são vistos com desconfiança, pois, podem gerar conflitos 

territoriais pela ingerência de agentes internacionais em assuntos internos, uma vez que, o uso dos 

recursos não pode mais ser definido sem passar por concordância dos diferentes parceiros. Na 

prática, isso representa tirar a autonomia do Estado Nacional sobre a destinação e uso de parte de 

seu território, que se encontrar sob esse modelo de gestão.  
 

 
Mapa 4 - Sistema de áreas protegidas do nordeste da Amazônia 
Fonte: WWF, 2007 
 

Nesse caso, em particular, note-se que a esmagadora maioria das áreas protegidas 

encontra-se em território brasileiro, sem que haja uma contraparte equivalente dos países vizinhos, 

no que concerne à destinação de espaços para a gestão compartilhada da biodiversidade e o 

exercício da governança. 

A configuração que esse processo tomará no futuro próximo, está na dependência 

de diferentes interesses, que tanto podem promover a gestão responsável e sustentável da 

biodiversidade, como podem gerar conflitos territoriais e impactos em grandeza desconhecida. A 

adoção de políticas consequentes é que dará uma real dimensão sobre o futuro da proteção dos 
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recursos e sua compatibilização com atividades econômicas e sociais. 

Dado que o interesse desta pesquisa concentra-se em duas unidades no sul do 

Amapá, far-se-á, na próxima seção, uma abordagem do processo histórico da ocupação e uso dos 

recursos nessa parte do território amapaense. Pretende-se, sobretudo, fazer uma análise das 

formas de apropriação da natureza, ao passo em que a população local era expropriada de seus 

meios de sobrevivência e submetida a mais extrema exploração, através do aviamento. 

A herança desse processo foi a mais absoluta pobreza a que foi submetida sua 

população, ao mesmo tempo em que vive imersa em grande riqueza natural. A violência e a 

negação de direitos, em diferentes escalas, ao longo do espaço-tempo, foram as armas adotadas 

pelos detentores do poder local para impor suas vontades, controlar o território e amealhar 

riquezas. 

 

 

2.3.3 A ocupação do sul do Amapá: expropriação, conflitos e formação social dos territórios 

dos agroextrativistas 

 

A história do sul do Estado do Amapá pode ser dividida em quatro grandes 

períodos: (a) Coronelismo e o “tempo do pau” (1890 a 1948); (b) controle pela empresa 

comercial-extrativista (1948 a 1967) e (c) o controle pela empresa agromineroindustrial (1967 

a 1990). Um quarto período, o socioambiental, desde então se iniciou e se encontra em 

construção, refletindo desdobramentos da Rio 92 e influenciada pela inserção da questão 

ambiental na agenda internacional, que tem desdobramentos diferenciados na Amazônia. 

 

 

2.3.3.1 Coronelismo e o “tempo do pau” 
 

O registro histórico de apropriação da natureza e expropriação da população no 

sul do Amapá, tem início no último quarto do século 19, durante o apogeu do ciclo da borracha e 

vai até o ano de 1948. Durante esse período, José Júlio de Andrade, um nordestino que chegara 

na região em 1870, mostrou-se hábil como comerciante e transformou-se em seringalista e foi o 

maior “patrão” da região, amealhando uma grande riqueza em terras e imóveis.  
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O “Coronel”38 José Júlio, como ficou conhecido, estendeu seus domínios de 

Almeirim, no Pará, até Mazagão, no Amapá. Segundo Lins, (1991, p. 35), foi talvez, o maior 

latifundiário de sua época, controlando uma área de, aproximadamente, 3 milhões de hectares às 

margens do Amazonas e tendo como principal via de acesso central, o Rio Jari. 

O sucesso nos negócios levou-o a ser nomeado Intendente do Município de 

Almeirim, onde sua influência foi fundamental para acobertar as manobras cartoriais que 

originaram seu imenso latifúndio (SILVEIRA apud FILOCREÃO, 2002, p. 57). Com o controle 

político e econômico da região, foi eleito deputado e senador pelo Pará. 

Essa informação é reforçada pela divulgação dos estudos do Grupo Executivo 

para a Região do Baixo-Amazonas – GEBAM, que identificou o processo de grilagem de terras 

ocorridas na região. Segundo Silva (1991), as análises do GEBAM, concluíram que as 

propriedades declaradas por José Júlio somavam de 422.621,66 ha, sendo 126.080,66 há, no 

Pará e 296.541 há. No Amapá, após a realização de perícias, identificou-se 12 (doze) títulos de 

propriedade e 27 (vinte e sete) certidões de posse, superpostas ao polígono original que, na 

realidade, circunscrevia uma área de 318.287,00 hectares, sendo 100.750,00, no Pará e 

217.537,00, no Amapá. Ficou evidenciado que, por diversas oportunidades, José Júlio adquiriu 

terras tituladas ou não, como medida cautelar contra possíveis litígios, uma vez que não desejava 

chamar a atenção para o tamanho de sua área, cujo título foi emitido mediante tráfico de 

influência.  

Esses fatos corroboram com as observações de Martins (1998), para quem a 

disseminação da propriedade privada na fronteira, não raro, é revestida de ambiguidade entre o 

legal e o legítimo, sendo comuns os casos em que a reivindicação do reconhecimento jurídico da 

propriedade privada, é feita usando-se expedientes ilegais e contra os direitos de populações que 

já ocupavam as áreas pretendidas. Esse processo ocorre  

com base na violação do privado e dos direitos sobre a terra de quem nela 
trabalha e, muitas vezes, trabalhou por várias gerações [...]. O documento ganha 
vida nos cartórios e tribunais, a vida postiça que pode lhe dar a burocracia 
pública. Na origem de tais papéis, o favor político, a dádiva do Estado 
patrimonial, premiando cupinchas e protegidos, cabos eleitorais do partido 
político no poder (MARTINS, 1998, p. 670) 

 
                                                 
38 José Júlio era cearense e consta que teria comprado a patente de “Coronel”. 
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Com a garantia da posse da terra, José Júlio amealhou uma grande fortuna, 

comercializando o látex da seringueira (Hevea brasiliensis) e da balata (Mimusopia bidentada)39 

e a semente da castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa). Esses produtos eram obtidos através da 

atividade extrativista baseada no sistema de aviamento, que assegurava o controle de toda a área 

através da troca de ferramentas, alimentos básicos, sal, roupa e munição pelos produtos 

extraídos da floresta. A relação era sempre desfavorável ao extrativista.  

De acordo com Lins (1991, p. 59), já nessa época, a castanha era o principal 

produto comercializado, chegando a 75 mil hectolitros40, sendo, também, comercializado 

essência de maçaranduba, óleos vegetais, para fins medicinais, ouro e timbó (Derris spp). Além 

das atividades extrativas, chegou a criar 25 mil cabeças de gado bovino. 

O modelo de exploração econômica implantada por José Júlio foi fundamental 

para viabilizar a expropriação e a concentração de terras, onde a violência desempenhou papel 

fundamental. Os extrativistas eram impedidos ou sofriam sérias restrições para a produção 

agrícola, sendo regularmente transferidos como estratégia para dificultar a implantação de 

roçados e facilitar o controle. Segundo Filocreão (2002, p. 56-57), 

 

Esse processo inicial de ocupação econômica se caracteriza por um acelerado 
movimento de expropriação e concentração das terras nas mãos de um único 
comerciante [...] que se torna seringalista, submetendo toda a população (a 
residente e a deslocada) da região ao processo de produção de riquezas, através 
de formas de trabalho compulsórias, sendo o aviamento e a violência, os 
principais mecanismos dessa submissão. 

 

Para viabilizar o negócio foram criadas várias filiais, os barracões – funcionavam 

como entreposto comercial e se constituía de depósito de produção e produtos para aviamento – 

às margens dos rios. Em Água Branca do Cajari, onde funcionava um desses barracões, ficava 

instalado Crispim de Almeida, capataz e sócio de José Júlio. Figura emblemática desse período, 

o “Capitão”, como gostava de ser chamado, andava sempre cercado de capangas, fazendo da 
                                                 
39 Balata é o látex extraído da balateira (Mimusopia bidentata). Era exportada para os EUA, onde era usado na 
fabricação de bolas de golfe e na mistura com borracha para fabricar pneus usados na aviação. A balateira só pode 
ser cortada de 15 em15 anos por conta dos danos causados na extração do látex. Isso fazia com que a coleta levasse 
os balateiros a adentrar cada mais na floresta, passando cerca de 6 meses dentro da mata, geralmente em grupos. 
 
40 Unidade de medida usada para medir a quantidade de castanha. Hectolitro = 100 litros = 5 latas de 20 litros = 55 
kg in natura = 13 a 15 kg de amêndoa beneficiada; Uma Barrica = 6 latas = 120 L.. 
 



131 
 

 

frequente violência contra os trabalhadores, sua principal prática de controle. 

O “tempo do pau” guardado na memória da população, principalmente a mais 

velha, traduz um tempo de muita violência e humilhação. O nome de localidades como “Paga 

Dívidas” e “Tira Couro”, estão associadas a lugares onde os trabalhadores eram levados para 

“acertar as contas”, quer por reclamar saldo a receber ou por dever ao patrão, eles eram 

torturados. A violência e a crueldade usada pelos capatazes chegavam a requintes de extrema 

crueldade, como tirar a mulher de um homem considerado preguiçoso e passar para outro mais 

trabalhador (PICANÇO, 2005). 

Segundo Pinto (1986, p. 16), a maneira como eram tratados os trabalhadores 

resultou em inúmeros episódios de violência, uma vez que “José Júlio tinha direitos de vida e 

morte em todo o vale, exercendo-o, soberanamente, devido o apoio de autoridades de Belém”. O 

tipo de tratamento a que eram submetidos os trabalhadores acabou por desencadear uma revolta 

dos extrativistas, em 1928. Para fugir do cativeiro que caracterizava os seringais e castanhais 

desse espaço, quase 800 pessoas “tomaram um barco e vieram a Belém denunciar as condições 

de trabalho e os crimes praticados naquele rio” (PINTO, 1986, p. 16). 

A repercussão desse episódio parece marcar o fim da fase de maior violência, 

levando ao início da diminuição do poder do “Coronel”, que continua controlando a área por 

mais duas décadas. Já velho e doente, em 1948, vende a área para um grupo de comerciantes de 

origem portuguesa. 

Deve ser ressaltado, que o controle do sul do Amapá pela empresa comercial-

extrativista dos portugueses, representa uma continuação do período de desenvolvimento da 

Amazônia que denominamos mercantil-extrativista, dadas suas características gerais, mas 

estabelece um novo momento da história local. 

 

 

2.3.3.2 O controle pela empresa comercial-extrativista 
 

A venda das terras a um grupo de empresários portugueses marca o início do 

período em que a expropriação e o controle das terras e riquezas na região passa a ser feito sob o 

controle da empresa comercial-extrativista. Essa fase perdurou por 19 anos (de 1948 até 1967), 

durante o tempo em que a “empresa dos portugueses” manteve o controle da área.  
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Para viabilizar seu empreendimento, foram criadas três empresas e diversificadas 

as atividades: (a) Jari Indústria e Comércio, a maior, comercializava os produtos extrativos; (b) 

Companhia Industrial do Amapá, com sede em Jarilândia, que implantou a unidade de produção 

de aguardente, que era fornecida para a região do Jari e comerciantes de Belém, e adquiriu 

equipamentos para a construção de uma fábrica de beneficiamento de castanha, oriunda das 

áreas de influência do rio Jari e vizinhanças e (c) a Companhia de Navegação Jari S.A., 

composta das mesmas embarcações adquiridas de José Júlio, que transportava os produtos entre 

filiais e sede e destas para o porto de Belém, principal mercado comprador (LINS, 1991). 

Nessa fase são verificadas mudanças nas relações de trabalho e no uso dos 

recursos naturais. Diferente da época de José Júlio, que mantinha forte controle sobre os 

recursos da região, a empresa comercial-extrativista passou a liberar, gradativamente, o 

exercício de outras atividades aos trabalhadores, que puderam praticar a pequena agricultura, 

vendendo sua produção para esses empresários. Assim, 

na fase José Júlio as áreas eram mantidas na maior privacidade, até para pescar 
era preciso uma autorização e o pescado destinava-se exclusivamente à 
alimentação local, não podendo ser negociado para fora da área. Os portugueses 
liberaram a área em todos os sentidos, tanto econômica, como politicamente 
(LINS, 1991, p. 8) 

 

Por outro lado, essa liberação parece ter sido parcial e gradativa, pelo menos no 

início da gestão da empresa, onde cada homem era obrigado a trabalhar isolado de seu 

companheiro para coletar os produtos extrativos, o extrativista vivia um nomadismo sazonal, 

tendo que trabalhar nos seringais durante o verão e nos castanhais no inverno. Tudo indica que 

foi liberado o plantio agrícola, primeiramente, nas regiões detentoras de poucos seringais, como 

nos altos dos rios Cajari e Jari (FILOCREÃO, 2002, p. 59).  

A maior liberdade de circulação, durante esse período, sugere ter influenciado na 

fixação de parte da população local em torno dos barracões, dando origem às principais 

comunidades existentes na área, a exemplo de Santo Antônio da Cachoeira, Padaria e Jarilândia, 

no rio Jari e Água Branca, no rio Cajari. 

Segundo Lins (1991), houve uma tentativa de produção agrícola em maior escala, 

na comunidade de Santo Antônio da Cachoeira, no rio Jari, onde foram cultivados: 56 mil pés de 

seringueiras, 35 mil pés de café, 10 mil pés de cacau, 10 mil pés de pimenta do reino e milho 

para alimentação dos burros, mas foram abandonados.  
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Em Água Branca do Cajari, os portugueses tiveram mais sucesso na agricultura, 

financiando colonos para o preparo das áreas de plantio, fornecendo ferramentas e sementes, 

com a garantia da compra da produção, que chegou a produzir até trinta toneladas de farinha de 

mandioca por mês, que eram compradas pela companhia. Além de farinha, Água Branca 

fornecia feijão, milho, tabaco e grande quantidade de frutas, principalmente, laranja. Outros 

produtos, também, foram explorados: peles de animais silvestres, principalmente, de felinos, o 

látex de seringueira e da balata, sendo que os portugueses chegaram a comprar oitocentas 

toneladas de látex de balata por safra  

Para trabalhar nas filiais, foram contratados gerentes para administrá-las, 

chegando a ter participação nos lucros, o número de funcionários foi aumentado e estes 

passaram a trabalhar no sistema de rodízio. Os funcionários passaram a ter os seus principais 

direitos trabalhistas garantidos, tendo salário e carteira assinada, embora, acabassem sempre 

recebendo o salário em mercadorias. Os assalariados das fazendas foram liberados para criar 

pequenos animais e a fazer pequenas roças. Foi instalado, também, um sistema de radiofonia em 

todas as filiais, facilitando o controle da área e administração dos negócios (FILOCREÃO, 

2002). 

Apesar de revestida de traços de modernidade, como a garantia de alguns direitos 

trabalhistas (carteira assinada e salário mínimo), a empresa comercial-extrativista herda e 

mantém, formas de acumulação não-capitalista, como o sistema de aviamento. Ao adotar a 

estratégia de liberar o cultivo e/ou a criação de animais, está na realidade, buscando meios de 

aumentar a mais-valia extraída dos trabalhadores, uma vez que, a produção era, 

obrigatoriamente, vendida a empresa. 

Sob a gestão da empresa comercial-extrativista, houve aumento da produção e 

ampliação das atividades. Passaram a comercializar a madeira, que era exportada em toras para a 

Europa (Portugal e Inglaterra), cujos portos de embarque eram Jarilândia e a ilha do Cajari, no 

rio Amazonas, sendo que as principais espécies exploradas eram da várzea. Segundo Lins (1991, 

p. 89), “para se ter uma idéia do volume deste comércio, os portugueses faziam embarques 

mensais, em que às vezes havia até três navios no Porto de Jarilândia esperando carregamento”.  

Em 1967, o controle da área foi adquirido pela Entrerios Comércio e 

Administração Ltda., a empresa holding do grupo do milionário norte-americano Daniel 

Ludwig, que criou a Jari Florestal e Agropecuária Ltda. A partir desse momento, a apropriação 
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da região passa a ser exercida, diretamente, sob o controle do grande capital, desencadeando um 

processo de grandes transformações. Nesse sentido, 

 

Esse processo trouxe profundas modificações na economia e no modus vivendi 
dos homens da região. Uma economia sustentada basicamente pelo extrativismo 
vegetal, organizada por uma empresa de caráter incisivamente comercial, que 
mesclava relações de assalariamento formal com relações predominantemente de 
aviamento, subsistindo com uma baixa composição orgânica de capital, de 
repente se transforma em um grande enclave econômico, usuário dos mais 
recentes avanços tecnológicos (FILOCREÃO, 2002, p. 62) 

 

Entre as transformações que se seguiram com a implantação do grande capital, 

destaca-se a opressão a que foram submetidas as populações locais, onde o Projeto Jari montou 

uma guarda paramilitar – a que chama de vigilância – responsável por inúmeros conflitos com 

os trabalhadores rurais, acabando por deflagrar conflitos com as famílias agroextrativistas. É 

esse processo que será objeto da análise ao longo da próxima seção. 

 

 

2.3.3.3 O controle pela empresa agromineroindustrial 
 

A transferência de controle da área para Ludwig insere-se na estratégia de 

modernização da Amazônia, baseada em grandes projetos agromineroindustriais, durante o 

segundo grande período  da história do desenvolvimento amazônico, que se inicia a partir de 

1964 (TEIXEIRA, 1998). Com os militares no poder, as políticas de Estado constituíram um 

marco da redefinição estrutural do espaço regional, com grandes mudanças na economia, no 

ambiente e no modo de vida da população.  

O Projeto Jari foi concebido como um grande complexo agroindustrial e mineral, 

onde tudo foi projetado em mega-proporções: no plano florestal, propunha-se transformar 

200.000 ha de floresta nativa em florestas artificiais homogêneas para a produção de celulose; o 

projeto agropecuário envolvia o plantio de arroz (em 15.000 ha), o plantio de cana-de-açúcar 

para produção de álcool e açúcar e a criação de 100.000 cabeças de bovinos e 40.000 cabeças de 

búfalos; a parte industrial envolvia a instalaçãode fábrica de celulose (FACEL), com capacidade 

de processar 750 ton/dia, acoplada a uma usina termelétrica e uma unidade de processamento do 
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caulim (pela subsidiária CADAM – Companhia Caulim da Amazônia), usado no branqueamento 

de papel.  

No plano mineral, além da exploração do caulim do Morro do Felipe, localizado 

no atual Município de Vitória do Jari, no Amapá, com reservas estimadas em 150 milhões de 

toneladas. Há também reservas de bauxita refratária (alumínio), estimada em 150 milhões de 

toneladas, então controlada por outra subsidiária do Grupo, a Mineração Santa Lucrécia - MSL. 

Entre os planos estava ainda, a construção de 13 vilas para trabalhadores e suas famílias e uma 

barragem hidroelétrica para abastecer todo o complexo (JARI CELULOSE, 1994).  

Devido à necessidade imediata de energia, foi trazida sobre balsas do Japão, 

juntamente com a fábrica de celulose, uma unidade de produção de energia termelétrica com as 

caldeiras alimentadas pela queima de biomassa (o que permanece até hoje). Em outras palavras, 

promove-se a derrubada da floresta nativa para convertê-la em lenha, que fornece energia para 

funcionar o Projeto Jari.  

Sob o controle da empresa agromineroindustrial, desencadeia-se um conjunto de 

acontecimentos que modificam irreversivelmente o contexto socioambiental e econômico local. 

A implantação do empreendimento desencadeou um grande movimento migratório em busca de 

trabalho e outras oportunidades, atraindo gente de diferentes regiões e reproduzindo um grande 

contingente de miseráveis, desempregados, sub-empregados, prostitutas e garimpeiros que 

deram origem aos “beiradões”41, sob péssimas condições de habitação, saúde, saneamento e 

segurança  

Desse processo, resultou a formação de dois importantes aglomerados humanos 

construídos sobre palafitas: Beiradão (em frente à cidade de Monte Dourado) e Beiradinho (em 

frente às fábricas de celulose e caulim, na localidade de Munguba, onde também funciona o 

porto de embarque), então pertencentes ao município de Mazagão, no Estado do Amapá. Hoje 

são, respectivamente, as sedes dos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari e, ainda, 

constituem a garantia de mão-de-obra farta e barata.  

Na parte que fica em solo paraense, foram construídas três vilas para 

                                                 
41 Denominação dada às favelas sobre palafitas localizadas às margens do rio Jari. Constituem verdadeiras áreas de exclusão que 
se formaram como produtos da dinâmica do Projeto Jari, totalmente à margem de espaços sociais ordenados e imerso em confusas 
e aleatórias redes e territórios (tráfico de drogas, prostituição, contrabando).  
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trabalhadores e a cidade de Monte Dourado – a company town42 do Projeto –, dotada da infra-

estrutura necessária para abrigar o staff das empresas do grupo, bem como suas famílias. A 

estrutura implantada contempla serviços, tipicamente, urbanos: escolas, hospital, cinema, 

supermercado, locadoras, clubes, farmácias, etc. 

Enormes áreas de floresta nativa foram substituídas por espécies exóticas como a 

Gmelina arborea43, sucedida pelo pinus sp e eucalipto (Eucalyptus sp), causando grande impacto 

ambiental pela substituição dos castanhais e seringais nativos, que a população local dependia 

para sobreviver. Além disso, a empresa deixou de comprar a produção extrativa, desorganizando 

toda a economia extrativa existente e fazendo com que muitas famílias abandonassem suas áreas 

a passassem a viver nas cidades.  

Mesmo usando o aparato tecnológico mais avançado quando de sua implantação 

e de não se interessar pelo extrativismo num primeiro momento, a empresa lança mão de formas 

de controle que são contraditórias ao seu discurso modernizador. Nesse sentido, na primeira 

metade dos anos 1970, o Projeto Jari arrendou as terras de maior potencial extrativo de castanha 

para uma empresa comercial-extrativista – a AMPEX –, que reproduziu o aviamento como sua 

prática comercial.  

A partir de 1977, a própria empresa agromineroindustrial assume diretamente o 

papel de uma empresa comercial-extrativista através de uma subsidiária, a Serviços Agrários e 

Silviculturais Ltda – SASI (criada em 1975, com o objetivo de administrar a prestação de 

serviços através das empreiteiras). Esse período expõe uma enorme contradição: de um lado, o 

discurso modernizante e, de outro, a prática comercial pré-capitalista baseada no aviamento.  

Com isso, o Projeto Jari passou a comprar castanha na região e dominou o 

mercado local. Para viabilizar a aquisição da produção extrativa, foram colocados agentes da 

empresa atuando nas pequenas comunidades espalhadas pelos rios para recolher a castanha. 

Segundo Lins (1991, p. 179), entre 1977 e 1981, a SASI comercializou uma produção média de 

9.081 hectolitros por safra. 

                                                 
42 Segundo Trindade Jr, (2003, p. 137-145), as cidades-empresa (company towns) estão ligadas à expansão da 
fronteira econômica na Amazônia, principalmente a partir dos anos 60, e tem o padrão construtivo e de urbanismo 
marcado pela repetição, pela padronização e pela homogeneização da vida urbana, ditada pelos interesses da empresa 
como uma extensão da unidade produtiva.  
 
43 Espécie vegetal de crescimento rápido, originária da Ásia, foi plantada para produzir celulose, mas não se adaptou 
e foi substituída por pinus, depois substituído por eucalipto. 
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O isolamento da área, bem como o desconhecimento das características e 

dinâmicas próprias do meio em que se instalava, no que se refere às condições físicas, bióticas e 

sócio-econômicas, mostrou-se um grande obstáculo para o sucesso do projeto. Diversos 

problemas de ordem técnica: alta rotatividade dos diretores, dificuldades para definir espécie 

adequada ao plantio agrícola e florestal, bem como a precária situação de posse da terra e a 

resistência de setores militares nacionalistas (CARNEIRO, 1988), desencadearam uma crise que 

levou ao fim da fase Ludwig.  

Em 1981, sob o pretexto de que não fora autorizado a construir uma hidrelétrica 

particular, resolve encerrar suas atividades e entregar o Projeto nas mãos do governo brasileiro. 

O governo do General-Presidente João Figueiredo resolve assumir as dívidas e repassar o 

Projeto “nacionalizado” 44 para um grupo de empresários brasileiros, tendo à frente Augusto 

Trajano de Azevedo Antunes, líder das empresas CAEMI.  

Na nova fase do Projeto foi criada a Companhia do Jari e a falta de matéria- 

prima para alimentar a fábrica de celulose continuou sendo o grande problema. Além disso, a 

empresa agromineroindustrial continuou a conviver com um permanente problema no 

fornecimento de energia elétrica, uma vez que quase toda a força utilizada continua sendo 

produzida a partir da queima de biomassa da floresta nativa e plantada, o que mantém uma 

contínua pressão sobre as áreas de produção dos agroextrativistas.  

Na fase do Projeto nacionalizado, foram feitas diversas modificações técnicas e 

administrativas, que culminaram na diminuição do quadro efetivo das empresas do Grupo, 

levando ao aumento do desemprego. Esse fato repercutiu diretamente nas condições de vida dos 

beiradões, elevando o grau de pobreza nesses aglomerados humanos.  

Ao longo do tempo registra-se uma contínua e crescente queda na oferta de 

empregos, criados pelo Projeto. Segundo Sautchukk (1979, p. 29), em 1979, ano que iniciou a 

operação da fábrica de celulose, eram 15.400 pessoas ocupadas, sendo 7.300 empregados 

diretamente pela Jari. Em 1993, esse número caiu para 2.700 empregados da Jari, entre 

administração, infraestrutura, florestais e industriais, sendo que em 2004, eram 730 diretos, 

                                                 
44 Na realidade, o Projeto Jari sempre se manteve vinculado ao capital internacional. Segundo Oliveira (1987, p.30), 
Antunes estava associado, entre outros, à Bethlehem Steel, Hanna, Scott Paper, Nippon Steel, SKF, Bruynzel. De 
acordo com Silva (1991, p.84), Ludwig não fez pagamento de parcela da dívida contraída perante a “Ishikawagima 
Heavy Industries”, do Japão, com aval do BNDES, o que influenciou decisivamente, na transferência do controle 
acionário ao Grupo Antunes, do qual era sócio na produção de pinus (na empresa AMCEL, no Estado do Amapá). 
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contra 2.200 indiretos (PICANÇO, 2005). 

Sob gestão do grupo CAEMI, o Projeto buscou aumentar a produção de celulose, 

usando como expediente principal a destruição maciça de amplas faixas de floresta nativa. 

Segundo Lins (1991, p. 230), várias foram as essências nativas usadas para produzir celulose, 

“especialmente o Capitari45 (Tabebuia insignis), em torno de 280 mil toneladas”. 

A intensificação dos desmatamentos atingiu uma grande faixa da floresta nativa, 

onde existiam castanhais e seringais explorados pelos extrativistas que passaram a se manifestar 

de maneira mais contundente. A intensa e sistemática destruição da floresta realizada pelo 

Projeto Jari, foi registrada por Meneses (1994): 

 

No Amapá, o Projeto Jari, hoje nacionalizado, consome 4.000 metros cúbicos de 
madeira nativa por dia, para suprir parte da matéria-prima (fibra natural) 
necessária à produção de 220 mil toneladas de celulose/ano e de toda a energia – 
de geração termelétrica – despendida pelo projeto. São mais de 6.000 hectares de 
matas derrubadas todos os anos, o que tem levado à destruição sistemática dos 
castanhais e seringais nessa área. Implantado em 1967, o pequeno lucro, está 
sendo conseguido à custa da literal conversão da floresta amazônica naquele 
trecho e da marginalização das populações locais (MENESES, 1994, p. 58).  

 

Paralelamente ao avanço sobre a floresta nativa, as comunidades se organizam e 

começam a reivindicar junto ao poder público, o direito de permanecer na terra, levando ao 

recrudescimento dos conflitos. Até então, a participação em organizações de classe era 

praticamente inexistente, sendo que os poucos encontros comunitários eram de cunho religioso 

e/ou festivo. No início do processo da luta deflagrada, as denúncias partiram de núcleos ligados 

ao movimento de base da igreja. Como não haviam organizações comunitárias locais, as 

lideranças passaram a integrar-se ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do Amapá – SINTRA. 

Com o acirramento dos conflitos com o Projeto Jari, os agroextrativistas se viram 

forçados a organizar-se politicamente e criam sua primeira instituição, a Associação dos 

Agricultores de Laranjal do Jari – AMAJA, em 1984, para representar seus interesses. Dois anos 

depois é criada a COMAJA – Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos Agricultores do 

Laranjal do Jari, que se tornou um dos instrumentos de luta pela criação de áreas reservadas às 

comunidades. 

                                                 
45 Segundo PNUD (1998, p.22), o capitari pertence à família das Bignonia cea e é uma espécie de madeira muito rica 
em celulose, tipicamente de áreas de várzeas baixas 
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Na segunda metade da década dos anos 1980, tem início uma reação mais 

organizada das famílias agroextrativistas. Durante a realização do I Congresso dos 

Trabalhadores Rurais do Amapá, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá 

- SINTRA, em julho de 1987. Influenciados pelo movimento iniciado no Acre, surge a proposta 

de criação de Reserva Extrativista em áreas ocupadas pelos antigos seringais e castanhais, 

reivindicando que o uso das mesmas seja exclusivo dos trabalhadores rurais que se ocupam com 

essas atividades. 

A partir de então, os extrativistas do Amapá passam a articular-se com o 

movimento nacional liderado pelos seringueiros acreanos, unificando o movimento de luta pela 

criação de áreas reservadas à exploração dos recursos naturais sob o controle das famílias 

agroextrativistas. É assim que um pequeno grupo de lideranças começa a mobilizar as 

comunidades para discutir alternativas de luta pela terra (PICANÇO, 2005).  

Em setembro de 1987, ocorreu um episódio marcante do conflito entre a empresa 

e os trabalhadores rurais que, ao mesmo tempo em que fortaleceu o movimento pela criação das 

reservas, desencadeou uma forte reação por parte das empresas Jari. O fato foi registrado por 

Meneses (1988, p. 14):  

pode-se afirmar que ocorreu o primeiro empate no Amapá, na região da Padaria, 
numa localidade chamada São Militão. Na tentativa de desmatar uma área para 
plantio de pinus, eucalipto e gmelina, a Jari chegou a realizar piqueteamento de 
quase toda a sua extensão, abrindo linhas entre roçados de arroz, mandioca e 
outras culturas, destruindo parte dessas plantações. Numa mobilização inédita, 
os trabalhadores desmancharam o acampamento que a Jari havia construído 
dentro da área e expulsaram os quase 100 peões que a empresa havia colocado 
ali, para execução de tarefas que precedem o desmatamento. Depois de muita 
discussão do caso, que envolveu, inclusive, a Secretaria de Segurança do 
Território [hoje Estado do Amapá] e a Delegacia Regional do Ministério da 
Reforma Agrária e Desenvolvimento – MIRAD e uma nova tentativa de 
retomada da área pela Jari, os trabalhadores conseguiram impedir a derrubada. 

 

A empresa reagiu e fortaleceu seu esquema de segurança, o qual chamava de 

“vigilância”, dotando-o de equipamentos e lanchas (voadeiras) rápidas, para configurar de 

maneira clara, a propriedade do Projeto Jari sobre toda a área, criando uma situação de grande 

tensão. Os seguranças desfilavam armados sob a cumplicidade das forças policiais. 
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Para fazer frente às pressões, as comunidades, Sindicato de Trabalhadores Rurais 

do Amapá – SINTRA e Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos Agricultores do Laranjal do 

Jarí – COMAJA, passaram a reivindicar, junto ao então Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário - MIRAD/INCRA, a identificação de áreas prioritárias para o 

desenvolvimento de suas atividades extrativas em regime comum.  

Desse processo, foram identificadas três áreas no sul do Amapá (localizadas nos 

vales dos rios Cajari, Maracá e Jari), com potencial para serem transformadas em áreas de 

exploração das comunidades. Das três áreas consideradas com potencial extrativo, a primeira a 

ser regulamentada através do MIRAD e sob a administração do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, foi no rio Maracá, em 1988, através da criação dos 

Projetos de Assentamentos Extrativistas – PAE´s Maracá I,II e III, localizados no município de 

Mazagão, em uma área de 481 mil hectares, onde cerca de mil famílias desenvolvem suas 

atividades.  

De um lado, a decisão do MIRAD/INCRA em destinar a área do Maracá aos 

agroextrativistas e as propostas formuladas para os rios Cajari e Jari, desencadeou forte 

resistência por parte de setores empresariais, que passaram a ameaçar com expulsão. Inclusive, 

contando com a cumplicidade e mesmo com abuso de poder de autoridades policiais contra as 

lideranças locais.  

Em contrapartida, serviu para fortalecer o movimento das organizações dos 

extrativistas pela criação de outras áreas, fazendo com que os trabalhadores locais passassem a 

participar mais ativamente do movimento nacional. Outros atores sociais foram se aglutinando, 

como setores de instituições públicas, organizações não-governamentais, passando a contar com 

articulações com o movimento sindical rural e ambientalista, nacional e internacional.  

Conforme foi abordado, a morte por assassinato de Chico Mendes, em dezembro 

de 1988, desencadeou reações e pressões nacionais e internacionais, que permitiram o 

fortalecimento do movimento em prol da criação de novas áreas, destinadas aos 

agroextrativistas. Pressionado a dar uma resposta à sociedade, o governo federal instituiu a 

figura jurídica da Reserva Extrativista no âmbito do Programa Nacional de Meio Ambiente, como 

unidade de conservação de uso direto. Sob a responsabilidade do IBAMA, foi regulamentada 

através de Decreto nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990.  
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Em março desse mesmo ano, tendo como base as áreas onde eram mais avançados 

os estudos para a implantação dessas reservas, foram criadas as quatro primeiras RESEXs do país. 

Entre elas a Reserva Extrativista do Rio Cajari, através do Decreto nº 99.145, de 12.03.1990, 

com área de 481.650 ha e população estimada em 5.000 pessoas. Esse fato redefine o controle 

territorial, constituindo-se em um fator de limitação à prática freqüente de grilagem de terras 

conduzida pelas empresas do Projeto Jari. 

A reação dos agroextrativistas culmina na criação da Reserva Extrativista 

(RESEX) do Rio Cajari e, até hoje, trava-se uma longa luta judicial entre o grupo empresarial e 

o IBAMA, que representa, oficialmente, os interesses das populações tradicionais e da União. 

Embora a realidade demonstre que a empresa perdeu o controle da área, a mesma alega que 80% 

das terras dessa UC estão localizadas em sua propriedade, como demonstram muitos de seus 

documentos e peças publicitárias.  

Em 2000, mais uma vez, o Projeto Jari muda de dono. Atolado em uma dívida de 

US$ 410 milhões, produzida ao longo do tempo em que esteve sob controle de Ludwig e do 

Grupo CAEMI, o enclave foi incorporado pelo Grupo Orsa. Sediado em São Paulo, esse Grupo 

atua nos segmentos de exploração econômica de florestas nativa e plantada, celulose, papel e 

embalagens. Mais uma vez, a sociedade brasileira é credora do negócio que tem a participação 

financeira do Banco do Brasil e BNDES (PICANÇO, 2005).  

Logo após o Grupo Orsa assumir o controle da empresa agromineroindustrial 

foram colocadas placas ao longo da BR-156 (Macapá – Jari), no trecho em que corta a RESEX, 

reafirmando a sua propriedade sobre a área. Moradores e lideranças da unidade de conservação 

retiraram todas as placas (PICANÇO, 2005) e o episódio não mais se repetiu, mas a mesma 

continua a divulgar que tem domínio sobre a UC, como pode ser verificado em ilustração 

publicitária produzida pela empresa (Figura 4).  

Note-se que a RESEX do Rio Cajari aparece denominada como Estação 

Ecológica do Rio Cajari, sugerindo a intenção da empresa em confundir sobre a real condição da 

posse dessa área protegida, buscando negar a conquista dos agroextrativistas. Inclusive, a 

própria categoria é informada incorretamente, trocando o status de área de uso sustentável para 

usufruto das populações locais, por área de proteção integral, que proíbe a presença dos mesmos. 
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Figura 4 - Distribuição espacial das atividades do Projeto Jari. 
Fonte: Grupo Orsa, 2008. 

 

A virada da empresa agromineroindustrial na direção de um projeto 

socioambiental pode ser constatada em diferentes atividades: uma área de 545 mil hectares 

remanescentes de floresta nativa e a produção de celulose foram certificados pelo Forest 

Stewardship Council (FSC); apoio a agricultores residentes na área por ela controlada, para 

produção de eucalipto e curauá (Ananas erectifolius)46, que são adquiridos pela empresa; 

pesquisa sobre o uso da biodiversidade para a produção de fármacos, cosméticos e alimentos, 

em parceria com a empresa a Natura e a Agência de Cooperação Alemã - GTZ.  

Entre as três áreas do sul do Amapá com potencial para serem destinadas ao uso 

das populações agroextrativistas, inicialmente identificadas no estudo do MIRAD, a última 

contemplada foi no vale do rio Jari. Em 1997 foi criada a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI) pelo governo estadual (Figura 5). Desde então, uma rica 

experiência se impõe como desafio para as famílias locais, conforme se verá na sequência do 

trabalho. 

                                                 
46 O curauá é uma bromélia de cujas folhas é produzida uma fibra muito resistente que tem diversos usos industriais, 
principalmente na indústria automobilística. 
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Figura 5 - Áreas destinadas ao agroextrativismo no sul do Amapá.  
Fonte: Elaborado com base em estudos do ZEE/IEPA (RABELO, 2000). 

 

A partir de 1987, sobretudo na década de 1990, quando os agroextrativistas 

começam a conquistar seus territórios em forma de áreas protegidas, inicia-se um quarto período 

da história das populações locais, o socioambiental. Sob os ventos da redemocratização do país 

e do movimento ambientalista, essas experiências estão se configurando na contemporaneidade. 

Este será o objeto da análise da pesquisa empírica nos próximos capítulos.  
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3 RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI: DINÂMICAS AMBIENTAL, SOCIAL 
E ECONÔMICA 
 

Neste capítulo será discutida a dinâmica das transformações sociais, econômicas e 

ambientais que ocorreram na Reserva Extrativista do rio Cajari (RESEX-CA) desde sua 

criação. Ao analisar esses aspectos, busca-se estabelecer a relação dos mesmos com os 

objetivos da Unidade, de garantir a melhoria de vida da população local com o uso sustentável 

dos recursos da biodiversidade. 

As informações que serão apresentadas são oriundas de dois tipos de fontes: dados 

secundários de trabalhos técnico-científicos sobre a área de estudo e de dados primários 

coletados “in loco”, durante a pesquisa de campo, com a aplicação de formulários, conversas e 

entrevistas com os atores sociais considerados relevantes pelo autor. 

A pesquisa de campo foi realizada através de viagens à RESEX-CA, durante os anos 

de 2007 e 2008, bem como por levantamentos complementares no primeiro quadrimestre de 

2009. Essa etapa constituiu-se de conversas informais, aplicação de formulários com pessoas 

de referência das famílias; de entrevistas com lideranças formais e informais, bem como com 

técnicos que atuam na área.  

Contou, ainda, com a participação do autor em seminário, oficinas e reuniões do 

Conselho Deliberativo da Unidade, onde se discutiu sobre os problemas vivenciados pelos 

moradores, as alternativas econômicas e de gestão. Fez-se, ainda, visitas em áreas de produção 

das famílias agroextrativistas: castanhais, açaizais, roças e unidades de processamento. 

A discussão e a apresentação dos resultados da pesquisa foram estruturadas de modo a 

incorporar as recomendações, convencionalmente, aceitas pela maioria dos estudiosos da 

temática. Nesse sentido, organizou-se a análise com base nos aspectos das dinâmicas 

ambiental, social e econômica, que permitem avaliar o grau das transformações ocorridas na 

área de pesquisa. 
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3.1 DINÂMICA AMBIENTAL NA RESEX DO RIO CAJARI 
 

Nessa seção, far-se-á uma breve apresentação de aspectos legais e da 

espacialidade fisiográfica da reserva, a partir de uma abordagem descritiva, embora não 

descarte uma interpretação analítica. Essa descrição é necessária para proporcionar uma visão 

ampla da UC no que se refere à distribuição dos recursos em seus diferentes ecossistemas, bem 

como isso influencia na organização da população e suas atividades. 

A Reserva Extrativista do Rio Cajari foi criada pelo Decreto nº 99.145, de 12 de 

março de 1990, com área de 481.650 ha. Posteriormente, essa área foi alterada para 

501.771,1014 há, através de Decreto Federal, de 30 de setembro de 1997, que dispõe sobre a 

declaração de interesse social e ecológico para fins de desapropriação.  

A unidade de conservação está localizada nos Municípios de Laranjal do Jari, 

Vitória do Jari e Mazagão, no sul do Amapá (Mapa 5). Segundo o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento - PNUD (1998), a área da Unidade está assim distribuída sobre os três 

municípios: 40,36%, em Laranjal do Jari; 43,02%, em Mazagão e 16,62%, em de Vitória do 

Jari. 

Tem como limites naturais os rios Ajuruxi, Amazonas, Matauaú e Igarapé Santo 

Antônio. Interligados a outros rios e igarapés, esses cursos d’água formam uma rica rede de 

canais, constituída de meandros, diques, furos, paranás e lagoas, que influenciam, diretamente, 

nas formações vegetais existentes. Destaca-se na RESEX-CA o rio Cajari, principal via de 

acesso fluvial. 

Segundo o Zoneamento Econômico Ecológico do Amapá - ZEE/AP (RABELO, 

2000), os solos da Unidade, em sua maioria, apresentam textura entre média e argilosa, 

fertilidade natural baixa e vulnerabilidade à erosão. Particularmente, nos médios e baixos cursos 

dos rios, os solos têm baixa drenagem e formam uma planície aluvial que favorece o acúmulo 

de água e a terraços alagados ou várzeas como são. 

O clima da RESEX é semelhante ao padrão típico na região (RABELO, 2000). 

Predomina o clima tropical chuvoso, que apresenta como características mais marcantes um 

período seco (julho a dezembro) e um período chuvoso (janeiro a junho). A temperatura média 

é de 26 ºC, variando de 18 ºC e 38 ºC. Os índices de precipitação pluviométrica variam entre 

2000 e 3250 mm anuais e umidade relativa do ar média de 85%. 
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Mapa 5 – Localização da Reserva Extrativista do Rio Cajari. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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Em relação à cobertura vegetal, é bastante diversificada e apresenta 

fitofisionomias representativas do estado do Amapá. A UC abrange três grandes domínios 

florísticos: floresta de terra firme, cerrado e várzea. Segundo mapeamento realizado no âmbito do 

ZEE-AP (RABELO, 2000), estas classes podem ser subdivididas em Campo de Várzea 

Graminóide, Cerrado Arbóreo Arbustivo, Floresta de Terra Firme (FTF) Densa – Baixos Platôs, 

Floresta de Terra Firme (FTF) Densa – Submontana, Floresta de Várzea Densa, Transição 

Cerrado – Floresta e Transição Cerrado – Várzea.  

Essa heterogeneidade da cobertura vegetal pode ser observada no mapa da 

cobertura vegetal da RESEX Cajari (Mapa 6). A grande variedade florística e sua interação com a 

hidrografia e a geomorfologia do solo, resultam em diferentes ecossistemas. Cada um deles vai 

apresentar particularidades em sua rica biodiversidade. 

 

Mapa 6 – Cobertura vegetal da RESEX do rio Cajari. 
Fonte: FUNI, 2009. 
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As áreas de floresta densa de terra firme apresentam variações de acordo com o 

relevo, que se manifestam na condição de floresta densa de baixos platôs e de floresta densa sub-

montana. Nessas áreas, segundo Brasil (2008), além da castanha do Brasil (Bertholletia excelsa), 

ocorrem várias espécies produtoras de madeira de lei como: acapu (Vouacapoua americana), 

maçaranduba (Manilkara huberi), jarana (Holopyxidium sp.), piquiá (Caryocar villosum), 

angelim rajado (Pithecolobium racemosum), sucupira (Bowdichia sp.), jutaí (Hymenaea 

courbaril), cupiúba (Goupia glabra), louro vermelho (Ocotea rubra), amapá doce 

(Parahancornia amapa), ipê (Tabebuia sp.), mandioqueira (Qualea sp.) e cumaru (Dipteryx sp.).  

Na floresta densa de planície aluvial, conhecida, localmente, como “floresta de várzea”, 

encontram-se grandes concentrações de palmeiras, em que predominam o buriti (Mauritia 

flexuosa) e o açaí (Euterpe oleracea). Nas várzeas altas, são encontradas grandes árvores, como: 

seringueira (Hevea brasiliensis), andiroba (Carapa guianesis), ucuuba (Virola surinamensis), 

jacareúba (Calophyllum brasiliensis), matamatá (Eschweilera sp.), pracuúba (Mora paraensis), 

açacu (Hura crepitans), pau-mulato (Calycophyllum spruceanum), muiratinga (Maquira sp.) e 

samaúma (Ceiba pentandra), além de diferentes espécies de palmáceas: urucuri (Manicaria 

saccifera), murumuru (Astrocaryum murumuru), bacabeira (Oenocarpus bacaba) e açaí (Euterpe 

oleracea) (BRASIL, 2008).  

No que concerne à fauna, apresenta-se bastante diversificada, dependendo das 

características de cada ecossistema. As condições fitofisiográficas mostram-se determinantes na 

distribuição das espécies no território, tanto em decorrência de seus hábitos alimentares, como 

de suas necessidades de territorialidade. 

 

Segundo Brasil (2008), a Unidade possui uma rica fauna de pequenos mamíferos, 

incluindo espécies raras, como a cuíca d’água (Chironectes minimus) e o rato da árvore 

(Isothrix sp.). Nos castanhais é frequente a presença da cotia (Dasyprocta leporina), da cutiara 

(Myoprocta agouti) e podem ser registrados, também, o caitetu (Tayassu tajacu) e a anta 

(Tapirus terrestris). Na região do baixo Cajari, registram-se a capivara (Hydrochoeris 

hydrochaeris), a lontra (Lontra longicaudis) e a ariranha (Pteronura brasiliensis). Inclui-se 

nessa região a presença de duas espécies de cetáceos: o tucuxi (Sotalia fluviatilis) e o boto 

vermelho (Inia geoffrensis). As áreas de cerrado são pouco estudadas, mas em suas manchas de 

floresta é frequente a presença do guariba (Alouatta macconnelli), do macaco-prego (Cebus 
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apella), do mico-de-cheiro (Saimiri sciureus), tatu (Dasypus novemcinctus), paca (Agouti 

paca).  

Na avifauna destacam-se o biguá (Graculus brasiliensis), carará (Anhinga anhinga), arara 

(Ara sp.), papagaio (Amazona sp.), periquito (Farpus sp.), tucano (Rhamphastos sp.), mutum 

(Crax sp. e Mitu sp.), marreco (Dendrocygna automnalis) e pato selvagem (Cairina moschata). O 

número de ofídios peçonhentos é pequeno, se comparado às localidades vizinhas. Dentre outras, 

ocorre a surucucu pico-de-jaca (Lachesis muta), várias espécies de jararaca (Bothrops sp) e 

cascavel (Crotalus durissus). Registram-se, também, ofídios não-peçonhentos, como: jibóia (Boa 

constrictor), sucuri (Eunectes murinus) e caninana (Spilotes pullatus). 

Quanto aos répteis, há várias espécies de lagartos, tais como jacuruxi (Dracaena 

guianensis), iguana (Iguana iguana) e, com maior frequência, o jacuraru (Tupinambis teguixin). 

Ocorrem, ainda, o jacaré açu (Melanosuchus niger) e o jacaré tinga (Caiman crocodilus). Dentre 

os quelônios, pode-se encontrar: perema (Rhinoclemmys punctularia), muçuã (Kinosternon 

scorpioides), cabeçudo (Peltocephalus dumerilianus), tracajá (Podocnemis unifilis), cujos 

habitats são os campos alagados e rios. Embora raro, encontra-se, também, o mata-matá (Chelus 

fimbriatus), que tem como habitat os igapós (BRASIL, 2008). 

Muitas são as espécies de peixes relatadas pelos moradores, com destaque para 

as mais pescadas e consumidas pela população: traíra (Hoplias sp), surubim (Pseudoplatystoma 

fasciatum), pacu-açu (Rubripinnis rhomboidalis), piranha (Serrasalmus sp), tamuatá 

(Hosplosternum littorale), jejú (Hoplerythrinus unitaeniatus), aracú (Laemolyta sp), tucunaré 

(Cichla sp) e diferentes espécies de acarás. Na área de influência direta do rio Amazonas pesca-

se o camarão (Macrobrachium amazonicum). 

Ainda que a flora e fauna da área não tenham sido muito estudadas, registra-se a 

presença de várias espécies florísticas e faunísticas. Na medida em que novas pesquisas forem 

realizadas, essas listas devem aumentar. Por outro lado, as pressões sobre esses recursos podem 

comprometer a diversidade de algumas espécies. 

A rica biodiversidade do território da RESEX é diretamente afetada pela ação de 

diferentes agentes, entre os quais: caçadores, pescadores, madeireiros, agricultores, estrada e os 

próprios agroextrativistas. Os impactos das atividades dos mesmos apresentam repercussões 

diretas na qualidade e quantidade dos estoques dos recursos.  



151 
 

 

Os recursos da diversidade biológica na RESEX têm grande importância para a 

vida dos agroextrativistas, que podem ser usados em diversos fins: na construção de casas, barcos 

e outros equipamentos, como na alimentação ou fonte de renda.  

Segundo a pesquisa socioeconômica realizada em 1993 (FILOCREÃO, 1993, p. 

85), 65% das famílias caçaram cotias; 62% caçaram paca e 42% abateram veados; enquanto que 

40% das unidades familiares conseguiam caçar macacos e guaribas. Os peixes capturados com 

mais freqüência nas unidades familiares foram a traíra, por 72%, seguido do aracu, por 65% 

das famílias; as piranhas, por 64% e  os acarás, por 60% das famílias. 

Os dados dessa pesquisa indicam a abundância de caça e pesca na UC e a 

importância da fauna para a sobrevivência das famílias, ao passo que evidencia também a pressão 

exercida sobre esses recursos. A experiência tem demonstrado que as atividades de caça e pesca, 

realizadas por populações tradicionais, quando feitas basicamente para sua sobrevivência, tem 

mantido a sustentabilidade desses recursos.  

Por outro lado, quando são incorporadas práticas predatórias e/ou é associada a 

outros agentes, seus efeitos podem ser desastrosos. As repercussões da atividade antrópica sobre 

a biodiversidade, bem como seu impacto de caráter socioambiental, serão tratadas em maiores 

detalhes na seção “3.5. Ameaças e conflitos socioambientais na RESEX do rio Cajari’’, deste 

trabalho. 

Em seu conjunto a área da reserva é, extremamente, diversificada, constituindo 

uma unidade territorial integrada como um grande complexo de ecossistemas, interligados e 

interdependentes entre si. Por outro lado, a ação humana define espacializações que resultam em 

marcas na configuração natural. 

 
 

3.1.1 Espacialização socioambiental da RESEX do Rio Cajari  

 

Quando criada, a RESEX se sobrepôs em partes dos municípios de Mazagão e 

Laranjal do Jari que, em 1994, foi desmembrado para instalação do município de Vitória do 

Jari. Com isso, a UC ocupa porções de três municípios amapaenses. Por outro lado, a Unidade 

divide-se em três grandes setores, que se caracterizam como espaços diferenciados: alto Cajari, 

médio-baixo Cajari e Amazonas-Ajuruxi, que são usados para definir o campo de atuação das 

representações comunitárias (ver seção ‘3.2.1 Organização político-institucional no Cajari’). 
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O setor Alto Cajari constitui-se de uma área de terra firme em que predomina 

floresta densa e uma faixa de savana/cerrado. Nesse setor, concentra-se a maior parte dos 

castanhais da reserva, cuja exploração foi fundamental na organização da ocupação desse 

espaço. 

O setor é cortado pela rodovia BR-156 (no trecho Macapá - Laranjal do Jari), 

principal via de acesso, que serve ao escoamento da produção, facilitando o acesso ao mercado 

consumidor e às cidades. A abertura da estrada, a partir de 1991, influenciou na reorganização 

da distribuição espacial das famílias, através da formação de vilarejos ao longo de seu eixo.  

Aqui se encontra certa infraestrutura urbana, principalmente, em Água Branca do 

Cajari, a maior e mais estruturada comunidade, que cresceu em torno de um antigo barracão. 

Entre os serviços públicos estão: escola de ensino fundamental e médio, Unidade Básica de 

Saúde, sistema de tratamento de água, telefone público, escritório do Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP, mercearias e igrejas. 

O setor Médio-baixo Cajari, notadamente relacionado ao curso do rio, compõe-se 

de faixas de várzeas, de veredas e de campos alagados, pontuados por maciços de terra firme 

florestados, as “ilhas” ou “tesos”, como são conhecidos. Nessas ilhas o agroextrativista faz sua 

roça e cria pequenos animais, como porcos e galinhas. Nos campos alagados, ricos em 

pastagens naturais, são criados búfalos e bovinos.  

A abundância de açaizais nas várzeas das cabeceiras dos igarapés motivou a 

execução de um projeto comunitário de manejo florestal para produção de palmito. Foi então 

implantada uma unidade de beneficiamento de palmito, em Conceição do Muriacá, com o apoio 

do Fundo Mundial para a Natureza – WWF e Governo Estadual (Esse tema será retomado na 

seção 3.2.1 Organização político-institucional no Cajari). 

Além da extração do açaí (Euterpe oleracea Mart) para fruto e palmito, da 

exploração de pequena quantidade de castanha, esse setor tem grande potencial para a 

exploração de seringais nativos, atualmente, desativados. Fomentada pelo transporte para a 

Feira do Produtor, a agricultura é cada vez mais importante na economia dessa área, sendo 

desenvolvida nas “ilhas” (tesos), bordas de terra firme e nas faixas de restinga. Predomina o 

acesso fluvial. 

Nesse setor, o aproveitamento de pastagens para a pecuária tem sido origem de 

conflitos. Antes da criação da reserva, os conflitos ocorriam entre as empresas do Projeto Jari e 
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famílias agroextrativistas (PICANÇO, 2005). Atualmente, os mesmos ocorrem entre criadores 

remanescentes e novos criadores com os agroextrativistas não criadores, por conta de invasões 

de roças e pelo acesso a recursos da biodiversidade. 

O setor Amazonas-Ajuruxi é formado por uma faixa inundável ao longo do 

Amazonas, que inclui vários rios e igarapés, com destaque para rio Ajuruxi. Nesse espaço 

formam-se numerosas áreas alagadas em depressões, que constituem campos alagáveis, várzeas 

e igapós. No setor predominam as florestas de várzeas, em que o principal produto é o açaí, 

para fruto e palmito, além da extração de madeira e a pesca, sendo que às margens do 

Amazonas, pesca-se o camarão. Em toda essa área o transporte é exclusivamente fluvial. 

As terras permanecem encharcadas em boa parte do ano, o que limita a produção 

agrícola, pois só se trabalha a terra nos meses de verão ou tem-se de percorrer longas distâncias 

até a terra firme, onde são implantadas as roças de mandioca. No verão, as várzeas são 

cultivadas em pequenas roças de milho, melancia, banana, cana-de-açúcar e jerimum, 

basicamente, para o autosustento. Durante o inverno, explora-se a madeira e o açaí. 

As comunidades localizadas nesse setor estão mais isoladas em relação ao 

conjunto da reserva. Isso parece ter influenciado decisivamente sua participação nas atividades 

e no acesso aos benefícios advindos do fato de pertencerem a essa UC (PICANÇO, 2005), que 

só passaram a receber nos últimos anos, juntamente com mais informações sobre a Unidade. 

Em seu conjunto, a RESEX-CA é um complexo edafoclimático e botânico, que 

influencia diretamente a distribuição social no espaço, bem como as atividades praticadas pelas 

famílias agroextrativistas. Com base nisso, as expectativas e estratégias de sobrevivência 

individual e coletiva da população, apresentam especificidades socioculturais e de intervenção 

antrópica sobre a biodiversidade de cada ecossistema. 

Nesse sentido, cada setor ou zona apresenta sua especificidade ambiental que 

influencia no tipo de relação homem/natureza, estabelecendo diferenças socioculturais e de uso 

dos recursos para o provimento das necessidades materiais de subsistência dos moradores 

locais. Essa setorização acabou sendo adotada para orientar a gestão da UC, pelo entendimento 

de que se constitui por espaços natural ou culturalmente heterogêneos.   

Partindo desse entendimento e procurando evitar qualquer determinismo ambiental, far-

se-á uma abordagem das dinâmicas social, econômica e ambiental que ocorrem na UC. Busca-

se analisar em que medida as mesmas estão relacionadas com os pressupostos que orientaram a 
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criação da reserva. 

 
 
3.2 DINÂMICA SOCIAL 

 

A análise da dinâmica social está centrada em aspectos fundamentais de 

avaliação das condições de vida de determinada sociedade. Nesse sentido, será considerada a 

evolução do acesso aos serviços sociais básicos por parte da população, com destaque para a 

organização político-institucional, habitação-moradia, educação, saúde, ocupação e renda, 

transporte e comunicação. 

 

 

3.2.1 Organização político-institucional no Cajari 

 

As primeiras organizações dos agroextrativistas do sul do Amapá têm sua origem 

ligada ao movimento sindical de luta pela terra, influenciadas pelos ventos de 

redemocratização do país no início dos anos de 1980. Para Filocreão (2007), o isolamento da 

região e a situação de Território Federal condicionaram duas frentes de influências, o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais do Amapá (SINTRA) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Almeirim (STR-Almeirim). 

A criação do município de Laranjal do Jarí (1987), a transformação do Amapá 

em Estado (1988) e depois a emancipação do município de Vitória do Jarí47, impõem 

mudanças político-administrativas e reorientam os vínculos socioculturais e políticos na 

região. Com isso, os governos estadual e municipal passam a trabalhar pela integração 

econômico-regional, através do planejamento e intervenção estatais. 

No Cajari, a organização política dos moradores tem início em 1984, com 

denúncias de conflitos fundiários, que ocorriam na região. Recebem apoio do SINTRA e criam 

a Associação Agrícola e Extrativista dos Trabalhadores Rurais do Cajari, com atuação no Alto 

Cajari. Entre 1985 e 1989 essa associação atuou no escoamento da produção em barco cedido 

                                                 
47 O Muncípio de Laranjal do Jari foi criado através da Lei nº 7.639 de 17 de dezembro de 1987, desmembrado do 
município de Mazagão. Vitória do Jari foi emancipado como Município através da Lei nº 0171, de 8 de setembro de 
1994, desmembrado de Laranjal do Jari. 
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pela Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG (FILOCREÃO apud SILLS, 1991). Depois 

disso, encerrou sua atuação. 

Em 1986 foi criada a Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos Agricultores do 

Laranjal do Jari – COMAJA48, no auge da luta pela destinação de áreas para exploração pelos 

agroextrativistas do sul do Amapá. Juntos, a cooperativa e o SINTRA, apresentaram demanda 

formal para a criação dessas áreas. No desenrolar desse processo foram criados o PAE Maracá 

e a RESEX Cajari, como abordado anteriormente.  

Com a criação da RESEX do Cajari, em 1990, a COMAJA ficou com sua ação 

restrita ao beneficiamento de uma parte da castanha-do-brasil produzida na reserva. Suas 

lideranças e área de maior atuação acabaram não sendo incluídos no espaço territorial da UC, o 

que levou ao seu afastamento e isolamento em relação ao movimento.  

Um dos pressupostos para a implementação de Reservas Extrativistas é a efetiva 

participação de instituições representativas das comunidades na co-gestão da UC. Parte-se da 

premissa que isso possa garantir a transparência e a eficiência das tomadas de decisão. A 

legislação que criou a Unidade exige uma entidade representativa das comunidades junto ao 

IBAMA, para receber a Concessão Real de Uso. Isso acabou por impor uma nova lógica à 

população, no sentido de buscar a institucionalização, para cumprir a burocracia. É com esse 

sentido que os moradores irão organizar-se para viabilizar as demandas, decorrentes da co-

gestão do território. 

Com essa perspectiva inicial, o SINTRA e a regional Amapá do Conselho 

Nacional dos Seringueiros – CNS/AP, criada em 1990, trabalharão no fortalecimento da 

organização política dos moradores. O trabalho foi assessorado pelo Instituto de Estudos 

Amazônicos – IEA e apoiado, financeiramente, pelo WWF – World Wildlife Fund e Konrad 

Adenauer Stifttung – KAS. Foi então promovida uma série de discussões com os moradores, 

resultando na criação da Associação dos Trabalhadores Extrativistas do Rio Cajari – 

ASTEX/CA. 

Criada em setembro de 1991, com 235 sócios, a ASTEX-CA tem a finalidade de 

garantir a auto-sustentabilidade dos recursos naturais, aliada a exploração racional de seu 
                                                 
48A COMAJA surgiu como Associação dos Agricultores de Laranjal do Jarí – AMAJA, em 1984. Dois anos mais 
tarde seus membros decidiram criar uma Cooperativa, congregando castanheiros e pequenos agricultores. O ano de 
1990 marca o início do trabalho com o beneficiamento da castanha, em sua primeira fábrica localizada na 
comunidade de Jarilândia (PICANÇO, 1999). 
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potencial. Antes de sua criação, todas as ações em torno da Reserva, eram comandadas pelo 

Conselho Nacional dos Seringueiros – Regional Amapá (CNS-AP).  

A partir de então, a ação do CNS-AP vai se concentrando mais no campo da 

mobilização política, na articulação com o poder público e com os segmentos do movimento 

nacional e com agentes externos. Por outro lado, ainda mantém o poder de ingerência em 

situações de maior crise interna. A associação assume a gestão e coordenação das atividades 

políticas e de produção coletiva no interior da Reserva. 

Inicialmente, a ASTEX-CA respondia pela gestão de toda a Reserva, sendo 

respaldada pela aprovação do Plano de Utilização, em 1995, que legitima o poder da 

associação. Com base nesse instrumento, a mesma decide sobre temas importantes na vida da 

população local, embora deva contar com aprovação do CNPT/IBAMA.  

Em tese, as decisões da associação deveriam ser, também, respaldadas por seus 

núcleos de base e pelo conjunto dos moradores, “na qualidade de co-autores e co-gestores na 

administração da Reserva” (BRASIL, 1996, p. 20). Na prática essa competência é assumida, 

quase exclusivamente, por uma pequena parcela da diretoria da Associação, senão por seus 

presidentes. 

Esse processo resultou em distorções que reproduzem práticas clientelistas 

comuns no meio político e do poder público. Nesse quadro, foram geradas diferenças de 

acesso aos recursos, com repercussões sócio-econômicas entre os agroextrativistas 

(BENJAMIN, 2004), que comprometeram a gestão centralizada em uma única entidade 

comunitária. 

A experiência do Projeto RESEX49 mostrou-se sintomática nesse sentido. Ao 

final de sua primeira fase, entre 1995 a 1999, chegou-se a conclusão que a gestão da reserva 

por uma única associação, era muito difícil, em função da grande extensão da área e de 

conflito de interesses. 

                                                 
49 . Segundo Relatório Final (1999), o Projeto RESEX foi financiado conjuntamente por doações do Fundo 
fiducitário das Florestas Tropicais (Rain Forest Trust Fund) do G-7 e pela União Européia. Sob administração do 
Banco Mundial foi firmado acordo de cooperação com o Governo brasileiro través do Ministério do Meio Ambiente 
– MMA. O projeto tem por objetivo testar nas quatro primeiras Reservas Extrativistas da Amazônia brasileira, 
modelos apropriados de gerenciamento econômico, social e ambiental, aperfeiçoando os métodos e procedimentos 
utilizados pelas populações tradicionais na administração dos recursos naturais renováveis das florestas tropicais, por 
intermédio da co-gestão entre Governo e Sociedade. A primeira fase ocorreu de 1995 a 1999. A Fase II foi realizada 
entre 2002 e 2006. 
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Esse Projeto foi inicialmente administrado pelo IBAMA/CNPT e ASTEX-CA. 

No conjunto, parece consolidar-se um entendimento de que os benefícios do mesmo ficaram 

restritos, em sua maioria, à área de influência direta da diretoria, no caso o Alto Cajari. Isso foi 

decisivo para que outras lideranças pressionassem pela gestão da área dividida entre outras 

associações. 

O processo foi apoiado pelo CNPT e CNS-AP e avançou no sentido de 

estabelecer três áreas administrativas, sob responsabilidade de três associações co-gestoras. 

Foram criadas a Associação dos Moradores Agroextrativistas do Cajari – AMAEX-CA, 

fundada em 01/08/1999, que assumiu a gestão do setor Amazonas-Ajuruxi e a Associação dos 

Produtores Agroextrativistas do Médio e Baixo Rio Cajari – ASSCAJARI50, legalizada em 

2003, para gerir o médio e baixo curso do rio. A ASTEX-CA ficou responsável pelo Alto 

Cajari. 

A divisão atendeu aos anseios de parcela dos moradores e obedece à correlação 

de forças entre as lideranças dos diferentes setores que compõem a Unidade. Definida a área 

de atuação de cada associação, as mesmas passaram a fazer gestão dos recursos provenientes 

do Projeto RESEX/PPG751. A AMAEX-CA executou os recursos, também, na área de atuação 

da ASSCAJARI, devido a demora em sua regularização. 

Como já foi dito, inicialmente todas as ações eram conduzidas pela ASTEX-CA, 

inclusive as de caráter produtivo. O aumento das demandas no âmbito de produção e 

comercialização, bem como as limitações legais para as associações conduzirem a bom termo 

o processo, levou o CNS/AP e ASTEX-CA a buscar apoio para criar cooperativas. Por outro 

lado, as associações firmaram sua atuação na organização social e política.  

Foi então criada a Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas da Reserva do 

Rio Cajari – COOPERCA, em dezembro de 1996, e a Cooperativa Mista Agroextrativistas dos 

Trabalhadores do Alto Cajari – COOPERALCA, em janeiro de 2001. A primeira atuando nos 
                                                 
50 A ASSCAJARI ocupou o lugar da Associação Mista dos Trabalhadores Extrativistas dos Rios Muriaca e Cajari – 
AMAERC, fundada em janeiro de 1999, mas que não chegou a ser legalizada. 
 
51 O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) Trata-se de uma iniciativa dos países 
do G-7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão) para a implantação de uma política de 
ações voltadas para a defesa da Floresta Amazônica. Este programa foi instituído pelo governo brasileiro em 1992, 
com uma dotação inicial de US$ 250 milhões, como objetivo implantar um modelo de desenvolvimento sustentável 
nas florestas tropicais brasileiras. (NELSON E FUJIWARA, 2002). 
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Médio e Baixo rio Cajari, com o objetivo de produzir e comercializar palmito de açaí. A 

segunda, para viabilizar a produção/beneficiamento e comercialização da castanha no Alto 

Cajari.  

A COOPERCA teve sua criação motivada pela busca de alternativa econômica 

para os moradores do médio e baixo rio Cajari, recebendo apoio inicial da WWF para a 

instalação de uma fábrica de palmito. Em junho de 1997, a fábrica era inaugurada na 

comunidade de Conceição do Muriacá, objetivando aproveitar os vastos açaizais existentes, 

através de manejo florestal comunitário.  

A cooperativa produziu e comercializou palmito, inclusive estabelecendo 

parceria com empresa de Santa Catarina para gerir sua unidade, mas está com sua produção 

paralizada atualmente. Segundo Irmael Pinto Frazão52, presidente atual, a cooperativa tem 41 

cooperados e sua fábrica não está funcionando pela falta de autorização legal por parte do 

IBAMA.  

A  COOPERALCA recebeu apoio do Projeto RESEX/PPG7, para construção de 

unidade de beneficiamento de castanha na comunidade de Santa Clara, no alto Cajari. Segundo 

seu presidente, Natanael Gonçalves Vicente53, a cooperativa tem um quadro social de 86 

cooperados inscritos, mas ninguém colocou suas cotas partes assumidas em Assembléia. Para 

ele, o quadro social, tanto da cooperativa, quanto das associações não cumprem suas 

obrigações, comprometendo o desenvolvimento das ações planejadas. 

O quadro institucional e área de atuação das representações comunitárias que 

hoje prevalece (Mapa 7), foi completado com a criação de entidades lideradas pelas mulheres: 

a Associação das Mulheres do Baixo Cajari – AMBAC e a Associação das Mulheres 

Agroextrativistas do Alto Cajari – AMAC. Depois de alguns anos de existência, a função 

social e efetiva atuação dessas associações, ainda é uma incógnita. 

A AMAC foi criada em maio de 2004, do espólio da Associação das Mulheres 

do Cajari – AMC (surgida em dezembro de 1997), de quem herdou prédio e equipamentos 

financiados, através governo estadual, que seriam usados na produção de sabão de castanha 
                                                 
52 Irmael Frazão é um dos jovens que saiu da RESEX para estudar na Escola Família do Carvão (Mazagão), ao 
retornar assumiu a presidência da Cooperca, em 27 de novembro de 2008. Em comunicação pessoal a José Reinaldo 
Picanço, em Macapá no dia 29.04.2009. 
 
53 Comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 10.10.2008, na comunidade de Marinho. 
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(PICANÇO, 2005). Depois de uma gestão de 4 anos tentando viabilizar o artesanato como 

atividade geradora de renda, mas sem sucesso, foi eleita nova diretoria em março de 2009, 

tendo como presidente Euziane Ribeiro de Souza. 

Já a AMBAC está em sua segunda gestão e passa por um processo de 

reorganização. Segundo Elisângela Oliveira dos Santos54, atual presidente, a associação está 

em fase de reestruturação e executando planejamento para definir ação. Estima-se em torno de 

240 mulheres como potenciais associadas.  

Originalmente, todas as organizações previram a criação de núcleos de base para 

viabilizar o acesso dos moradores às informações e aos processos decisórios, que seria 

facilitado por uma rede de radiofonia. Através de reuniões do Conselho Deliberativo da 

RESEX, os dirigentes das associações e cooperativas encontram-se, freqüentemente, para 

planejarem suas atividades e discutirem os problemas relacionados com a reserva.  

 
 
 
Mapa 7 – Atuação das representações comunitárias na RESEX Cajari.  
Fonte: Atualizado de Picanço (2005). 

                                                 
54  Elisângela Santos foi eleita em outubro de 2007. Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 
18.09.2008, na comunidade de Maranata. 
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Esse contexto caracteriza o mapa da territorialidade de cada instituição, 

distinguindo “o que é meu do teu” (RAFFESTIN, 1993), através da determinação do espaço de 

intervenção das entidades representativas. Com isso, cada grupo de liderança estabelece 

limites à interferência dos outros agentes, influenciando na conformação da identidade 

(BECKER, 1998, p. 19) do território por ele controlado. 

Nesse sentido, foi estabelecido outro campo de correlação de forças no interior 

da Reserva. Foram ampliados os agentes decisórios a partir da diminuição da área de 

influência de uma única instituição. Criou, inclusive, um ambiente de disputa por liderança, 

dentro dos próprios setores que contam com mais de uma entidade atuando.  

Há diversas dificuldades e problemas na condução das atividades das 

organizações comunitárias, com relativo afastamento do conjunto dos moradores. Por outro 

lado, a população demonstra desejos de mudança, como no recente processo de troca de 

direção da ASTEX-CA, cujo presidente comandava por três gestões consecutivas.  

Segundo Ozanei Ribeiro Pinto55, recém eleito presidente da ASTEX-CA, depois 

de gerir por vários anos os Projetos RESEX/PPG7 I e II e do apoio recebido para aquisição de 

muitos bens, recebeu a associação sem nada. Para ele, hoje se vive o pior momento da 

organização da RESEX em relação ao desenvolvimento social (associativo-cooperativo) e 

econômico, sendo necessário encontrar alternativas e apoio para isso. 

O depoimento de Adamor Braga da Silva56 corrobora com essa interpretação. 

Para ele, as associações e cooperativas já tiveram bom desempenho: projetos sociais e 

econômicos (fábricas de castanha e palmito), transporte (caminhão, tratores e outros veículos), 

que estão em decadência. Ressalta ainda, a falta de compreensão sobre a história de luta por 

parte dos jovens, que se reflete em pouco engajamento, o que compromete a continuidade do 

processo. 

As marcas da violência e a extrema exploração ainda se refletem fortemente nas 

ações da população local, notadamente submissa e dependente das decisões das lideranças e 

técnicos governamentais. Nesse espaço há sempre uma interdependência, relações de 

parentesco e/ou de compadrio que orientam a maneira de agir. A lógica da troca de favores, em 
                                                 
55 Ozanei Pinto foi eleito em 07 de fevereiro de 2009. Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 
29.04.2009. 
 
56 Tesoureiro da COOPERALCA. Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 10.10.2008. 
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que um precisa ou poderá vir a precisar do outro, reflete a esperança de que, de algum modo, a 

omissão possa lhes trazer algum benefício ou, pelo menos, não lhes traga dificuldades futuras. 

Apesar dessas dificuldades, não restam dúvidas que o modelo de gestão baseado 

na representação comunitária, significa um grande avanço em face aos períodos anteriores à 

criação da reserva. Deve-se levar em conta, que a antiga realidade ainda reflete-se fortemente 

nas ações desse grupo social. Pode-se dizer, que a submissão e a dependência por parte da 

população, em relação às decisões de lideranças e técnicos, sintomaticamente, é reflexo dos 

antigos modos de controle.  

No conjunto, essa realidade vem mudando, sobretudo pelo maior acesso aos 

serviços sociais básicos de educação, saúde, moradia, transporte, comunicação, etc. É o que 

abordaremos nas próximas seções desse capítulo. 

 

 

3.2.2 Dinâmica populacional e habitação no Cajari. 

 

Nos levantamentos realizados em 1988 e que serviram de base para a criação da 

RESEX do rio Cajari, foram contabilizadas em torno de 570 famílias morando na região. Em 

1993, durante o cadastramento e pesquisa socioeconômica dos moradores da UC, detectou-se 

647 famílias, sendo 622 cadastradas com uma população de 3.479 habitantes. Desse total, 359 

famílias ou 57,8%, habitavam no município de Laranjal do Jarí, com uma população de 1947 

pessoas. As outras 262 famílias (42,2%), com uma população de 1532 pessoas, encontravam-

se morando no município de Mazagão (FILOCREÃO, 1993).  

Atualmente não há consenso sobre o tamanho da população da UC. O relatório 

de avaliação do Projeto RESEX (IBAMA, 2006) estima 1600 famílias. Filocreão (2007) 

projeta um número máximo de 1.123 famílias residindo na RESEX, o que equivaleria a uma 

população de 6.310 habitantes. Para o INCRA, que trabalha com uma capacidade de suporte 

de 1500 assentados, há 1.473 moradores cadastrados (siprados) na Relação de Beneficiários 

(RB) de 2008-2009. 

A RB é usada para fins de acesso à política de crédito da reforma agrária 

executada pelo INCRA. Esse cadastro tem sido usado como referência para estimar o tamanho 
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da população local, o que tem levado a equívocos quando se considera cada beneficiário como 

uma família. É preciso levar em conta que numa mesma família pode haver vários 

beneficiários, desde que tenham maioridade, como comprovam vários casos. 

Considerando que não há registro de nenhum grande fenômeno migratório que 

justifique essas projeções, entende-se que se trata de números superestimados. Reforça esse 

entendimento, o fato das representações comunitárias e o IBAMA-ICMBio manterem um 

relativo controle da entrada de novos moradores na área, que precisam de suas autorizações 

para se fixar no território da UC. 

Tomando como base a Contagem da População (IBGE, 2007), a partir dos 

setores censitários57 que recobrem a RESEX, chegou-se a uma população residente de 3050 

moradores, num total de 552 domicílios. No município de Mazagão encontra-se o maior 

percentual dos habitantes da UC, com 42,02% (1.315), em Laranjal do Jari são 40,58% (1.146) 

e Vitória do Jari tem 17,40% (589). 

Considerando que cada domicílio seja ocupado por uma família, como se pode 

deduzir da referida pesquisa, tem-se 552 famílias residindo na RESEX. Com base nisso, o 

tamanho médio de cada família é 5,52 pessoas, com destaque para o município de Vitória do 

Jari, que apresenta a média superior de 6,13 pessoas por família.  

Comparando os dados da Contagem da População (IBGE, 2007) que registrou 

552 famílias, com a pesquisa socioeconômica (FILOCREÃO, 1993), que identificou 647 

famílias, chega-se a um decréscimo do número de famílias residentes na Unidade. Em 

números absolutos a diferença é de 125 famílias ou 19,31%, para um período de 14 anos. 

Nesse sentido, a diminuição na quantidade de pessoas pode ser explicada, em 

parte, pelo deslocamento da população mais jovem para os centros urbanos, com o objetivo de 

estudar e/ou em busca de trabalho. Outra causa provável pode ser a queda no preço da 

castanha (no início de 2009, por exemplo, custava R$ 25,00 por hectolitro), que leva os 

moradores a buscar nas cidades e garimpos uma alternativa para melhorar de vida. 

Considerando um levantamento realizado em 2006 por técnicos do CNPT, que 

não foi publicado, foram registradas 702 famílias, número mais aceito entre as lideranças 

consultadas. Essa questão deve receber atenção adequada do órgão gestor, objetivando o 

                                                 
57 São 4 setores censitários na RESEX: no Município de Mazagão, setor 5 do distrito 15; em Vitória do Jari, setor 8 
do distrito 5; em Laranjal do Jari, setores 32 e 34, ambos do distrito 5. 
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cadastramento das famílias da UC, no âmbito da elaboração do Plano de Manejo que se 

encontra em andamento, para dirimir quaisquer dúvidas e planejar adequadamente as ações. 

Para efeito desta pesquisa, adota-se a população oficial registrada pelo IBGE. 

Sendo assim, todos os resultados apresentados tomaram como universo da pesquisa 552 

famílias, com uma amostra representada por 172 famílias.  

De certo, o fenômeno demográfico registrado na UC é um grande fluxo interno 

em direção aos vilarejos. Segundo o Relatório Socioeconômico de 1993, 62% dos habitantes 

moravam dispersos nos rios e igarapés e 31%, em pequenos vilarejos. Após doze anos, 

Picanço (2005) constatou uma realidade bem diversa, com 62,05% da população morando em 

vilarejos, contra 37,95%, vivendo de forma isolada.  

Há indicação de uma concentração ainda maior atualmente, com forte tendência 

de aumentar a aglomeração em pequenas vilas comunitárias. Essa movimentação é explicada, 

em grande medida, pela busca de melhores condições de moradia e serviços sociais de saúde, 

de educação, de fornecimento de energia, transporte e comunicação. 

Esse processo é fortemente influenciado pela ação de políticas públicas, que 

incentivam a concentração como forma de viabilizar suas ações. As intervenções do Estado, 

em suas diversas esferas, incidem sobre esse espaço de acordo com as intenções das diferentes 

políticas públicas e dos grupos políticos que estão no poder. 

A sobreposição da UC em três municípios diferentes, afeta as comunidades de 

modo diverso, dependendo do município a que elas pertençam e das prioridades estabelecidas 

pelo gestor municipal. De modo geral, o fornecimento dos serviços públicos tem sido usado 

pelos gestores municipais como estratégia para agregar a população, facilitando a execução de 

seus projetos políticos. 

A implantação de escolas e postos de saúde tem influenciado na reorganização 

das famílias no interior da UC. Um caso marcante foi registrado no município de Vitória do 

Jari, no local conhecido como Aterro do Muriacá, onde o primeiro prédio foi uma escola 

seguida de posto de saúde, onde hoje vivem dezenas de famílias (PICANÇO, 2005). Em Água 

Branca do Cajari, onde se concentram os melhores serviços públicos de saúde e educação, em 

1993 moravam 48 famílias e, atualmente são em torno de 90 famílias. 

As condições de moradia na RESEX, também sofrem a interferência da ação da 

esfera estadual. A construção e manutenção de escolas estaduais, bem como de passarelas, 
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funcionado como forte apelo para o agrupamento das famílias e a formação de comunidades.  

A origem do termo comunidade começou a ser disseminado localmente a partir 

do trabalho da igreja nos anos 70, inspirado pela teologia da libertação. A noção de 

comunidade passa a ter sentido quando contempla pelo menos as residências, a escola e uma 

igreja onde se reza o culto dominical. Os vilarejos que não tenham prédios públicos e mesmo 

moradias isoladas são conhecidos como localidades ou simplesmente vilas. Uma comunidade 

engloba o vilarejo, os moradores isolados e as localidades\vilas das proximidades. No geral, a 

base de formação dessas povoações é constituída por um único tronco familiar e\ou por um 

reduzido número de famílias, que se organizam em torno da casa de um patriarca (PICANÇO, 

2005, p.88). 

Embora passem a viver cada vez mais em vilarejos (Mapa 8), os agroextrativistas 

mantêm a exploração de suas colocações. Muitas famílias possuem duas habitações - uma 

permanente e outra temporária (o retiro), que tanto pode ser próxima aos castanhais e usada na 

época da safra, como também nas roças distantes dos vilarejos e usadas nos períodos de 

trabalhos mais intensos. 

No campo federal, além da ação do IBAMA/ICMBio, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, como já citado, também atua na UC. Isso foi 

viabilizado através da Portaria Interministerial MDA/MMA/N° 13, de 19 de setembro de 2002, 

que dispõe sobre o reconhecimento das RESEX como integrantes do Programa Nacional de 

Reforma Agrária - PNRA. 

O efeito direto da portaria aos agroextrativistas do Cajari foi garantir o direito de 

acessar as linhas de crédito gerenciadas pelo INCRA. Destaca-se que a inclusão das RESEX 

no PNRA foi uma grande vitória desses trabalhadores. Sua luta principal sempre foi pela terra, 

sendo as RESEX entendidas no seio do movimento liderado pelos seringueiros como a 

“reforma agrária dos povos da floresta”.  

No período que antecedeu à criação da RESEX, as famílias moravam em 

pequenas vilas próximas às filiais dos patrões. Uma parte das casas era cedida pelos patrões, 

geralmente construídas de madeira e cobertas com telhas de barro ou fibrocimento. As demais 

eram construídas de madeira, casca de árvores, juçara ou paxiúba e coberta de palhas. 
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Mapa 8 – Distribuição das vilas comunitárias na RESEX Cajari.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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A pesquisa socioeconômica de 1993 mostrou que 57% residiam em casas com 

dimensão entre 20 a 40 m2; 18%, em casas com 41 a 60 m2 e 7%, em casas entre 61 à 80 m2. 

Dessas habitações, 64% possuíam as paredes de tábua bruta; 7%, não tinham paredes; 4% 

possuíam paredes de palha; 4%, de pau-a-pique e 11%, de madeira bruta. Em relação ao piso, 

89% das moradias possuíam piso de tábuas, sendo que, apenas, 1% delas possuía piso de 

cimento, enquanto, 2% tinham piso de chão batido e 7%, de juçara (FILOCREÃO, 1993). 

Atualmente, a situação de moradia é bastante diferente, registrando considerável 

melhoria. Entre os fatores que contribuíram para a mudança está primeiramente a garantia da 

terra, uma vez que o Projeto Jari impedia qualquer reforma das residências. Influenciaram 

ainda, a maior liberdade (SEN, 2000) e acesso da população aos mercados, sendo facilitado 

pelas novas condições de transporte, que repercutiram no aumento da renda familiar, bem 

como os programas governamentais de renda mínima (federal e estadual). 

A maior contribuição para a melhoria das condições de moradia na RESEX foi 

possível através do crédito habitação, do programa de reforma agrária, executado pelo 

INCRA a partir de 2004. Esse processo se materializou na execução de vários convênios entre 

o INCRA e as associações comunitárias.  

De acordo com as informações levantadas junto ao INCRA, o número de 

moradias já contratadas para serem construídas em toda a reserva é de 1252 unidades, conforme 

demonstra o tabela 8. Foram viabilizados vários contratos entre o INCRA e as associações 

responsáveis pela gestão de cada setor da reserva. 

 
Tabela 8 - Demonstrativo da contratação do crédito habitação na RESEX Cajari. 

 

ASSOCIAÇÃO 

Nº DE MORADIAS/ANO 
TOTAL 
GERAL 2004 2005 2006 2007 

ASTEX-CA 71 - 255 - 326 

AMAEX-CA 117 232 80 65 494 

ASSCAJARI 107 - 175 150 432 

TOTAL 295 232 510 215 1252 

Fonte: INCRA e Associações, 2009. 
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O valor de cada unidade domiciliar custou inicialmente R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Uma parte delas recebeu complementação de mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

totalizando R$ 7.000,00/casa. As primeiras unidades foram construídas diretamente pelos 

beneficiários, mas problemas durante a execução levou à decisão de contratar uma empresa 

para conduzir as obras, ficando o favorecido e as associações com a responsabilidade de 

fiscalização. Finalizada a construção da obra ela é entregue ao beneficiado.  

Segundo Valdir Viana da Costa58, secretário da AMAEX-CA, a associação 

construiu 494 casas distribuídas em sua área de atuação, constituída por 43 comunidades 

ribeirinhas. Sendo 117, em 2004; 232, em 2005 e 145, em 2007/2008, com tamanho de 42 m2 

(6m x 7m), tendo assoalho e paredes de madeira plainada, cobertura de fibrocimento e pintura. 

Esse mesmo padrão foi registrado na área de influência da ASSCAJARI, à 

exceção de aproximadamente 3,54% das casas construídas, que diferem por terem piso em 

cimento. Segundo Calixto Pinto59, presidente da associação, foram construídas 107 casas entre 

2004 e 2006 e 175, entre 2007 e abril/2009, totalizando 282 moradias distribuídas às 18 

comunidades da sua área de influência. Há outras 150 já contratadas mas não iniciadas, pois 

falta finalizar a prestação de contas do recurso já recebido. 

Segundo Ozanei Pinto60, presidente da ASTEX-CA, foram construídas 71 casas 

com o convênio de 2004, durante a gestão que o antecedeu. Das 255 moradias contratadas em 

2006, somente 20 unidades foram completadas e após assumir a atual diretoria (fev/2009) e 

negociar com as empresas responsáveis pelas obras. Ao todo, são 91 casas construídas no Alto 

Cajari. A tabela 9 apresenta um demonstrativo das moradias construídas com o crédito 

habitação pelas associações, por setor da RESEX. 

De modo geral, o atendimento aos moradores segue a um plano de trabalho da 

direção das associações, bem como está condicionado à sua inclusão na Relação de 

Beneficiário do INCRA. De um lado, esse processo tem servido para fortalecer os grupos que 

lideram as associações, de outro, tem fomentado distorções e acirrado a competição interna. 
                                                 
58 Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, realizada em 17 de setembro de 2008, na Vila Filadélfia. O 
grupo de lidera a AMAEX-CA está em sua terceira gestão consecutiva. 
 
59 Calixto Pinto é presidente da ASSCAJARI, está iniciando segunda gestão que vai até 2011. Comunicação pessoal 
a José Reinaldo Picanço, em 14 de abril de 2009. 
 
60Ozanei Pinto foi eleito em 07.02.2009 para sua primeira gestão à frente da ASTEX-CA. Em comunicação pessoal , 
a José Reinaldo Picanço, em 29 de abril de 2009. 
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Para o Chefe da RESEX-ICMBio, Francisco Edembrgo Almeida61, esperava-se 

que esse processo fomentasse o empoderamento das famílias agroextrativistas, mas acabou 

favorecendo grupos de lideranças que se perpetuam à frente das entidades. Isso levou a 

distorções como o uso político, inclusive como instrumento de pressão contra os adversários e 

até mesmo a construção de casas fora da área da Unidade, o que não seria permitido e se 

constitui em irregularidade. 

 

Tabela 9 - Demonstrativo da execução do crédito habitação, por setor na RESEX-CA. 

ASSOCIAÇÃO - SETOR 
Nº DE MORADIAS/ANO 

TOTAL 
GERAL 2004/2006 2007/008 2009 

ASTEX-CA 

Alto Cajari 
71  20 91 

AMAEX-CA 

Amazonas - Ajuruxi 
349 145  494 

ASSCAJARI 

Médio e Baixo Cajari 

107 

 
150 

25 

 
282 

TOTAL 527 295 45 867 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.  
 
 

Das 1252 moradias contratadas através de convênios entre o INCRA e as 

Associações desde 2004, foram construídas e entregues aos beneficiários, 867 casas. Sendo 91 

pela ASTEX-CA, no Alto Cajari; 494 pela AMEX-CA, no setor Amazonas-Ajuruxi, e 282 

pela ASSCAJARI, no Médio-Baixo Cajari. 

Comparando esses dados com os 552 domicílios registrados pela Contagem da 

População (IBGE, 2007), pode-se supor que todas as famílias da RESEX residem em casas 

construídas com o crédito habitação. Não é o que acontece, pois como já se registrou, muitos 

beneficiários pertencem a uma mesma família. Isso parece justificar porque várias casas récem 

contruídas pela parceria INCRA-Associações, ainda não foram ocupadas. 

Em seu conjunto, o acesso ao crédito moradia pelos moradores da UC fo i  

avaliado como positivo no Relatório de Avaliação Final do Projeto RESEX (IBAMA, 2006): 

 

                                                 
61Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, realizada em 22 de abril de 2009. 
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Mas o salto mais importante está sendo dado nos últimos meses, com o acesso 
das famílias das RESEX aos financiamentos do Crédito Habitação, do 
Programa Nacional de Reforma Agrária (recursos do INCRA/MDA). A 
grande maioria das famílias está sendo beneficiada com financiamentos de R$ 
5.000,00 para a construção ou reforma de suas moradias. Estes recursos estão 
sendo gerenciados pelas próprias associações, em convênio com o INCRA. 
(IBAMA, 2006, p. 30). 

 

Na percepção dos moradores das comunidades locais, a situação atual de sua 

moradia é bem melhor que no passado, sobretudo em decorrência da construção de casas pelo 

crédito da reforma agrária. Como pode ser verificada no gráfico 1, a avaliação da população 

foi majoritariamente positiva, quando se procurou averiguar se a condição de moradia 

melhorou depois da criação da RESEX. 

 

 

                        Gráfico1 – Demonstrativo da percepção da população sobre  
                        sua condição de moradia (%) 

Fonte: Pesquisa de campo (2007-2008).  
 

Como demonstra o gráfico, na percepção de 93,60% das famílias pesquisadas, 

sua condição de moradia melhorou depois da criação da RESEX; para 1,16 %, sua habitação 

atual é pior que antes da UC e para 5,23% dos moradores, a situação de sua residência 

permanece igual ao período anterior à RESEX. 

Segundo o Relatório de Avaliação Final do Projeto RESEX/PPG7 (IBAMA, 

2006), a execução do ‘crédito habitação’ também terá repercussão na saúde dos moradores: 

 
além de melhorar as condições de moradia, este programa tem impactos 
positivos na situação sanitária e, por conseguinte, na saúde das famílias e 
deverá, também, reduzir, a longo prazo, o tempo e os recursos necessários 
para a manutenção das residências (maior longevidade da madeira pintada e 
dos telhados em “Brasilit”) (IBAMA, 2006 p. 30). 

 

Pelo que se constatou na pesquisa, a melhoria da condição de moradia contrasta 

com a falta de instalações sanitárias adequadas, que não foram contempladas pelo crédito 

habitação. Segundo Calixto Pinto, isso elevaria o preço acima do teto previsto por beneficiário, 

ficando sob responsabilidade do mesmo a construção do sanitário. Com isso, prevalecem 

fossas rudimentares e/ou despejos diretamente nos rios, que se constitue em problema de 

saneamento para ser resolvido. 
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Não restam dúvidas que a execução do ‘crédito habitação’ através da parceria 

INCRA e Associações, mudou positivamente a condição de moradia das famílias 

agroextrativistas da RESEX. Foi também decisiva na reorganização e distribuição dos 

moradores na área, ao fomentar o agrupamento e crescimento e/ou formação das comunidades.  

A execução de créditos da reforma agrária pelas associações, não se resumiu ao 

‘crédito habitação’, inclui a linha ‘apoio inicial’ (para alimentação e implementos) e ‘crédito 

fomento’ (para implementos e equipamentos agrícolas). A tabela 10 apresenta um 

demonstrativo dos valores envolvidos nos diferentes convênios celebrados entre o INCRA e as 

associações locais. 

 

   Tabela 10 - Demonstrativo da celebração de convênios dos créditos da reforma agrária, entre INCRA- 
AP e Associações na Resex Cajari. 

ASSOCIAÇÃO – TIPO DE 
CRÉDITO 

VALOR DOS CRÉDITOS (R$) \ ANO 
Total geral 

2004 2005 2006 2007 2008 

ASTEX-
CA 

 

Crédito habitação 355.000,00  1.785.000,00   2.140.000,00 

Apoio inicial    88.800,00  88.800,00 

Subtotal (1)      2.228.800,00 

AMAEX-
CA 

 

Crédito habitação 585.000,00  400.000,00 455.000,00  1.440.000,00 

Apoio inicial  900.000,00 120.000,00 108.000,00 148.000,00 1.276.000,00 

Crédito fomento     240.000,00 240.000,00 
Subtotal (2)      2.956.000,00 

ASSCAJA
RI 
 

Crédito habitação 535.000,00  1.225.000,00   1.760.000,00 

Apoio inicial   240.000,00 360.000,00  600.000,00 

Subtotal (3)      2.360.000,00 

TOTAL 1.475.000,00 900.000,00 3.770.000,00 1.011.800,00 388.000,00 7.544.800,00 

  Fonte: Setor de Contratos e Convênios do INCRA-AP; Pesquisa de campo, 2009.  
 

A primeira impressão quando se analisa o quadro, é a grande capacidade de 

articulação e captação de recursos por parte das representações comunitárias. Em cinco anos 

foram celebrados 15 convênios entre INCRA e as três Associações (mais aditivos), que 

somaram juntos R$ 7.544.800,00 (sete milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e 

oitocentos reais). Deve-se dizer que, apesar de contratado, esse valor não foi totalmente 

executado pelas Associações, por conta da falta de prestação de contas de valores já recebidos. 

A maior parte dos valores foi para a construção de casas, através do ‘crédito 

habitação’, perfazendo o total de R$ 5.340.000,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil 

reais), que resultaram na condição de moradia retratada nessa seção. A AMAEX-CA foi a 
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associação que contratou o maior volume de recursos (R$ 2.956.000,00) e a única a executar o 

‘crédito fomento’, dirigido à compra de implementos e equipamentos agrícolas usados na 

atividade produtiva da família agroextrativa. 

A ASSCAJARI conveniou o valor de R$ 2.360.000,00(dois milhões e trezentos e 

sessenta mil reais) e a ASTEX-CA contratou R$ 2.228.800,00(dois milhões, duzentos e vinte e 

oito mil e oitocentos reais), principalmente para a construção de moradias. O crédito ‘apoio 

inicial’ usado para aquisição de alimentação e implementos agrícolas, teve um menor valor 

contratado.  

Ainda que não se possa fazer uma análise conclusiva sobre o impacto desses 

créditos, o mesmo deverá se refletir na melhoria do transporte e da produção, uma vez que a 

maior parte do recurso foi usada na aquisição de ‘motores rabetas’ para seus beneficiários. 

Esse equipamento que pode ser usado tanto para o deslocamento e transporte da produção, 

quanto na execução de atividades produtivas. 

Partindo do enfoque da sobreposição territorial, que resulta na ação de diferentes 

esferas do Estado e outros agentes, pode-se concluir que a unidade e a identidade dessa UC são 

garantidas pela conjunção de diversas territorialidades. A intervenção de diferentes atores vai 

ter reflexo em vários aspectos da vida das famílias agroextrativistas, como pode ser observado 

em relação à infraestrtura de transporte e comunicação. 

 

 

3.2.3 A Dinâmica da infraestrutura de transporte e comunicação na Resex do Cajari 

 

Para acessar a RESEX usam-se dois meios: via terrestre, através da BR-156 

(trecho Macapá-Jari), a partir da capital do Estado, Macapá, em um percurso de 163 km, até a 

entrada da Reserva, ao norte; o acesso fluvial é realizado a partir de Macapá e/ou Santana, 

subindo o Rio Amazonas por, aproximadamente, 100 km, até a foz do rio Cajari.  

Até 1990, quando foi feita a abertura da BR-156, todo o acesso a essa região era 

fluvial. Para chegar a Água Branca do Cajari, subia-se o rio Cajari até a confluência com a 

Boca do Braço do Cajari. A partir daí tinha-se duas opções: subia-se o igarapé Boca do Braço 

em pequenas embarcações até Água Branca do Cajari ou percorria-se aproximadamente 24 km 

em precária estrada usada pelos compradores de castanha. 
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Essa realidade deixava as famílias agroextrativistas totalmente dependentes dos 

patrões e de alguns poucos intermediários que se aventuravam pela região. Toda a produção 

era entregue aos controladores da região, que ditavam o preço dos produtos que recebiam e 

forneciam. Predominava o sistema de aviamento em condições sempre desfavoráveis aos 

moradores, que pouco recebiam em valores monetários, mas em produtos. 

O deslocamento entre as localidades existentes no alto Cajari era feito a pé, de 

burro ou em caminhões dos compradores de castanha que existiam na região. No médio-baixo 

Cajari e no setor Amazonas-Ajuruxi, o deslocamento era exclusivamente fluvial e dependia 

dos barcos dos regatões (‘‘marreteiros’’), que forneciam gêneros de primeira necessidade em 

troca da produção agroextrativista.   

O tráfego era por estradas de serviço feitas manualmente e as condições eram 

precaríssimas, nas poucas vias existentes além dos 24 km entre Boca do Braço e Água Branca: 

52 km, ligando Água Branca do Cajari à Cachoeira de Santo Antonio e 74 km ligando 

Cachoeira de Santo Antonio à Vila de Laranjal do Jarí (FILOCREÃO, 2007). Outras vicinais 

menores, com até 3 km, acessam as comunidades de Marinho, Santa Clara, Boa Esperança e 

Açaizal, que eram e continuam usados para transporte da castanha para o rio Jarí. 

Na maioria dos casos, o transporte da produção extrativista da castanha era e 

continua a ser feita pelos próprios compradores. Este transporte é realizado através de 

caminhões que levam a castanha ensacada até Laranjal do Jarí, de onde são transportados, em 

barcos, para a cidade de Belém. 

Com a abertura da estrada rompeu-se o isolamento das famílias agroextrativistas 

do alto Cajari, que passaram a ter novas alternativas de acesso a Macapá e Laranjal do Jari, 

através de transportes rodoviários. O mesmo vai ocorrer com os moradores do médio Cajari, 

que ainda vão ser beneficiados pela abertura de vicinais, pela empresa Jari, até a localidade de 

Aterro do Muriacá, que proporcionou uma opção de acesso à Vitória do Jari. 

Aos moradores do baixo Cajari e do setor Amazonas-Ajuruxi, o acesso continua 

a ser, exclusivamente, fluvial, com exceção das famílias residentes no lago do Ajuruxi, cujas 

comunidades passaram a ter acesso rodoviário pela BR-156, através de ramal de 34 km, 

finalizado em 2007. 

As primeiras oportunidades de transporte de passageiros e escoamento da 

produção para Macapá e Santana, pelos moradores do Cajari, vão ter inicio antes da construção 
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das estradas. O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, chegou a 

custear barcos para levar produtos e pessoas para a Feira do Produtor em Macapá, em viagens 

que chegavam a durar até oito dias e com abrangência muito restrita.  

Em 1993, os agroextrativistas enfrentavam grandes dificuldades para escoar 

suas produções até os principais mercados compradores (Laranjal do Jarí, Santana e Macapá), 

como mostram os registros do levantamento sócioeconômico (FILOCREÃO, 1993). Das 622 

familias pesquisadas, 28%,  dependiam de transporte do Governo; 18%, do vizinho; 18%, de 

outros, enquanto 13% tinham transporte próprio e, apenas, 6% acessavam meios de transporte 

de propriedade da comunidade. 

Em relação às dificuldades sobre as condições de transporte, 77% dos 

entrevistados responderam que os meios de transporte na Reserva "não eram suficientes" e/ou 

não existiam. Outras dificuldades, também, foram destacadas: “as estradas ruins”, por 7% das 

famílias; 4% citaram a irregularidade nos meios de transporte; 2% achavam os "preços muito 

caros" e 5%, achavam que ‘‘outras causas’’ eram os problemas que contribuíam para a 

precariedade do transporte na UC. 

Com a abertura da estrada para Laranjal do Jarí, a Prefeitura passou a custear 

linhas semanais em caminhão, para atender aos agroextrativistas do alto e parte do médio 

Cajari, no escoamento da produção até a sede municipal. Atualmente, esse procedimento 

atende as comunidades a cada 15 dias, mas não raro as comunidades ficam sem transporte e 

têm que vender seus produtos aos regatões. 

Para o atendimento aos moradores do baixo e médio rio Cajari, a empresa 

CADAM (Caulim da Amazônia, do projeto Jari) disponibilizou, temporariamente, dois barcos 

("batelões") para viabilizar o escoamento da produção até Aterro do Muriacá. A partir daí o 

transporte é feito por via terrestre em caminhão e ônibus, também, custeados pela empresa, até 

a vila do Munguba, no Pará, onde se realiza a feira do produtor (PICANÇO, 2005). Hoje esse 

processo é garantido pela empresa e Prefeitura de Vitória do Jari. 

Em síntese, atualmente as condições de transporte de passageiros e cargas 

menores contam com várias opções. São 4 linhas diárias de ônibus, ida e volta de Macapá a 

Laranjal do Jarí, com ponto de parada em Água Branca do Cajari, além do chamado 

transporte alternativo, constituído por camionetes e automóveis particulares.  

O transporte da produção é viabilizado pela Secretaria de Desenvolvimento 
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Rural (SDR) e Prefeitura de Laranjal do Jari, através de caminhões a cada 15 dias, que levam 

os produtos das comunidades, respectivamente, para a Feira do Produtor em Macapá e a Feira 

do Agroextrativista em Laranjal do Jari.  

A população do baixo-médio Cajari, também é atendida por um barco custeado 

pelo governo do estado através da SDR, para fazer o escoamento da produção no trecho da 

Boca do Braço do Cajari ao porto de Santana, onde se realiza a Feira do Produtor. As 

comunidades do setor Amazonas-Ajuruxi contam com o apoio governamental através de 

barcos para o transporte de produção até o porto de Santana, a cada 15 dias. 

Na percepção dos moradores das comunidades locais, as mudanças que 

ocorreram na infraestrutura de transporte de passageiros e carga, favoreceram a melhoria desse 

serviço. Como pode ser verificada no gráfico 2, a avaliação da população foi muito favorável, 

quando se procurou averiguar se a condição de acesso e escoamento da produção melhorou 

depois da criação da RESEX. 

 

 

Gráfico 2 – Demonstrativo da percepção da população  
quanto à condição de transporte (%). 
Fonte: Pesquisa de campo (2007-2008). 

 

 

Como demonstra o gráfico, na percepção de 86,63% das famílias pesquisadas, 

a condição de acesso e transporte para escoamento da produção melhorou depois da criação da 

RESEX; para 5,81%, o transporte atual é pior que antes da UC e para 7,56% dos moradores, a 

situação de acesso/transporte de pessoas e cargas, permanece igual ao período anterior à 

RESEX. 

A abertura da BR-156, ligando Macapá à Laranjal do Jarí, ao atravessar a Resex 

Cajari, quebra com o isolamento da região e possibilita uma maior liberdade às familias 

agroextrativistas. Ao possibilitar a oferta de novas alternativas de transporte, proporcionou 

acesso a outras fontes de informações e comunicação, bem como às novidades da vida urbana, 

também, fomentando novas necessidades. 

Até o início dos anos 90 (do século passado), as informações que prevaleciam na 

região eram veiculadas e orientadas pelos interesses dos patrões, regatões e do Projeto Jarí. A 
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comunicação interna entre as famílias, e com o mundo exterior ocorria através de recados e 

pelo rádio. A pesquisa socioeconômica em 1993 registra como eram as principais formas de 

troca de informações entre as pessoas: 

 
[...] Assim, os recados -- forma de comunicação baseada na linguagem oral -- 
e as mensagens radiofônicas são as principais formas de troca de informação 
possíveis entre as pessoas da Reserva e entre elas e outras localidades fora da 
RESEX. Esta constatação permite inferir que a escrita não faz parte do 
cotidiano da maioria das pessoas, embora muitas delas leiam e escrevam. Essa 
realidade perpetua-se  por falta de serviços de correios: não escrevem porque 
não há agências de correios e por não havê-las não desenvolvem a capacidade 
e o hábito de escrever (FILOCREÃO, 1993, p. 45). 

 

Fora as ‘verdades’ veiculadas pelos controladores da região, todas as 

informações da vida exterior chegavam pelo rádio e dos moradores em viagens. Através do 

rádio chegavam programas com notícias diversas e dos parentes e amigos da cidade, através de 

mensagens radiofônicas.  

A pesquisa registra que para o envio e recebimento de informações de parentes e 

amigos de fora da reserva, 77% dos entrevistados utilizavam membros da comunidade em 

viagens; 15% os regatões; 14% os patrões; 23% utilizavam dirigentes da associação e 47%, os 

programas radiofônicos. Desses programas, 77% das famílias ouviam a Rádio Difusora de 

Macapá e a Rádio Cultura do Pará, enquanto 56% diziam, também, serem ouvintes da Rádio 

Nacional de Brasília. 

Para atender aos seus interesses de organização e mobilização social, a CNS-AP 

e a ASTEX-CA passaram a buscar apoio para viabilizar um sistema de comunicação interno. 

A partir de escritório base em Macapá, passam a utilizar radiofonia, como a alternativa mais 

viável de comunicação entre Macapá e a Unidade, implantando rádios transmissores nas 

principais comunidades, como registrado em 2005: 

 

[...] a vida nos vilarejos também facilitou a comunicação interna, a partir da 
instalação de um sistema de radiofonia que integra diversas comunidades. Ao 
todo, são 22 rádios transmissores instalados na reserva e mais um na capital 
do Estado, onde funciona uma base comum. Assim, é possível passar e receber 
informação diariamente como avisos de reuniões, de doenças, de invasões e 
comunicações pessoais, entre outros, embora se observe a falta de 
manutenção adequada de boa parte dos equipamentos (PICANÇO, 2005, p. 
90-91). 
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A falta da adequada manutenção registrada acabou por deteriorar quase, 

totalmente, os equipamentos de radiofonia. Dos 22 rádios transmissores encontrados em 

2005, hoje restam 8 e em condições precárias de funcionamento (em Água Branca, Santa 

Clara, D. Maria, Santo Antônio, Ariramba, Santa Ana, Santa Helena e Santa Rita, 

comprometendo a articulação, mobilização e comunicação entre os moradores. 

Em contrapartida, a partir de 2006, o telefone público passa a ser uma alternativa 

de comunicação para 4 comunidades da Unidade: Água Branca no alto Cajari (3); Paraíso (1) e 

em Conceição do Muriacá (1), no baixo e médio rio Cajari; e, Vila Betel (1) e Santo Antônio 

(1), no setor Amazonas-Ajuruxi. 

Moradores de comunidades próximas às que possuem esses telefones, são 

obrigados a deslocarem-se até as mesmas, para dispor desse serviço. A telefonia celular pode 

ser acessada desde que se ‘ache o ponto’ em algumas poucas comunidades, como Conceição 

do Muriacá (no médio Cajari), Maranata, Santo Antônio (no Amazonas-Ajuruxi) e Sororoca 

(no alto Cajari). 

Contraditoriamente, em 2005, foi implantada uma torre às margens da rodovia, 

no alto cajari, para retransmitir sinal para a região do Jari, mas não liberou o serviço para os 

moradores da Unidade. Nesse ponto pode-se fazer uso de celular desde que a cobrar. A 

principal demanda das comunidades em relação à comunicação, é que a empresa 

concessionária compense os moradores pelo uso da Unidade, através da disponibilização do 

acesso à telefonia celular. 

Ainda hoje, o rádio continua a desempenhar importante papel no recebimento de 

notícias, seja através de mensagens, seja proporcionando acesso a informações culturais e de 

lazer. Por outro lado, compartilha essa função com a televisão, favorecida pelo fornecimento 

de energia elétrica nas principais comunidades, como registrado em 2005. 

 

A vida nos vilarejos passou a influenciar os hábitos de consumo e o linguajar, 
principalmente, dos mais jovens, em virtude das influências sofridas pelo 
onipresente conjunto antena parabólica e televisão, fazendo com que todos 
parem para assistir às novelas, durantes as poucas horas de fornecimento de 
energia, normalmente das 18 h às 22:30 h, motivado pelas aulas noturnas e 
subsidiadas pelas prefeituras (PICANÇO, 2005, p. 89-90  ).  

 

A captação dos sinais de televisão através de antenas parabólicas, possibilita aos 
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moradores a oportunidade de acessarem as programações dos principais canais televisivos 

abertos. Isso acaba por fomentar a introdução de novas necessidades e estimular a aquisição de 

bens, até então, inacessíveis. 

O fornecimento de energia é feito através de conjunto motor-gerador, 

normalmente, garantido pelas prefeituras para o funcionamento das escolas, viabilizando 

iluminação e conservação de alimentos da merenda escolar. Com base nisso, estima-se que 

pelo menos 33 comunidades contam com a oferta de energia elétrica produzidas por geradores 

termelétricos. Quando não há esse serviço, a iluminação é feita à base de lampiões a gás, 

lamparinas e velas, como nas fases anteriores à instalação dos geradores. 

As mudanças ocorridas nos meios de comunicação e, principalmente, a 

ampliação das alternativas de movimentação da população entre as comunidades e as cidades, 

incidiram, diretamente, sobre o acesso aos atendimentos de saúde por parte dos moradores. 

 

 

3.2.4 A Dinâmica da infraestrutura de saúde no Cajari 

 
 

A melhoria da infraestrutura de transporte e a maior facilidade na circulação de 

pessoas e cargas parece ser um dos fatores que explica a percepção dos moradores, sobre o 

atendimento da saúde ofertado. Dos serviços sociais básicos existentes na RESEX do rio 

Cajari, o setor que sofreu o menor crescimento foi a saúde, ainda assim, a avaliação da 

população pesquisada, indica que houve melhorias (Gráfico 3), sobretudo pela possibilidade de 

deslocamento.  

 

 

Gráfico 3 – Demonstrativo da percepção da população  
quanto à condição de saúde (%). 
Fonte: Pesquisa de campo (2007-2008)  

 

O gráfico indica que na percepção de 72,67% dos moradores entrevistados, a 

condição de atendimento da saúde melhorou em relação ao período anterior à criação da 

RESEX. Por outro lado, para 4,07%, a oferta do serviço piorou e para 13,26% dos 

pesquisados, não ocorreram mudanças. Com isso, tem-se que 27,33% da população local 
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mostram avaliação negativa quanto ao acesso ao serviço da saúde, o maior percentual negativo 

entre os serviços sociais básicos pesquisados. 

Em 1988, no relatório sobre os estudos iniciais para a criação de áreas reservadas 

aos agroextrativistas do sul do Amapá, a situação do serviço de atendimento de saúde no 

Cajari foi assim registrada: 

 

Inexiste, em toda a região, qualquer tipo de trabalho preventivo na área de 
saúde, ficando seus moradores despojados de orientações específicas sobre o 
setor e expostos às mais variadas doenças endêmicas e não endêmicas, e 
sujeitos, por conseqüência, à simples e, muita vezes, tardia assistência 
médica, que, por si só, é praticamente inexistente (GEMAQUE et al apud 
FILOCREÃO, 2007, p. 387). 

 

A pesquisa socioeconômica da RESEX Cajari, de 1993, registrou a existência de 

9 postos de saúde, atendendo na UC. Sendo que 3(três) eram de responsabilidade do governo 

estadual; 2(dois), da Prefeitura de Laranjal do Jarí; 3 (três), da Prefeitura de Mazagão e 1 (um), 

funcionando com o trabalho voluntário e não remunerado de um enfermeiro. Todos 

funcionavam de forma precária, onde dois deles não tinham prédio próprio. O atendimento era, 

basicamente, ambulatorial de primeiros socorros: 

 

Das principais localidades apenas 9 dispõem de unidades de atendimento de 
saúde [...] e mesmo assim elas não atendem às necessidades reais da população, 
em virtude de problemas como falta de remédios, precária capacitação dos 
enfermeiros, instalações inexistentes ou inadequadas e outros, embora na 
avaliação dos moradores da RESEX, a carência principal seja ‘‘falta de 
remédios’’ (FILOCREÃO,1993, p. 101). 

 

Segundo o IBAMA (2006) há apenas 5 (cinco) postos de saúde funcionando na 

Unidade. Os registros do DATASUS (2007) contabilizam 6 (seis) postos, com um total de 15 

agentes de saúde. Fazendo um comparativo das condiçoes registradas em 1993, durante o 

levantamento sócio-econômico, com a oferta de atendimento encontrada no trabalho de campo 

desta pesquisa, tem-se a situação sintetizada no Quadro 4. 

Ao contrário do observado com outros serviços sociais oferecidos na RESEX, o 

setor da saúde sofreu uma redução na quantidade e distribuição de sua oferta, como demonstra 

o quadro: dos 9 postos que funcionavam na RESEX, em 1993, apenas 3 continuam em 

atendimento, 2 em condições precárias. Nesse período, outros quatro postos chegaram a atender 
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a população, mas, 2 deles tiveram suas atividades paralizadas pela situação geral de 

deteorização dos prédios, que não passaram por reformas. Em dois deles (Boca do Braço e 

Conceição do Muriacá), as obras para construção e/ou reforma foram iniciadas a mais de dois 

anos, mas foram paralizadas. 

A justificativa corrente para a desativação dos postos nas comunidades, é que o 

SUS reorientou o serviço de atendimento de saúde no país. Com a implantação dos Programas 

Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (PACS), sob a supervisão das 

prefeituras, privilegiou-se atividades educativas e de prevenção, através dos agentes 

comunitários de saúde (ACS). Por outro lado, a implantação de infraestratura física ficou 

mais restrita em unidades melhores estruturadas. 

 

 

Quadro 4 - Comparativo do funcionamento de postos de saúde na RESEX Cajari (1993 e 2009) 
Comunidade Gestor Situação em 1993 Situação em 2009 

Condições do Prédio  Condições do Prédio 

Agua Branca P.M. de 

Laranjal do Jari 

(PMLJ) 

Posto em bom estado Transformado em Unidade de Saúde da Família  

Marinho P.M. de 

Laranjal do Jari 

(PMVJ) 

Não existe prédio, enfermeiro 

atende em casa 

Não existe 

São João (Paraiso) PMVJ Existe Funcionando precariamente 

Conceição do 

Muriacá 

PMLJ Existe Desativado. Obra parada a mais de 2 anos 

São João II PMLJ Existe Desativado 

Ariramba (rio) P.M. de 

Mazagão 

(PMMz) 

Existe Posto na Vila Betel em condições precárias de 

funcionamento 

Macedônia PMMz Existe Desativado 

São Bernardo PMMz Existe Desativado 

Maranata PMMz Existe Posto está em ruínas e não permite 

funcionamento 

São José PMMz Não existia em 1993 Desativado 

Santa Ana PMLJ Não existia em 1993 Desativado 

Aterro PMVJ Não existia em 1993 Em funcionamento 

Boca do Braço PMLJ Não existia em 1993 Obra parada a mais de 2 anos 

Fonte: FILOCREÃO, 1993; Pesquisa de campo, 2009. 
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O Agente Comunitário de Saúde62 integra as equipes do PACS e PSF (em tese 

formada por 1 médico, um enfermeiro e 1 ou 2 técnicos em enfermagem). O mesmo tem o 

papel de estender o atendimento dessas equipes às comunidades sem poder prescrever 

medicamentos, devendo atuar através de atividades de prevenção e monitoramento de 

doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas populares individuais e 

coletivas. Espera-se, ainda, que o ACS funcione como mobilizador social e facilite o acesso 

à informação e serviços de promoção e proteção social. 

Na RESEX Cajari, identificou-se 23 agentes comunitários de saúde, oito deles 

ligados à unidade de saúde de Água Branca do Cajari, 2 em Aterro do Muriacá e os outros 

distribuídos nas demais comunidades. Em geral, os ACS trabalham através de contratos por 

tempo determinado, o que tem limitado a formação adequada que a função requer. Somente no 

município de Mazagão foram incorporados ao quadro efetivo. 

Foram registrados ainda, 9 microscopistas, que são agentes de saúde treinados 

para fazer exames de sangue e distribuir medicamentos para as pessoas positivadas nos exames 

para malária, feitos no local. São moradores que foram treinados pela Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), que, também, mantém o fornecimento dos remédios. Em alguns locais 

foram fornecidos microscópios, como em Água Branca, onde os laboratoristas das 

comunidades próximas fazem exames das lâminas colhidas. 

Segundo Oliveira Soares63, a Unidade de Saúde da Família de Água Branca do 

Cajari, conta com 1 secretária, 1 servente, 1 microscopista, uma equipe do Programa de 

Assistência Comunitária de Saúde (PACS), formada por 1 enfermeiro, 1 técnico em 

enfermagem e 8 agentes comunitários. Tem um veículo para o transporte de doentes graves 

para Laranjal do Jari. 

Essa equipe do PACS presta atendimento às 246 famílias cadastradas em 11 

comunidades do Alto Cajari, pertencentes ao Município de Laranjal do Jari. Atende, ainda, à 

título de cooperação, aos moradores de duas comunidades próximas (Sororoca e Santa Clara), 

do município de Mazagão.  

                                                 
62 A regulamentação da profissão de ACS foi estabelecida pela Lei n° 10.507, de 10 de julho de 2002, e seu 
exercício dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e sob a supervisão do gestor local 
em saúde. 
 
63 Oliveira Soares é enfermeiro efetivo, Chefe do PACS da unidade saúde de Água Branca. Em comunicação pessoal 
em 22 de abril de 2009. 
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Segundo Zeca Monteiro64, secretário de saúde de Mazagão, o serviço de saúde 

oferecido pelo município, aos moradores da RESEX, conta com 1 posto médico, em Vila 

Betel; 3 técnicos em enfermagem; 6 ACS e 5 microscopistas, para exames de malária. O 

atendimento médico é feito a cada 2 meses através das ‘ações integradas’, que contam com 

médico, odontólogo, enfermeiro e vacinação. 

A Unidade de Saúde de Aterro do Muriacá pertence ao Município de Vitória do 

Jari e conta com 2 enfermeiros e 2 ACS para prestar atendimento às famílias das comunidades 

localizadas no baixo-médio Cajari, independentemente do município a que pertençam. Os 

casos mais graves são transportados em barco da prefeitura (voadeira que fica em Conceição 

do Muriacá) até o Aterro e daí para a sede municipal. 

 

Em síntese, há apenas 4 postos de atendimento em toda a RESEX, um na 

comunidade de Água Branca, um no Aterro do Muriacá, um em São João Paraíso e outro na 

Vila Betel, que funcionam precariamente. Não há equipes médicas fixas e o atendimento 

médico ocorre somente nas chamadas ações integradas itinerantes, em tese a cada dois meses.  

Os problemas mais graves são tratados nas sedes municipais ou em Santana e 

Macapá. Em caso de doenças de menor complexidade, os moradores recorrem a remédios 

caseiros, aos postos e/ou agentes de saúde, mas o principal problema relacionado ao posto de 

saúde é a falta de medicamentos.  

Apesar do trabalho executado pelos microscopistas, da distribuição de 

medicamentos e da borrifação, sob condução da FUNASA, a malária permanece como a 

doença endêmica mais frequente entre as famílias pesquisadas. Por outro lado, a oferta desse 

serviço tem reduzido as complicações da doença entre os moradores. Problemas respiratórios 

(gripe e asma), também, despontam entre as que mais acometem a população, principalmente, 

entre crianças e idosos. 

As condições de saneamento continuam muito precárias. Em 1993, 75% das 

moradias não tinham nenhum tipo de instalação sanitária; 23 % eram fossas negras e apenas 

1% usavam fossa séptica. Apesar da melhoria das condições gerais de moradias, atualmente, 

continua a prevalecer as fossas rudimentares (negras) ou os dejetos são despejados diretamente 

                                                 
64 Em comunicação telefônica em 30 de abril de 2009. 
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no rio ou mato. 

Essa realidade tem repercussão direta sobre a saúde da população, sobretudo, 

porque a grande maioria das comunidades não dispõe de tratamento de água, usando 

diretamente, do rio ou de poços amazonas. Das comunidades pesquisadas, apenas 4 (Açaizal, 

Marinho, Dona Maria e Maranata) possuem sistemas de tratamento de água. Poucas famílias 

fazem algum meio para tratar a água, que se restringe, em maioria, ao uso de hipoclorito de 

sódio, distribuído pelos agentes de saúde. 

Diante do quadro de atendimento de saúde na Unidade, sobretudo, pelo papel 

desempenhado pelos agentes de saúde, que se baseia na prevenção e informação, reforça-se a 

necessidade de investigar e investir na educação da população local. 

 

 

 

3.2.5 A Dinâmica Educacional no Cajari 
 

 

O reflexo da intervenção de diferentes atores mostra-se decisivo na 

caracterização de cada setor da RESEX, configurando especificidades territoriais. No caso da 

educação, a ação governamental, principalmente, através das prefeituras, determina sua 

dinâmica. 

A RESEX foi criada no espaço político-administrativo de dois municípios: 

Laranjal do Jarí e Mazagão. Com a criação do município de Vitória do Jarí, em 1994, 

desmembrado de Laranjal do Jarí, as políticas educacionais do novo município passa a 

atender parte das famílias do município originário.  

O grupo de trabalho interinstitucional responsável pelos estudos iniciais para a 

criação de áreas destinadas à exploração extrativistas, no sul do Amapá, em 1988, assim 

registrou a situação da infraestrutura educacional no rio Cajari: 

 
[...] Há apenas 3 (três) escolas, todas da 1a a 4a séries do primeiro grau, em 
toda região do Cajari, especificamente, nas localidades de Paraíso, 
Acampamento e Água Branca, atendendo a apenas 2% (dois por cento) dos 
moradores, ficando, portanto, 98% (noventa e oito por cento) da população 
sem receber o mínimo necessário de instrução escolar (GEMAQUE et al 
apud FILOCREÃO, 2007, p. 375). 
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Após a criação da RESEX, registra-se um aumento considerável na infraestrutura 

educacional. O estudo sócioeconômico de 1993 encontrou 19 escolas funcionando, embora a 

maioria, em condições precárias: improvisados em igrejas, centros comunitários, casa de 

moradores ou de professores e oferecendo até a quinta série fundamental.  

O Censo Escolar-2007, realizado pelo INEP65 registrou 33 unidades escolares 

distribuídas nas comunidades da RESEX Cajari. Segundo os registros, apenas 1 escola oferece o 

ensino médio; 5 escolas, o ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, todas oferecem o ensino 

fundamental de 1ª à 4a série. O pré-escolar é oferecido por 8 escolas, 6 com educação especial e 6 

escolas desenvolvem trabalhos de educação de jovens e adultos (EJA). 

 

Durante os trabalhos de campo, foram pesquisadas 17 escolas distribuídas pelos 

setores da RESEX-CA e encontrada a situação sintetizada no Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Distribuição e situação da infraestratura educacional na RESEX Cajari 
Comunidade Situação das escolas 

Baixo-médio 

Cajari 

Séries oferecidas Nº de alunos Gestor Condição do prédio e 

merenda 

Poção 1ª a 4ª 

5ª a 8ª (modular) 

21 

18 

P.M. Laranjal 

do Jari 

Prédio em estado precário;  

Merenda suficiente 

Conceição do 

Muriacá 

Pré escolar 

1ª a 4ª 

5ª a 8ª  

18 

35 

42 

P.M. Laranjal 

do Jari 

Prédio novo; 

Merenda não é suficiente 

São Sebastião Pré escolar 

1ª a 4ª 

5ª a 8ª  

5 

22 

14 

P.M. Vitória do 

Jari 

Prédio em bom estado; 

Merenda não é suficiente 

Tapereira Pré escolar 

1ª a 4ª 

 

6 

11 

De 5 a 8ª estudam 

em outra 

comunidade 

P.M. Vitória do 

Jari 

Prédio em estado precário; 

Merenda não é suficiente 

Paraiso (São João) Pré escolar 

1ª a 4ª 

5ª a 8ª  

11 

26 

18 

P.M. Vitória do 

Jari 

Prédio em estado regular; 

Merenda não é suficiente 

Santa Ana Pré escolar 6 P.M. Vitória do Prédio em bom estado; 

                                                 
65O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira realiza o Censo Escolar anualmente. Até o 
momento da pesquisa estava disponível na página do INEP (www.inep.gov.br), a Sinopse Estatística da Educação 
Básica 2007(atualizada em 26.01.2009).  
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1ª a 4ª 

5ª a 8ª  

16 

16 

Jari Merenda não é suficiente 

Amazonas - 

Ajuruxi 

Séries oferecidas Nº de alunos Gestor Condição do prédio e 

merenda 

Vila Filadélfia 1ª a 4ª 

EJA (Educação de 

Jovens e adultos) 

 

17 

15 

Alunos de 6ª a 8ª e 

Ensino Básico 

estudam em 

Maranata 

P.M. Mazagão 

(PMMZ) 

Prédio pequeno e conta com 

apenas uma professora para 4 

séries e EJA; Quando há 

merenda, é feita por uma 

moradora sem remuneração 

Vila Betel 1ª a 4ª 

5ª (modular) 

EJA 

 

47 

43 

 

15 

P.M. Mazagão Prédio em condições 

precárias; 5ª série modular 

funciona como anexo de 

outra escola; 

Merenda não suficiente 

Mulato 1ª a 4ª 25 P.M. Mazagão 

(PMMz) 

Prédio em bom estado; 

Merenda suficiente 

Maranata Pré escolar 

1ª a 4ª 

5ª a 8ª e 

Ensino Básico  

EJA 

21 

75 

107 

42 

33 

Parceria: 

PMMz e 

Governo do 

Estado do 

Amapá (GEA)  

Prédio do GEA em bom 

estado, mas pequeno para a 

demanda; 

Merenda insuficiente 

Alto Cajari Séries oferecidas Nº de alunos Gestor Condição do prédio e 

merenda 

Sororoca 1ª a 4ª 20 

27 alunos estudam 

na Vila Maracá 

PMMz e 

GEA paga 

professor 

Prédio em estado regular; 

Merenda quando há, é feita 

por professor, pois não tem 

funcionários 

Santa Clara Pré escolar 

1ª a 4ª 

 

6 

30 

Alunos de 5ª a 8ª e 

Ensino Básico em 

Água Branca 

Governo do 

Estado do 

Amapá (GEA) 

 

Prédio em bom estado; 

Merenda suficiente 

Marinho 1ª a 4ª 

 

25 GEA Prédio em estado regular; 

Merenda suficiente 

Martins Pré escolar 

1ª a 4ª 

5ª a 8ª (modular) 

15 

 

12 

16 

P.M. Laranjal 

do do Jari 

(PMLJ) 

Prédio em bom estado; 

Merenda suficiente 

Dona Maria 5ª e 6ª 13 

Há demanda para 1ª 

a 4 séries, mas não 

há oferta 

(PMLJ) Prédio em estado regular; 

Merenda quando há, é feita 

por professor, pois não tem 

funcionários 

Boca do Braço 1ª a 4ª 

5ª a 8ª (modular) 

16 

11 

P.M. Laranjal 

do Jari 

Prédio em estado precário; 

Merenda suficiente 

Água Branca* 1ª a 4ª 46 GEA Prédio comprometido; 
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5ª a 8ª e 

Ensino Básico  

EJA 

52 

69 

26 

merenda insuficiente 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
Nota*: Em Água Branca, há também uma escola municipal da PMLJ, que oferece o pré-escolar. 
 

Tomando como referência as 17 escolas pesquisadas, constata-se que houve uma 

melhoria considerável da oferta educacional à população da RESEX. São 5 escolas 

administradas pela Prefeitura de Laranjal do Jari, 4 pela Prefeitura de Vitória do Jari, 4 pela 

Prefeitura de Mazagão (PMMz) e 4 pelo Governo do Estado (GEA).  

Registra-se parceira entre o GEA e PMMz, envolvendo duas unidades escolares: 

em Sororoca (que foi construída com recursos do Projeto RESEX/PPG7) a gestão é da PMMZ 

e o GEA paga professores; em Maranata, maior escola do setor Amazonas-Ajuruxi, a PMMz 

administra o Pré escolar e EJA, o prédio é do GEA, que, também, é responsável pela oferta da 

1ª série do ensino médio. Note-se que o GEA continua a administrar duas outras escolas que 

oferecem de 1ª a 4ª séries e que já deveriam ser geridas pelas prefeituras. 

Comparando com os registros de 1993, em que a oferta era da 1ª até o máximo a 

5ª série do ensino fundamental, verifica-se um grande avanço. Das 17 unidades escolares (UE) 

pesquisadas, atualmente, há ensino de pré-escolar em 6 UE; de 5ª a 8ª séries, em 10 UE; o 

ensino médio, em 2 UE e EJA em 4 UE. Com exceção de uma escola (comunidade Dona 

Maria, embora haja demanda), todas as demais ofertam de 1ª à 4ª séries. 

Em comparação ao Censo Escolar-2007, do INEP, registrou-se algumas 

diferenças: nem todas as escolas oferecem ensino fundamental de 1ª à 4ª séries, em 

contradição com os dados do citado Censo; 2 UE oferecem ensino médio, o INEP registra 1; 

são 9 UE que ofertam ensino fundamental de 5ª à 8ª séries, o INEP registrou 5.  

O quadro de melhorias observadas na educação foi possível através processo de 

municipalização das políticas públicas, que permitiu que fossem instaladas escolas municipais 

na maioria das comunidades da RESEX, principalmente, a partir da segunda metade dos anos 

90 (do século passaso). Isso vai se refletir nos indicadores que mostram os resultados do 

acesso a escola. 

No tocante à percepção dos moradores, as mudanças que ocorreram na 

infraestrutura educacional e os serviços decorrentes desse processo, favoreceram a melhoria do 

serviço ofertado. Como pode ser verificado no gráfico 4, a avaliação da população foi muito 
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favorável, quando procurou-se averiguar se a condição da educação melhorou ou não, depois 

da criação da RESEX. 

 

Gráfico 4 – Demonstrativo da percepção da população  
quanto à condição de educação (%). 
Fonte: Pesquisa de campo (2007/2008). 
 

Como demonstra o gráfico, na percepção de 91,28% das famílias pesquisadas, 

a condição do serviço educacional melhorou depois da criação da RESEX-CA e para 8,72% 

não ocorreram melhorias na educação em relação ao período anterior à UC. 

Atualmente, o fato de que apenas duas escolas oferecem ensino médio (Água 

Branca no Alto Cajari e Maranata, no setor Amazonas-Ajuruxi), constitui um fator de 

migração de jovens. Os alunos de outras comunidades deslocam-se aos locais dessas escolas, 

ficam sem estudar ou mudam-se para as sedes municipais. Registrou-se, ainda, um número de 

aproximadamente 20 alunos frequentando Escolas Famílias Agrícolas fora da RESEX, que 

trabalham com a pedagogia da alternância,  bem como um número não estimado de estudantes 

de nível superior. 

Todas as unidades escolares possuem prédios, mas encontram-se precisando 

de adaptações/reformas, que contemplem alojamento de professores, bibliotecas, cozinhas e 

instalações sanitárias adequadas. Em relação aos materiais e equipamentos necessários ao bom 

funcionamento das escolas, prevalece a situação similar a 1993: há carência de carteiras, 

materiais didáticos e livros para alunos e professores, que possibilitem um processo de ensino-

aprendizagem mais satisfatório. 

Destaca-se que o pré-escolar, de 1ª a 4ª séries e EJA são ensinos regulares. Já 

de 5ª à 8ª séries do ensino fundamental e o ensino médio, são oferecidas, através do sistema 

modular, com as disciplinas ofertadas em blocos a cada 2 meses, em média. Esse modelo 

compromete a qualidade do ensino-aprendizagem, mas tem sido justificado pelo alto custo e 

pela dificuldade em manter as equipes de professores qualificadas em comunidades isoladas. 

Diferentemente dos registros do levantamento sócio-econômico de 1993, 

quando os professores eram, majoritariamente leigos, houve notável melhoria na qualidade da 

formação dos mesmos. Trata-se, em sua maioria, de professores que cursaram o magistério, 

para os que trabalham com pré-escolar, até 4ª série e EJA e de nível superior, para os que 
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ministram aulas para o ensino de 5ª à 8ª séries e ensino médio.  

Professores e funcionários são contratados através de convênios pelas 

Prefeituras e Governo do Estado ou pertencem aos seus quadros efetivos. Por outro lado, entre 

os problemas mais citados pelos moradores em relação à educação, está o longo período de 

ausência de professores que se deslocam às cidades para receber salários e tratamento de 

saúde. 

De modo geral, ao compararmos a situação atual da educação na RESEX-CA 

com os registros dos estudos iniciais, não resta dúvidas sobre a melhoria de vários indicadores. 

Esse processo está relacionado com o aumento dos investimentos do poder público sobre esse 

setor, que foi motivado, sobretudo, pela municipalização dos serviços sociais básicos, 

inclusive com reflexo econômico na geração de postos de trabalho, até então, inexistentes 

nessa área. 

 

 

3.3 DINÂMICA ECONÔMICA 
 

 

De um modo geral, a implantação da infraestrutura dos serviços sociais básicos 

fez surgir novas ocupações como agentes de saúde, microscopistas, merendeiras, faxineiras, 

vigilantes e ‘catraieiros’, entre outras (Tabela 11). Antes inexistentes na maioria das 

comunidades, esses ofícios passam a ser importantes fontes de renda para as famílias 

agroextrativistas como registrado, em 2005, por Picanço:  

 

O processo de municipalização das políticas públicas, principalmente, da 
educação, permitiu que fossem instaladas escolas municipais na maioria das 
comunidades, principalmente, a partir da segunda metade dos anos 90, o que 
fez com que surgissem novas ocupações até então inexistentes nesse espaço, 
como merendeiras, serventes, catraieiros para transportar alunos, agentes de 
saúde, técnicos microscopistas. De um modo geral, a implantação das 
unidades escolares criou, em média, de dois a três empregos por comunidade. 
Note-se que as comunidades são formadas por poucas famílias, daí a 
importância dessas ocupações no nível de renda da população local 
(PICANÇO, 2005, p. 142). 

 

A importância desse processo vai se mostrar, ainda, mais evidente, quando se 
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analisa os dados do trabalho de campo, realizado para a presente pesquisa, envolvendo as 

unidades escolares de 17 comunidades, durante 2007 e 2008. 

Ao todo, registrou-se 103 moradores da RESEX ocupados na prestação dos 

serviços públicos, em 17 comunidades pesquisadas, com média de 6,05 pessoas/comunidade, 

ainda, que em duas delas não se registre nenhuma pessoa ocupada. São agentes comunitários 

de saúde, faxineiros/serventes, merendeiras, vigilantes, operadores de motor-gerador, 

microscopistas, condutores de barcos (‘catraieiros’), técnicos em enfermagem e professores 

locais (5), excluídos os de fora da UC. 

 
Tabela 11 - Nº de pessoas ocupadas em atividades relacionadas ao serviço público na RESEX Cajari 

 

Comunidades 

Nº de ocupações geradas 

Na educação Na Saúde Outras  

Poção 1 merendeira - faxineira 

2 catraieiros 

 1 operador do Motor-gerador 

Conceição do Muriacá 2 merendeira-faxineira 

1 catraieiros 

2 professores 

1 microscopista 

3 ACS 

 

1 operador do. Motor-gerador 

 

São Sebastião 1 merendeira 

1 faxineira 

2 catraieiros 

  

Tapereira 1 merendeira-faxineira 

1 catraieiro 

  

Paraiso (São João) 2 catraieiros–escola 

2 merendeira-faxineira 

2 professores 

1 técnico em enfermagem 

 

1 operador do. motor-gerador 

2 catraieiros-feira do produtor 

Santa Ana 2 catraieiros  

2 merendeira-faxineira 

1 agente de saúde - 

microscopista 

 

Vila Betel 3 catraieiros  

3 merendeira-faxineira 

1 ACS - microscopista 

1 técnico em enfermagem 

 

Mulato 1 catraieiro   

Maranata 8 catraieiros 

2 faxineiras 

2 merendeiras 

3 vigilantes 

1 secretário 

1 diretora 

1 agente de saúde 

1 enfermeiro 

1 operador do motor-gerador 

1 Caesa (água) 

 

Sororoca Não tem funcionário 

 

1 agente de saúde 

1 microscopista 

 

Santa Clara 2 merendeiras 

2 faxineira 

1 agente de saúde 

1 microscopista 

 

Marinho 1 merendeira-faxineira 1 agentes de saúde 

1 microscopista 

 

Martins 1 merendeira 

1 faxineira 

2 vigilantes 

1 agentes de saúde 

1 microscopista 

1 operador-gerador 

1 serviço-água 
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Boca do Braço 1 merendeira-faxineira 

1 serv. gerais 

1 microscopista  

Água Branca 4 servente-faxineira 

1 secretária 

4 vigilantes 

1 microscopista 

4 ACS 

1 técnico enfermagem 

1 servente 

1 secretária 

1 operador-gerador 

 

TOTAL 66 ocupadas (1) 27 ocupadas (2) 10 ocupadas (3) 

Total Geral (1+2+3) – 103 pessoas ocupadas 

   Fonte: Pesquisa de campo, 2007/2008. 
Apesar de passar a conviver cada vez mais em pequenos aglomerados, 

influenciados pelo modo de vida urbano, incusive nos tipos de ocupações, o agroextrativista 

mantém uma íntima inter-relação com a rica biodiversidade de seu território. Continua a fazer 

uma múltipla utilização dos recursos naturais, que tanto podem ser usados na construção de 

casas, barcos e outros equipamentos, como na alimentação ou fonte de renda.  

Na época em que todos os esforços de trabalho se concentravam no extrativismo 

do látex e/ou da castanha, o agroextrativista se caracterizava pela figura do seringueiro e/ou do 

castanheiro. Na primeira metade do ano, por ocorrência da safra da castanha, o extrativista 

assumia o papel de castanheiro e deslocava-se às florestas de terra firme, para coletá-las. Na 

segunda metade do ano, assumia o papel de seringueiro e era obrigado a seguir uma rotina de 

trabalho árduo e solitário no corte da seringueira nas florestas de várzea.  

Em sua extenuante rotina, quase não havia agricultura e o mundo do 

seringueiro/castanheiro se resumia ao trabalho na floresta. A relação com o mundo externo 

ocorria basicamente através dos poucos produtos manufaturados consumidos, fornecidos pelo 

seringalista como mecanismo de apropriação da produção através do sistema de aviamento, 

que representou a base da riqueza e a opulência da economia da borracha. 

Nesse tempo, a organização da produção e comercialização dos produtos 

extrativistas era controlada pelo coronel seringalista, considerado o senhor das terras. As 

atividades agrícolas eram restritas e vigiadas e a região ficava bloqueada para atuação de 

regatões e pequenos comerciantes locais. 

Num passado mais recente, com as terras passando para os empresários 

extrativistas, permite-se a adoção de práticas agrícolas, praticamente inexistentes 

anteriormente. Desde então, as atividades agroextrativistas ocorrem com a distribuição do 

trabalho familiar entre atividades agrícolas e atividades extrativistas, de acordo com as 

limitações impostas pelo ambiente. 
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Em última instância, essas atividades continuaram subordinadas aos interesses de 

regatões, patrões, comerciantes locais e orientadas pelos condicionantes do mercado. Para 

tanto, exerciam seu controle a partir de estratégias comerciais baseadas no aviamento, 

garantindo a aquisição da produção e o acesso aos recursos naturais, pela posse dos transportes 

e financiamentos da coleta. 

 

Nessa época, o calendário das atividades agroextrativistas incluía na “estiagem 

ou verão” (julho a dezembro), a coleta do látex da seringueira, a limpeza dos castanhais, 

derruba e queima da roça. Nas “chuvas do inverno” (janeiro a junho), se fazia o plantio da roça 

seguida da coleta de castanha. 

Com o fim da demanda pelo látex, a criação da RESEX e a abertura da estrada, 

as rotinas de trabalho sofrem alterações. Atualmente, as famílias agroextrativistas organizam 

seu calendário/trabalho em diferentes atividades: extrativistas, agrícolas, de caça, de pesca e de 

comercialização, determinadas pela oferta de recursos naturais, pelas relações com o mercado 

e pelo tamanho da unidade familiar. 

Os espaços produtivos que compõe a unidade familiar de produção distribuem-

se, na maioria das vezes, em um território descontínuo (SOUZA, 1995), adequando-se às 

condições impostas pela natureza, como a distância em relação ao rio, ao roçado, ao castanhal 

ou açaizal e às áreas de caça e pesca. No conjunto, as diferentes atividades executadas pelos 

agroextrativistas são organizadas de modo a satisfazer as necessidades da família.  

Para tanto, os membros da família dividem seu tempo na realização de atividades 

agrícolas e extrativas. No que se refere às atividades extrativas de origem animal, praticam a 

caça, a pesca e a coleta de mel e ovos de tartarugas, nas áreas ribeirinhas, bem como realizam 

o extrativismo vegetal de várias espécies, principalmente, a castanha e açaí.  

Em relação às atividades agrícolas, são cultivadas pelas famílias de acordo com o 

tipo de ambiente: nas várzeas, a banana e o milho; na terra firme, basicamente, a mandioca e 

alguns tubérculos. Essas espécies são usadas para o autoconsumo e para o mercado, 

funcionando, ainda, como uma espécie de poupança, a exemplo, a mandioca que permanece 

no solo e do milho, que pode ser armazenado por algum tempo. Isso permite que sejam usados 

ao longo do ano, de acordo com as necessidades das famílias. 

O cultivo de espécies frutíferas resume-se a uma pequena variedade e, 
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basicamente, aproveitando-se as roças de mandioca e nas proximidades da casa de farinha e da 

residência, constituindo o chamado sítio. Esse sistema contempla, ainda, a criação de pequenos 

animais como patos e galinhas, basicamente, para alimentação e o plantio de pequenos 

canteiros de hortaliças, onde se cultivam poucas variedades.  

Apesar de se observar um aumento do consumo de produtos manufaturados, boa 

parte dos bens consumidos é produzida pelo trabalho direto dos membros da família, o que 

acaba por refletir a pequena quantidade proveniente de fora da unidade familiar. Em síntese, a 

organização das atividades é dirigida, fundamentalmente, para o atendimento básico das 

necessidades da família e os excedentes são comercializados.  

Ao analisar os resultados da pesquisa socioeconômica (FILOCREÃO, 1993), 

quando foram cadastradas 622 famílias, chega-se a seguinte situação: 

a) Diversificação produtiva - apenas 11,9% das famílias cadastradas não tinham 

roçado. Praticamente todas as famílias utilizam algum tipo de recurso extrativo da natureza - 

madeira, cipós, frutos, a caça e pesca, para atender as necessidades de consumo. Da coleta para 

atender as demandas de mercado, 36% das famílias, coletaram castanha-do-pará, enquanto 

25% extraíram e venderam palmito e 10% das famílias, extraíram e comercializaram algum 

tipo de madeira. 

b) Atividades agrícolas - realizadas através de roçados, quintais e sítios ou retiros. No 

roçado de terra firme se planta a mandioca, o milho, o feijão, o arroz e alguns  tubérculos;  na  

várzea, cultiva-se a banana e o milho. O roçado foi registrado em 88,1% das unidades 

familiares, constituindo-se no principal espaço produtivo.  

Com tamanho médio por família de 5 tarefas (1,5 hectares) em terra firme e 3 tarefas 

(quase 1 hectare) na várzea, os roçados têm como principais produtos cultivados as raízes e 

tubérculos. A mandioca foi cultivada em 72% das famílias e a macaxeira em 64%, cará, em 

53% e a batata doce, em 52%. Frutíferas como a banana, são plantadas por 64% das famílias; 

limão por 58% e abacaxi, por 57%. Grãos, como o milho em 51% e arroz em 22% das 

famílias. A melancia foi cultivada por 22% das famílias. 

c) Criação de animais - predominam pequenos animais, sendo que 88% das famílias 

criaram galinhas, 36% criaram patos e 45% tinham criação de suínos. Dos grandes animais, a 

criação de bovinos foi praticada por 4% das famílias, em uma média de 11 cabeças por família, 

enquanto 5% possuíam criação de bubalinos, com uma média de 12 cabeças por família. 
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d) Atividade extrativista - vários produtos nos diferentes ecossistemas. Registrou-se que 

57% das famílias coletavam açaí (fruto) para autoconsumo, sendo que 7% delas vendiam o 

produto; em relação ao palmito, 25% extraíam palmito para venda. Em 38% das famílias, 

coletava-se a castanha do Brasil, exclusivamente, para a venda. Apenas 4% das famílias 

extraíram látex e outras 10% tiraram madeira para venda. Os produtos da caça e pesca eram 

utilizados no consumo interno das unidades familiares. 

Atualmente, as atividades extrativas das familias da RESEX Cajari, ainda, 

subordinam-se, economicamente, às estruturas comerciais que dominam a região a partir do 

mercado de produtos extrativistas. Esse processo se manifesta através da exploração comercial 

de recursos como castanha, açaí e palmito. Ocorre, sobretudo, pelas dificuldades enfrentadas 

pelos agroextrativistas em lidar com a burocracia e organizar, coletivamente, sua produção. 

 

 

3.3.1 As experiências econômicas de produção coletiva no Cajari 

 

Desde a criação da RESEX do Cajari, várias foram as iniciativas realizadas pelas 

representações comunitárias e seus aliados, no sentido de aproveitar o potencial extrativo 

vegetal de seu mais importante produto, a castanha-do-Brasil, estimado em 20 mil hectolitros 

por safra. Esse processo é marcado por sucessos e fracassos, todos no Alto Cajari. 

Com a criação do CNPT, em 1992, começaram a ser desenvolvidas experiências 

de produção coletiva, visando melhoria da renda das famílias. Foram priorizados dois 

principais produtos extrativos: a castanha-do-pará, no alto rio Cajari e o açaí, no baixo e médio 

Cajari, como registrado por Picanço (2005), em relação à castanha: 

 
 

A primeira experiência foi realizada pela ASTEX-CA em 1992 e contou com 
apoio técnico do Instituto de Estudos Amazônicos – IEA e financeiro da WWF. 
Foi investido na instalação de cantinas comunitárias e capacitação de gestores, 
com o objetivo de aviar os castanheiros, oferecendo produtos a melhores preços 
que os fornecidos pelos intermediários. Essa iniciativa acabou por beneficiar um 
pequeno número de castanheiros das comunidades do Alto Cajari. Embora 
tenha servido mais para apoiar as atividades agrícolas, influenciou positivamente 
na melhoria do preço da castanha pago pelos atravessadores aos extrativistas  
(PICANÇO, 2005, p. 132) 

 



193 
 

 

Foram instaladas entre 1992 e 1993 duas cantinas comunitárias, uma em Santa 

Clara e outra em Marinho. Foi ainda estabelecido um convênio entre CNPT e CNS-AP, para 

construir 3 armazéns para castanha e outras cantinas na RESEX (FILOCREÃO, 2007). Essas 

experiências não se consolidadram devido à falta de experiência de gestão dos 

agroextrativistas, às dificuldades de transporte, para manter o abastecimento e a inflação que 

desvalorizava o capital das cantinas. 

Enquanto negociava, no âmbito do Projeto RESEX/PPG7, a instalação de usinas 

para beneficiamento da castanha, a ASTEX-CA organizou suas ações no sentido de melhorar o 

processo de coleta e venda da produção de seus associados, intermediando a negociação com 

empresários paraenses66.  

Para viabilizar essa atividade, a associação contou com o suporte do CNPT, 

através do Projeto RESEX/PPG7, que garantiu os recursos de capital de giro, sendo criado um 

fundo rotativo para comercialização da castanha. O Governo do Estado do Amapá – GEA 

apoiou essa iniciativa, financiando a aquisição de dois tratores com carretas, um caminhão, 

animais (burros) e radiofonia. Isso viabilizou o escoamento da produção de castanha nos anos 

seguintes.  

Em 1995, a Associação recebeu apoio do Governo Estadual, que, também 

respaldou um financiamento pelo Banco do Estado do Amapá – BANAP. A inexperiência 

administrativo–financeira, aliada ao fato de que muitos associados receberam mercadoria e não 

pagaram com a produção, chegando mesmo a comercializar com atravessadores, são apontadas 

como a causa pelo não cumprimento do acordo com o banco.  

Vários problemas como a falta de manutenção adequada dos veículos e 

equipamentos e a inexperiência administrativa, foram responsáveis por prejuízos nos primeiros 

anos. As precárias condições das vias de acesso para alguns castanhais e a inexistência dessas 

vias para outros locais de produção constitui-se, ainda hoje, em fator limitante à exploração de 

todo o potencial produtivo. 

A partir de 1997, contando com uma equipe mais experiente, a Associação 

passou a obter melhores resultados. Os ganhos auferidos foram investidos na recuperação e 

manutenção dos veículos, sendo o restante incluído no fundo rotativo dos anos subsequentes. 
                                                 
66Família paraense proprietária da empresa Bendito Mutran & Cia Ltda, instalada em Belém, é principal fornecedora 
de castanha-do-Brasil ao mercado nacional e internacional por quase quatro décadas. Trabalha basicamente com 
amêndoas de castanha com e sem casca. 
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Ao final de 1996, foram comercializados em torno de 1000 hectolitros (hl); em 1997, 3.100 hl; 

em 1998, 6.500 hl; em 1999, houve uma queda para 5.500 hl, em decorrência de variação na 

produção, que é cíclica, determinada pelo “tempo da natureza”.  

Após duas tentativas frustradas de implantação de uma unidade de 

processamento da castanha: uma em Santa Clara (1993) e outra em Água Branca do Cajari 

(1999), a ASTEX-CA, apoiada pelo CNPT e CNS, decidiu implantar, uma unidade de 

processamento de castanha na comunidade de Santa Clara, para produzir “castanha dry’’. A 

decisão foi orientada porque esse produto apresenta a vantagem de diminuir as perdas por 

apodrecimento, além de agregar valor ao produto, proporcionando mais tempo para a 

comercialização do produto beneficiado.  

No final do ano 2000 era inaugurada, em Santa Clara, a unidade de 

processamento de castanha dry, ao mesmo tempo em que a ASTEX-CA se afastava da 

condução do projeto castanha e estava em andamento a estruturação da Cooperativa Mista 

Agroextrativista dos Trabalhadores do Alto Cajari – COOPERALCA, legalizada em janeiro de 

2001, que passa a assumir a gestão do projeto. 

A criação da COOPERALCA foi acompanhada pela expectativa de mudança no 

quadro de descrédito e crise que prevalecia diante da condução realizada pela ASTEX-CA. 

Segundo Tomiyoshi apud Filocreão (2007), a construção da fábrica custou R$ 450.000,00 em 

recursos não reembolsáveis do governo federal e do PPG-7, com capacidade de processar 200 

toneladas por mês de castanha dry. Em 2001, a COOPERALCA comercializou 20 toneladas 

de castanha dry; 30 toneladas, em 2002 e pelo menos 20 toneladas, em 2003, com empresa 

de São Paulo. 

A primeira gestão teve como presidente da cooperativa o Sr. Francisco Caldas, 

“Capim”, que acabou sendo afastado no final do ano de 2003, por intervenção do Conselho 

Nacional dos Seringueiros – CNS, sob a justificativa de gestão mal conduzida, após acúmulo 

de prejuízo e perda de capital, durante os quase dois anos de sua gestão, sendo, então, 

empossada uma nova diretoria.  

Esse processo frustou as expectativas e comprometeu a confiança, inicialmente, 

depositada na nova organização, como registrou Picanço (2005) em entrevista com o Sr. José 

Francisco Gomes Ferreira. Para o então vice-presidente da COOPERALCA, isso acabou 

deixando a cooperativa sem crédito, sem dinheiro, numa situação muito difícil de recuperar. 
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De outro lado, a cooperativa arca com o alto custo de transporte, embora houvesse o 

compromisso inicial de que a infraestrutura de transporte (um caminhão, um trator e burros) 

seria repassada pela ASTEX-CA para a COOPERALCA, o que não foi cumprido.  

Todo esse contexto vai reforçar a tendência de negociação direta entre os 

agroextrativistas e os intermediários, sem participação mais efetiva da cooperativa. Por conta 

disso, a cooperativa passou por uma reestruturação e contou com assessoria especializada, 

custeada pela ONG “Amigos da Terra” e conseguiu negociar, com apoio do CNS, um 

financiamento junto ao governo estadual, através do Fundo de Desenvolvimento Rural do 

Amapá – FRAP, para custear a aquisição e beneficiamento da safra de 2004.  

No final de 2004, foi eleita nova diretoria, sendo a presidência da 

COOPERALCA assumida pelo Sr. Natanael Gonçalves Vicente. Nos registros de Filocreão 

(2007), em entrevista com o presidente, pode-se verificar o volume e as condições de 

funcionamento da unidade de processamento da cooperativa:  

 

[...] no ano de 2005 a cooperativa processou e comercializou 54 toneladas de 
castanha a um preço de R$3,00 o quilo, entregue na fábrica. Também, foi 
comercializado para a COMAJA, um volume de 300 hectolitros de castanha “in 
natura”. Segundo o presidente, a Cooperativa não tem grandes dívidas e a fábrica 
tem se mantido, a partir do processamento da castanha comprada dos cooperados 
ao preço do dia, com recursos obtidos de empréstimos bancários ou de políticas 
de fomento como da CONAB. A fábrica funciona de maio a julho, por não ter 
condições de armazenamento da produção, cuja demanda acontece entre os 
meses de agosto a novembro, com comercialização feita no mercado nacional, 
por comprador de São Paulo. A fábrica emprega 12 à 15 pessoas por safra, 
pagando uma diária de R$ 15,00, que são familiares dos cooperados 
(FILOCREÃO, 2007, p. 454).   

 

Durante os trabalhos de campo, Natanael Vicente67 ressalta que a cooperativa 

depende de financiamento bancário para funcionar. Ainda que sejam 86 cooperados, ninguém 

pagou a quantidade de cotas partes assumidas em Assembléia. Reforça, assim, a percepção de 

que a capacidade de processamento e comercialização da fábrica depende de capital de giro 

conseguido a cada safra, o que limita suas atividades. 

Na Figura 6 podem ser observados aspectos da construção e dos equipamentos da 

unidade de beneficiamento de castanha instalada na comunidade de Santa Clara, que se 

encontrava sem funcionamento. Para Adamor Braga da Silva, tesoureiro da COOPERALCA, a 
                                                 
67Presidente da COOPERALCA, em comunicação pessoal em 10.10.2008, na comunidade de Marinho. 
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unidade de beneficiamento de castanha está desatualizada, sendo o produto dry pouco procurado, 

restando a opção da exportação, mas que exige certificação que é pouco acessível aos 

agroextrativistas. 

Apesar dos problemas enfrentados, durante esse processo, o resultado positivo mais 

importante da ação das representações comunitárias, foi o aumento do preço da castanha 

oferecido pelos atravessadores e a diminuição no preço da mercadoria comercializada por eles. 

Portanto, pode-se afirmar que há uma melhor remuneração do extrativista de castanha, 

principalmente, por conta de uma maior liberdade no processo de comercialização favorecida 

pela abertura da estrada Macapá-Jari (BR-156), que permitiu a atividade de diferentes 

compradores.  

 

 
Figura 6 – Aspectos da fábrica de beneficiamento de castanha da Cooperalca, em Santa Clara, no 
alto Cajari. 
Fonte: Arquivo do autor, 2005. 
 

 

A castanha ocorre majoritariamente no alto Cajari e tem pouca ocorrência no 

médio-baixo e não existe o setor Amazonas-Ajuruxi, o que contribui com que apenas 36,3% da 

população tenham acesso aos castanhais, segundo dados de 1993. Assim sendo, buscou-se 

aproveitar o potencial dos açaizais nativos do Baixo-Médio Cajari como uma alternativa 

econômica, de modo a contemplar os moradores dessas áreas. 

Nesse sentido, o CNS-AP e a ASTEX-CA buscaram parceria para explorar o 

potencial produtivo do açaí, recebendo apoio inicial da WWF que financiou a implantação de 

uma fábrica para beneficiar palmito, construída em madeira. Para fazer sua gestão foi criada a 

Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas da Reserva do Rio Cajari – COOPER-CA, em 

dezembro de 1996, atuando no Médio-Baixo Cajari, com o objetivo de produzir e comercializar 

palmito de açaí, a partir do manejo florestal sustentável de açaizais nativos.  



197 
 

 

O “Projeto de manejo florestal sustentável de palmito e açaizeiro em áreas não 

contínuas”, nome oficial, inclui uma área inicial total de 615 ha, sendo que foram 22 planos de 

manejo aprovados para uma área manejada de 358 ha. O mesmo foi encampado pelo CNPT, no 

âmbito da primeira fase do Projeto RESEX, como parte do componente produtivo, objetivando 

viabilizar condições de melhorias da qualidade de vida da população, a partir da criação de 

alternativas econômicas (IBAMA, 1999).  

Segundo Dertoni apud Filocreão (2007), a WWF investiu o valor de R$ 101.000,00 

na fábrica, em forma de empréstimo rotativo a ser pago em 8 anos e que seria reinvestido na 

própria reserva. No dia 28 de junho, de 1997, a fábrica era inaugurada. As dificuldades na gestão 

são sentidas, ainda, no final de 1997 pela falta de capital de giro, que fora resolvido com recursos 

repassados pela WWF e do governo do estado. 

Em setembro de 1999 trabalhavam sete funcionários na fábrica, produzindo o pote 

do palmito a um custo de R$ 1,60, sendo que R$ 0,50 correspondia ao pagamento dos 

fornecedores da matéria-prima. A fábrica tinha capacidade para uma produção mensal de 26.000 

potes, mas devido o cronograma de corte imposto pelo manejo dos açaizais, conseguia no 

máximo uma produção de 18.000 potes de palmito.  

O processo produtivo consistia em várias fases. Primeiramente, fazia-se o corte do 

palmito no açaizal e daí era transportado, in natura, até a fábrica onde era feito o registro em 

nome de cada trabalhador. No interior da fábrica, em que predominava o trabalho feminino, as 

“cabeças de palmito” passavam por um processo de seleção, limpeza e cozimento, 

transformando-se em compotas acondicionadas em recipiente de vidro. 

No que se refere à remuneração pelo trabalho realizado, vários foram os problemas 

enfrentados, uma vez que os trabalhadores só recebiam após a venda da produção, o que causou 

descontentamento e desmotivação, pois, segundo afirmaram alguns dos entrevistados, muitos 

ficaram sem receber o que lhes era devido. Entre os motivos, destacam-se perdas significativas 

em decorrência da falta de capacitação adequada das pessoas envolvidas no beneficiamento. Para 

suprir essa deficiência, treinamentos foram realizados resultando em melhoria da qualidade da 

produção. 

Outra ordem de dificuldade refere-se à falta de experiência nas relações com o 

mercado, levando ao estabelecimento de contrato em que a quantidade contratada era maior que a 

capacidade de fornecimento do produto, causando seu cancelamento. Também, ocorreu o fato em 

que a mercadoria foi entregue, mas apenas uma parte do valor da mesma foi recebida pela 
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Cooperativa. Inclusive chegou a comercializar o produto abaixo do custo de produção. Esses 

problemas causaram descontentamentos entre os trabalhadores, fazendo com que muitos 

quisessem se afastar da cooperativa. 

Para fazer frente às dificuldades enfrentadas, segundo o então presidente da 

COOPER-CA, em 1999 foram realizados vários treinamentos e assessoramentos financiados pela 

WWF. Com mediação do governo do estado, foram feitos contratos com diversos supermercados 

de Macapá e Santana, chegando a comercializar com empresa de Santa Catarina, com o 

recebimento integral dos valores acordados. 

Apesar desse sucesso parcial, outros problemas surgiram em decorrência de 

inspeção realizada pela Divisão de Vigilância Sanitária, em meados de 1999, que considerou a 

fábrica sem condições satisfatórias, pois, a mesma colocava em risco a saúde dos trabalhadores, 

recomendando que as distorções fossem corrigidas.  

Esse fato levou à decisão de fechar a fábrica, sob a promessa de que outra seria 

construída em seu lugar, atendendo a todas as recomendações da Vigilância Sanitária. A 

construção da nova fábrica começou no primeiro semestre de 2001, com recursos recebidos do 

governo estadual (R$ 50.000,00), da WWF (R$ 60.000,00) e promessa de mais R$ 37.000,00, sob 

responsabilidade do CNPT/IBAMA, com recursos previstos no Projeto RESEX, que não foi 

cumprido.  

Na avaliação do então presidente da COOPER-CA, Sr. Valdeci Santa-Rosa de 

Souza,  

 
[...] foi um erro ter parado a antiga fábrica sem a garantia de funcionamento da 
nova, pois era possível continuar funcionando, com alguns ajustes, até o término 
das obras da nova construção. Apesar disso, considera que a experiência foi 
positiva e que os problemas enfrentados foram decorrentes da falta de 
capacitação e assessoria adequada. Atualmente, a cooperativa conta com a 
assessoria técnica de diferentes instituições: gerencial, do CNPT; na produção de 
alimentos, do Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do 
Amapá – IEPA e em marketing e nas relações comerciais, da WWF, negociando 
recursos para reiniciar suas operações (PICANÇO, 2005, p. 130). 
 
 

Durante 8 anos a fábrica ficou com as atividades paralizadas. Assim sendo, neste 

período, foram negociados recursos para construir e equipar a nova unidade, na comunidade de 

Conceição do Muriacá, voltando a funcionar, em 2008, em parceria com a empresa Aranha 

Distribuidora, de Santa Catarina. Entretanto, nos trabalhos de campo encontramos a fábrica 
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paralizando novamente suas atividades, apesar da boa qualidade das instalações e dos 

equipamentos adquiridos, como pode ser verificado na figura 7. 

 

 
Figura 7 – Aspectos do projeto de beneficiamento de açaí da COOPER-CA, em Conceição do 
Muriacá, no médio Cajari. 
Fonte: Arquivo do autor, 2005. 

 

 

Segundo Rivadá Silva Barcelar68, gerente de produção que estava deixando a 

comunidade, a paralização ocorreu pela falta de matéria-prima, que era de responsabilidade da 

cooperativa, cabendo à empresa, os custos com insumos e com seu salário, sendo os custos da 

matéria-prima e mão-de-obra dos trabalhadores da fábrica, incluídos no preço pago à 

cooperativa. 

Em entrevista com o atual presidente da COOPERALCA, Irmael Pinto Frazão69, 

a fábrica encontra-se pronta para funcionar, dependendo, somente, da autorização e liberação 

do plano de manejo florestal pelo IBAMA. Segundo ele, o processo se tramita por mais de 2 

                                                 
68 Segundo o gerente de produção, a empresa Aranha distribuidora tem sede em Santa Catarina e administra a marca 
Rio Cerro. Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 15.09.2008, na comunidade de Conceição do 
Muriacá. 
 
69 Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 29.04.2009, em Macapá. 
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anos, por conta de problemas internos entre o IBAMA e o ICMBio: 

 

 

“Tem briga interna que está atrapalhando a nós e outras cooperativas. Nós 
dependemos diretamente do IBAMA e do ICMBio, eles não se entendem e a 
gente fica penando. Isso não é culpa nossa, a gente precisa de uma solução, pois é 
uma briga interna e pessoal” (IRMAEL FRAZÃO, 2009). 

 

Ao buscarmos informações junto à chefia da unidade de gestão da RESEX do 

ICMBio, foi confirmado que não há entendimento entre as duas instituições sobre a referida 

liberação do plano de manejo. Há negociação em curso, mas tampouco há expectativa de prazo 

para a liberação da autorização. 

A avaliação sobre o resultado da gestão das organizações comunitárias frente às 

iniciativas de produção coletivas, deve levar em conta diferente aspectos: de um lado tem 

prevalecido mais os interesses individuais, em detrimento do interesse coletivo. Por outro, é 

inegável que a ação das associações e cooperativas influenciou, direta e indiretamente, em uma 

melhor remuneração pelo trabalho dos agroextrativistas, além da oportunidade de aprendizado 

que essa experiência proporciona a todos os envolvidos.  

O grande potencial econômico oferecido pela castanha e pelo açaí pode e deve 

ser apropriado pelo conjunto das comunidades. Nesse sentido, é preciso investir na formação 

de quadros comunitários, de modo a capacitá-los para a gestão eficiente de recursos e para o 

benefício eqüitativo daqueles que o exploram e ajudam a preservá-lo. 

Através da parceria entre o INCRA e as associações, também, foram firmados 

vários convênios que viabilizaram o acesso aos crédidos ‘‘apoio inicial’’e ‘fomento’ no âmbito 

do Programa Nacional da Reforma Agrária - PNRA. Na tabela 12, pode-se verificar o volume 

de recursos geridos por cada associação e o número de pessoas beneficiadas, cujo objetivo 

destina-se a viabilizar a atividade produtiva. 

Segundo informado pelo setor de contratos e convênios do INCRA, esse crédito 

custeia alimentação e implementos agrícolas no valor de R$ 2.400,00 por beneficiário. As 

associações funcionam como avalistas junto ao INCRA e intermediam a negociação com os 

fornecedores, sendo os créditos liberados pelo INCRA, na medida em que são prestadas contas 

dos recursos anteriormente autorizados.  
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Desde 2005, duas Associaçoes da RESEX executaram recursos do crédito ‘apoio 

inicial’: a AMAEX-CA, no valor total de R$ 1.128.000,00, em favor de 470 beneficiários e a 

ASSCAJARI, no valor de R$ 600.000,00, para beneficiar 250 agroextrativistas.  

Porém, dos 150 beneficiários de 2007 pela ASSCAJARI, somente 20 receberam 

o crédito. Segundo informação do INCRA, o recurso está na conta da associação, mas a falta 

de entendimento entre as lideranças das associações e a Chefia da Unidade RESEX-ICMBio, 

bem como a inexistência de prestação de contas dos recursos recebidos pelas mesmas, 

impediram a liberação dos créditos. Isso afetou, também, o convênio contratado com a 

ASTEX-CA no valor de R$ 88.800,00, para 37 beneficiários e outros 2 com a AMAEX-CA, 

no valor total de R$ 388.000,00, que atenderiam 162 pessoas. 

 

Tabela 12 - Demonstrativo da execução de créditos da reforma agrária de apoio à  
produção, por associação, com número de beneficiários. 

Associações 

AMAEX-CA ASSCAJARI 

Ano Nº de 

Beneficiá

rios 

Valor total Ano Nº de 

Beneficiários 

Valor total 

2005 375 900.000,00 2006 100 240.000,00 

2006 50 120.000,00 2007 150 360.000,00 

2007 45 108.000,00  -  

Total (1) 470 (2) 1.128.000,00  (3) 250 (4) 

600.000,00 

Total de beneficiários (1+3) - 720 

Total de recursos (2+4) – R$ 1.728.000,00 

Fonte: Setor de Contratos e Convênios do INCRA-AP; Pesquisa de campo, 2009.  
 

Outros três programas de crédito, também, foram acessados pelos 

agroextrativistas com o aval das associações: o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Extrativismo (PRODEX), o Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Fundo 

de Desenvolvimento Rural do Amapá (FRAP). Todos eles custeiam atividades produtivas. 

Não tivemos acesso ao número total de beneficiários, nem ao volume dos 

recursos envolvidos ou às avaliações sobre os resultados dos mesmos. Por outro lado, segundo 
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informações obtidas durante o trabalho de campo, vários equipamentos e implementos 

agrícolas foram adquiridos através desses créditos, como motores rabeta e trituradores de 

mandioca (‘catitu’), que estavam sendo usados em atividades produtivas. 

Outros projetos coletidos de menor monta, também, foram implantados com 

recursos do Projeto RESEX/PPG7, que contratou 9 técnicos de nível médio para prestar 

assistência técnica. Em 1998 foram construídos 07 galpões para criação de frangos, 08 

pocilgas, 09 casas de farinhas e 01 galpão para armazenamento da produção.  

Todas essas iniciativas não lograram o êxito esperado, denotando a falta de 

planejamento adequado por parte dos responsáveis por sua implantação, sem a devida 

participação das comunidades que seriam beneficiárias. Aliás, em várias entrevistas e 

conversas informais registradas na época, destacou-se a falta de uma presença mais efetiva do 

CNPT, na área da reserva e a inadequação de muitas das propostas executadas. Atualmente, a 

gestão da RESEX é assumida pelo ICMBio. Esse tema será abordado em detalhes na seção 

‘‘3.4 A Gestão Compartilhada na Resex do Rio Cajari’’.  

Independente das dificuldades e problemas vivenciados pelo conjunto das 

experiências analisadas, não se pode desconsiderar o aprendizado e os ganhos que o processo 

proporcionou. Deve-se ter em conta que a antiga realidade de extrema exploração e submissão 

ainda marca, fortemente, a vida dos agroextrativistas. Conta ainda, a inexperiência e o 

desconhecimento de procedimentos e normas administrativas básicas que, também, pesam 

sobre os resultados alcançados. 

A avaliação feita por Dertoni (apud FILOCREÃO, 2007) mostra que, apesar das 

dificuldades de gestão que a COOPERCA vivenciou com o beneficiamento do palmito, os 

agroextrativistas tiveram aumentaram a renda. Segundo o referido autor, no período que a 

fábrica estava funcionando, as famílias fornecedoras de matéria-prima duplicavam suas rendas 

mensais de R$ 350,00 para R$ 700,00, em sistema de produção associando farinha e palmito. 

A análise da renda da população da RESEX em 1993 (Gráfico 5), quando 622 

famílias foram cadastradas, mostra que maioria da população (57%) possuia renda monetária 

mensal de até 01 salário mínimo (SM). Outros 22% tinha renda entre 01 e 1,5 SM, além de 

outras faixas de renda menos representativas. 

 



203 
 

 

57%

22%

12%

2% 5% 2%

≤ 1 S.M 1 - 1,5 S.M 1,5 - 2 S.M 2 - 2,5 S.M 2,5 - 3 S.M > 3 S.M
 

Gráfico 5 - Distribuição da renda em Salário Mínimos (S.M) no ano de 1993. 
Fonte: FILOCREÃO, 1993. 

 

 

Portanto, a regra geral é que o rendimento mensal seja igual às ‘despesas da 

casa’, não havendo excedentes na forma de poupança. Os gastos eram, basicamente, com a 

compra de alguns poucos alimentos industrializados, que complementam a dieta constituída de 

caça, pesca e produção agrícola de autoconsumo. 

O resultado da pesquisa de campo realizada entre 2007 e 2008 encontra-se organizado 

na tabela 13 e mostra a composição da renda centrada em 4 componentes: atividade agrícola, 

criação de pequenos animais, atividade extrativa e outras rendas, que não têm origem no 

agroextrativismo. Destaca, ainda, a formação da renda ‘Monetária e de Autoconsumo’, 

buscando enfatizar a importância de atividades e produtos próprios de autoconsumo, na 

reprodução social das famílias agroextrativistas.  
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Tabela13- Composição da Renda Bruta Média Familiar (2007-2008). 

Componentes 
Renda bruta 

média familiar 
a.a. (R$) 

 
Formação da Renda (R$) 

Monetária Autoconsumo 

Atividade agrícola 2.975,02 2.220,80 754,22 

Criação de pequenos animais 487,60 117,03 370,57 

Atividade extrativista  3.941,72 2.786,79 1.154,93 

Outras Rendas 2.236,46 2.236,46 0,00 

TOTAL (ano) 9.640,79 7.361,07 2.279,72 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2007/2008). 

 

Ao compararmos a renda alcançada em 1993 com a auferida, atualmente, observa-se 

uma situação geral de melhoria da renda média das famílias agroextrativistas. Para efeito de 

uma comparação direta e considerando que na pesquisa de 1993 só foi levantada a renda 

monetária, tem-se que: 

 

• Em 1993, 57% das famílias auferiam renda monetária mensal de até (menor que) 

1 SM, enquanto que, atualmente, essa mesma renda é de 1,61 SM. 

• Somente 22% das famílias tinham renda entre 01 e 1,5 SM e outras 12% entre 1,5 

e 2,0 SM, totalizando um percentual de 34% das famílias que se aproximam do 

rendimento monetário médio atual, de 1,61 SM. 

 

Esse aumento do poder aquisitivo das famílias pode ser explicado por alguns fatores: 

a contratação de pessoas da comunidade decorrente da municipalização dos serviços, 

resultando num incremento na economia local pela circulação de renda dentro da RESEX; os 

programas de renda mínima representados pelas ‘bolsas do governo’ e a maior liberdade na 

comercialização dos produtos agroextrativos.  

Tomando como base os quatro elementos que compõem a renda bruta média anual 

por família, aferida na pesquisa, tem-se R$ 9.640,79 por ano ou 2,11 salários mínimos por 

mês, incluídas renda monetária e renda de autoconsumo. Ao se considerar somente a renda 

monetária tem-se uma renda média de 1,61 SM por mês. 

Deve-se, contudo, considerar que essa renda varia ao longo do ano, sendo maior nos 

períodos de safra dos principais produtos agroextrativos, bem como dependente da variação do 
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preço dos mesmos. No período da pesquisa, por exemplo, a produção e preço das castanhas 

(que variava entre R$ 50,00 e R$ 60,00 por hectolitro, em 2009 está em R$ 25,00), influenciou 

fortemente na renda média. Inclusive, isso faz com que a renda média da população do alto 

Cajari, onde se concentram os castanhais, seja maior que os outros setores da UC. 

A composição percentual da renda bruta anual pode ser observada no gráfico 6. A 

maior parte dos rendimentos origina-se da atividade extrativa e representa 40,89%. Pesam 

nesse componente o extrativismo vegetal de frutos, sementes, madeira e fibras, bem como a 

caça e a pesca. O segundo componente em importância é atividade agrícola, que compreende 

30,86 % da renda auferida. Trata-se, sobretudo, de renda oriunda de roçado de mandioca, 

banana, milho e outros tubérculos. 

A terceira maior fonte é ‘outras rendas’ que garante 23,20% da composição da renda 

das famílias. A menor participação refere-se à criação de pequenos animais, com 5,06%, que 

apesar de pouco representativa percentualmente, é importante na segurança alimentar da 

população local. 

 

23,20%

40,89%
5,06%

30,86%

Atividade agrícola Criação de pequenos animais

Atividade extrativista Outras Rendas  
Gráfico 6 - Composição percentual da renda bruta anual  
Fonte: Pesquisa de campo, (2007-2008) 
 

Vale ressaltar a importância do componente ‘outras rendas’, que representa 23,20% 

da renda bruta anual das famílias e trata-se, basicamente, de renda monetária (Gráfico 7) Esse 

componente é formado pelos seguintes ítens: aposentadoria/pensões/benefícios, prestação de 

serviços para atividades agroextrativistas, prestação de serviço para atividades não-
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agroextrativistas, bolsas assistenciais de governo, serviço público e atividades relacionadas. 

Nessas “outras rendas”, destaca-se a participação do emprego público e/ou atividades 

terceirizadas a ele associadas, responsável por 31,58% do valor do componente. Sua 

importância na geração de renda e ocupações foi retratada no início dessa seção, sendo 

registrada uma média de 6,05 pessoas ocupadas por comunidade, com essas atividades.  

 

 

    Gráfico 7 - Composição percentual da formação de ‘outras rendas’ das  
    famílias do  Cajari  
    Fonte: Pesquisa de campo (2007-2008) 

  
 

Ressalta-se que as bolsas assistenciais representam 26,11% do total das ‘outras 

rendas’, o que denota a importância das ‘bolsas do governo’ na melhoria de renda da 

população local. As rendas sociais de aposentadoria/pensões/benefícios, também, têm 

significativa contribuição e representam 22,50% do total dessa renda.  

Outros 13,48% do valor de ‘outras rendas’, são representados pela prestação de 

serviço em atividades não-agroextrativas, normalmente temporárias, como carpinteiros, 

pedreiros e/ou seus ajudantes, ou até mesmo, caseiros. Finalmente, 5,62% das ‘outras rendas’ 

têm origem de serviços em atividades agroextrativas, como diarista em roçados ou na coleta de 

castanha. 

A melhoria no quadro geral da renda auferida pela população atualmente, também foi 

influenciada pela disponibilidade do transporte da Feira do Produtor. Seja através do governo 

estadual, prefeituras ou pela empresa, teve reflexo direto na economia local, na medida em que 

proporcionou uma maior liberdade, tanto comercial, quanto social às famílias agroextrativistas.  

De um lado, o transporte facilita a relação dos agroextativistas com o mercado e 

funciona como um incentivo ao aumento da produção, por outro, facilita a aquisição de bens 

manufaturados e serve, também, como meio de entrada para novos hábitos de consumo. 

No tocante a alimentação e produtos de uso geral, registram-se mudanças importantes. 

Antes da criação da RESEX o consumo se resumia aos itens provenientes da caça, da pesca, do 

extrativismo vegetal, da farinha de mandioca e dos poucos produtos manufaturados que eram 

fornecidos pelos patrões (sal, café, açúcar, tecido, fumo e utensílios de trabalho).  

Pouco depois da criação da RESEX, por ocasião da pesquisa sócioeconômica em 
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1993, já se registra alteração nas mercadorias adquiridas. Destacam-se os ítens comprados com 

mais frequência: açúcar, café, sabão, creme dental, óleo, pilha, bolacha, macarrão e carne em 

conserva.  

Atualmente, essa lista sofreu acréscimo. Pelo menos uma vez ao mês, por ocasião da 

Feira do Produtor, no recebimento de aposentadorias, pensões ou das ‘bolsas de governo’, as 

famílias incluem em sua dieta alimentos como: feijão, leite, arroz, frango congelado, óleo, 

pães, bolacha, macarrão, carne em conserva, doces, bem como roupas e calçados, adquiridos 

em supermercados e lojas das cidades.  

Com a oferta de energia termelétrica e os ganhos auferidos por conta da maior 

liberdade na comercialização de seus produtos, os agroextrativistas foram motivados a adquirir 

bens de consumo até então inacessíveis. Assim, bens como ventilador, freezer, geladeira, 

fogão a gás, rádio, aparelho de som, antena parabólica e televisão, entre outros, passaram a ser 

incorporados ao cotidiano das famílias. 

Esse novo padrão de consumo é indicativo de uma melhoria das condições de renda, 

por outro lado, também, representa a incorporação de hábitos e necessidades, até então, 

inexistentes. Essas demandas constituem-se em elemento de pressão sobre a base de recursos e 

podem representar uma ameaça à sustentabilidade socioambiental, configurando um contexto 

de maior complexidade para a gestão compartilhada da Unidade. 

3 . 4  A GESTÃO COMPARTILHADA NA RESEX DO RIO CAJARI 
 

A criação da Resex do Cajari em 1990, apresentou uma nova realidade às 

comunidades da mesma, exigindo que se organizassem para viabilizar as novas demandas, 

resultante da gestão do território. A União concede os direitos de usufruto aos moradores 

através da Concessão Real de Uso, que ficam responsáveis pela co-gestão das áreas e pelo 

controle sobre a utilização dos recursos, ficando a fiscalização sob o controle do poder público, 

então representado pelo IBAMA. 

Para receber a Concessão Real de Uso, a legislação que criou a Resex exige uma 

representação comunitária como co-gestor oficial. Isso acaba por impor aos comunitários uma 

nova lógica, no sentido de buscar a institucionalização para o cumprimento da burocracia. 

É assim que a criação das instituições dos agroextrativistas dá novo valor e 

sentido à noção de comunidade, muito mais como uma reinvenção da vida comunitária. Eles se 
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descobrem no comunitário pela mediação da institucionalização exigida por força de lei e o 

fazem para garantir a manutenção de seu território. 

Inicialmente, foi criado o Conselho Nacional dos Seringueiros – Regional do 

Amapá (CNS/AP), em 1990, que juntamente com o SINTRA trabalharam no fortalecimento da 

organização política dos moradores. O trabalho foi apoiado por vários parceiros e resultou na 

criação da Associação dos Trabalhadores Extrativistas do Rio Cajari – ASTEX-CA, em 

setembro de 1991, como entidade representativa dos moradores da Unidade. 

A ASTEX-CA foi criada com quatro instâncias deliberativas: Assembléia Geral; 

um Conselho Deliberativo, que incluía uma Diretoria Executiva (presidente, vice-presidente, 

secretária e tesoureiro) e o Conselho Fiscal. A interlocução com as comunidades previa a 

criação de núcleos comunitários, para facilitar o acesso dos moradores às informações e aos 

processos decisórios. Esse desenho mostrou-se pouco funcional. 

Como a ASTEX-CA passou a responder pela representação dos moradores, o 

CNS-AP orientou sua atuação mais na articulação e interlocução política externa, embora 

mantenha posição de ingerência em momentos de maiores dificuldades.  

Logo após a criação das RESEXs sob a responsabilidade do IBAMA, iniciaram-

se dificuldades relativas à gestão, uma vez que não existia um órgão responsável em 

encaminhar as demandas surgidas. Com base nisso, o movimento dos seringueiros pressionou 

para que fosse criada na estrutura do IBAMA, uma instância específica que desse apoio à 

criação e implantação das reservas, bem como viabilizasse o atendimento de outras 

necessidades das populações locais.  

Picanço (2005) registrou a versão do Sr. Pedro Ramos70 sobre esse processo “[...] 

pra nós que lutamos pela sua criação, [...] quando as reservas foram criadas, no IBAMA só 

existia setor pra cuidar de bicho, de planta, não tinha nada pra cuidar de gente e nós lutamos 

pra criar o CNPT [...]”.  

Como resultado dessa pressão, em 1992, através da Portaria nº 22-N IBAMA, foi 

criado o Centro Nacional de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável - CNPT, 

como órgão gestor dessas unidades de conservação. Instituído na estrutura do IBAMA, esse 

                                                 
70 Pedro Ramos tem longa história no movimento social. Foi um dos principais articuladores no processo de criação 
das Reservas extrativistas. Ex-Secretário Geral do CNS. Atualmente é conselheiro do CNS-AP e faz a interlocução 
entre agroextrativistas e Governo Estadual. Também representa as populações tradicionais do Amapá no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento das Populações Tradicionais. 
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órgão começa sua atividade de gestão: 

 

[...] enfrentando uma grande responsabilidade, que seria a de não deixar caducar 
os Decretos de criação das Reservas Extrativistas, que perderiam as suas 
validades quanto ao conteúdo desapropriatório das terras por interesse social no 
dia 12 de março de 1992 (IBAMA apud FILOCREÃO 2007, p. 316). 

 

Com esse desafio, em 1992, às vésperas de perder a validade do Decreto de 

desapropriação por interesse social, o CNPT/IBAMA-AP ingressou na Justiça Federal com 

Ações Desapropriatórias contra a Jari Celulose. No processo, foi depositado, em juízo, o valor 

de R$ 5.707.089,23 (cinco milhões, setecentos e sete mil e oitenta e nove reais e vinte e três 

centavos), em favor da empresa. Apesar de, inicialmente, a mesma não aceitar o valor, acabou 

por recebê-lo (PICANÇO, 2005), embora continue a reclamar um pagamento maior em 

processo que tramita na justiça. 

Nos primeiros anos da RESEX, o CNPT fazia a co-gestão com o CNS-AP e a 

ASTEX-CA, priorizando as seguintes ações: fiscalização e sinalização da área, cadastramento 

das famílias da Unidade, implantação de cantinas comunitárias e elaboração do plano de 

utilização. 

A partir de 1995, com a aprovação do Projeto RESEX do PPG771, abriram-se 

novos campos de atuação e quase todas as demandas foram organizadas em torno do mesmo. 

Segundo registros de Filocreão (2007), na fase I do Projeto RESEX/PPG7, entre 1995 e 1999, 

foram investidos na Reserva Cajari R$ 1.486.903,93( hum milhão quatrocentos e oitenta e 

seis mil novecentos e três reais e noventa e três centavos).  

Através desse Projeto, via convênios, foi garantido recursos financeiros para a 

capacitação dos dirigentes da ASTEX-CA, em cursos e treinamentos de gestão administrativa e 

financeira. Objetivava-se que os recursos fossem administrados diretamente pela Associação 

                                                 
71 Segundo Relatório Final (1999), o Projeto RESEX foi financiado conjuntamente por doações do Fundo fiducitário 
das Florestas Tropicais (Rain Forest Trust Fund) do G-7 e pela União Européia. Sob administração do Banco 
Mundial foi firmado acordo de cooperação com o Governo Brasileiro através do Ministério do Meio Ambiente – 
MMA. O projeto tem por objetivo testar nas quatro primeiras Reservas Extrativistas da Amazônia brasileira, modelos 
apropriados de gerenciamento econômico, social e ambiental, aperfeiçoando os métodos e procedimentos utilizados 
pelas populações tradicionais na administração dos recursos naturais renováveis das florestas tropicais, por 
intermédio da co-gestão entre Governo e Sociedade. A primeira fase ocorreu de 1995 a 1999. A segunda entre 2002 e 
2006. 
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em seu fortalecimento institucional, o que representou um aprendizado administrativo e 

organizacional aos seus gestores. 

No âmbito da parceria CNPT e ASTEX-CA, buscou-se viabilizar a participação 

das comunidades através da criação de núcleos de base nas principais comunidades da UC. O 

objetivo era que esses núcleos apresentassem as propostas para serem incluídos nos Planos 

Operativos Anuais (POAs) financiados com recursos do PPG7. Na prática, o processo mostrou-

se fragmentado e parcial, pelo pouco funcionamento dos núcleos. 

Como abordado na seção Organização político-institucional no Cajari, a 

experiência com a execução da Fase I do Projeto RESEX-PPG7, levou à decisão de 

estabelecer três áreas administrativas, sob responsabilidade de três associações co-gestoras.  

Foram criadas a Associação dos Moradores Agroextrativistas do Cajari – 

AMAEX-CA, em 1999, que assumiu a gestão do setor Amazonas-Ajuruxi e a Associação dos 

Produtores Agroextrativistas do Médio e Baixo Rio Cajari – ASSCAJARI, em 2003, para gerir 

o médio e baixo curso do rio. A ASTEX-CA ficou responsável pelo Alto Cajari. 

Por outro lado, a demanda por projetos econômicos resultou na criação de duas 

cooperativas: a Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas da Reserva do Rio Cajari – 

COOPERCA, em 1996, para produzir palmito no médio-baixo Cajari e a Cooperativa Mista 

Agroextrativistas dos Trabalhadores do Alto Cajari – COOPERALCA, em 2001, para 

viabilizar a produção/beneficiamento e comercialização da castanha no Alto Cajari. 

Esse processo, também, influenciou a criação de entidades lideradas por 

mulheres, sendo duas atualmente: a Associação das Mulheres do Baixo Cajari – AMBAC, em 

2003 e a Associação das Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari – AMAC, em 2004. 

Definida a área de atuação de cada organização (Mapa 7 – Atuação das 

representações comunitárias na RESEX Cajari), as mesmas passaram a fazer gestão dos 

recursos provenientes do Projeto RESEX/PPG7. Entre as novas associações, apenas, a 

AMAEX-CA executou os recursos do Projeto e entre as cooperativas, foi a COOPERALCA 

quem recebeu apoio. 

Nas duas fases do Projeto RESEX/PPG7, entre 1995 a 2006, os principais 

investimentos realizados com recursos do mesmo foram: 
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• Implantação da Mini-usina de Beneficiamento de castanha dry, em Santa 

Clara, que custou R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), 

qu e  foi inaugurada em 2000 e assumida pela COOPERALCA; 

• Demarcação da área da reserva;  

• Construção de uma escola na Vila Sororoca, hoje, gerida pela Prefeitura 

Municipal de Mazagão;  

• Construção de um posto de saúde na comunidade de São José, que com a 

demarcação ficou fora dos limites da reserva; 

• Construção de casas de farinha comunitárias, pocilgas, galpões para 

criação de frangos; 

• Contratação de técnicos agrícolas para prestar assistência técnica às 

comunidades; 

• Estruturação e fortalecimento institucional da ASTEX-CA, AMAEX e 

CNPT; 

• Implementação de pequenos projetos econômicos;  

• Realização de diversos treinamentos aos moradores das comunidades; 

• Contratação de consultores para a realização de estudos e pesquisas de 

interesse da Unidade. 

 

Em várias dessas iniciativas, registra-se a falta de planejamento adequado por 

parte dos responsáveis por sua implantação, sem a devida participação das comunidades que 

seriam beneficiadas. Muitos depoimentos apontam o fato dos projetos não levarem em conta as 

especificidades sócio-culturais locais, imputando ao CNPT, a responsabilidade pelos 

problemas enfrentados, como demonstra o depoimento do Sr. Calixto Pinto registrado por 

Picancço (2005, p. 134), 

 

“projetos foram feitos numa sala trancada, sem um mínimo de respeito com as 
tradições e costumes das atividades das populações locais, quer dizer, quando 
chegavam lá com projeto pra criar frango, porco [...] tirou toda a rotina com as 
atividades da população local [...] como a seringa”. 
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O depoimento denota o ânimo da população local em relação ao órgão gestor 

naquele período. Esse quadro se reflete na própria condição interna do CNPT naquele 

momento, com sucessivas mudanças em seu comando e na demora da definição dos 

nomeados, além de contar com uma equipe reduzidíssima composta por um técnico de nível 

médio e um motorista. Essa condição do órgão mostra-se sintomática no processo de co-gestão 

compartilhada com as representações comunitárias e é marcada por inúmeros desencontros. 

Por outro lado, por tratar-se uma UC de uso sustentável, o SNUC define que a 

instância máxima de gestão é o seu Conselho Deliberativo. Com isso, todas as atividades 

desenvolvidas na UC (pesquisa, instalação de infraestrutura, etc) devem ser discutidas em 

Assembleia e receber sua anuência.  

Assim como em outras unidades de conservação de uso sustentável, as ações 

realizadas no interior de RESEX devem ser orientadas pelas regras especificadas no Plano de 

Manejo. Na ausência desse Plano, o que norteia as atividades é o Plano de Uso (PU), que tem 

como fundamento fazer a junção dos conhecimentos e experiências dos moradores, com os 

preceitos legais de intervenção na fauna e flora protegidas (SOUSA, 2006). 

O PU da RESEX Cajari foi elaborado com a participação das comunidades e 

aprovado em assembleia geral e reconhecido pelo IBAMA através da Portaria 99-N, de 30 de 

novembro de 1995. É o principal regulamento vigente na UC e define as regras de utilização 

dos recursos naturais e os comportamentos a serem seguidos pelos moradores da Unidade, bem 

como deve servir de orientação para as decisões do Conselho. É um instrumento provisório de 

planejamento que deve ser atualizado com a elaboração do Plano de Manejo. 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 02 do ICMBio (2007), que trata das 

normas e procedimentos de formação e funcionamento de Conselho Deliberativo, em Art. 2º, o 

define como ‘‘o espaço legalmente constituído de valorização, discussão, negociação, 

deliberação e gestão de Unidade de Conservação e sua área de influência, referente a questões 

sociais, econômicas e ambientais’’. 

Nesse sentido, o Conselho tem a competência para deliberar sobre diferentes 

aspectos que possam afetar a biodiversidade e as populações da Unidade, cabendo a execução 

ao órgão gestor. Sua composição compreende representantes do poder público, de 

organizações da sociedade civil que atuam na área e/ou seu entorno e representações das 

populações tradicionais da Unidade.  
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A Normativa define que, quando possível, as populações tradicionais devem ser 

a maioria, sendo garantida sua participação em todas as instâncias, mas é vedada que assumam 

a presidência. Embora não defina quem será o presidente, usualmente, a vaga tem sido 

ocupada por representantes do Instituto Chico Mendes.  

Com a criação do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio, em abril 

de 2007, a gestão das RESEXs passou a ser feita no âmbito da Diretoria de Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável e Populações Tradicionais (DIUSP) desse Instituto. No caso 

da Reserva Extrativista do Rio Cajari, a gestão foi assumida pela ‘Unidade Avançada da 

RESEX Cajari’, do ICMBio Amapá.  

Em nível nacional, a atuação do CNPT foi deslocada para outro foco, ficando 

como um centro especializado de apoio à gestão das RESEX e RDS, através da realização de 

estudos e pesquisas. Especificamente, ficou responsável pela articulação política objetivando a 

implementação da Lei nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

O Conselho Deliberativo da RESEX Cajari foi criado em 2003, mas só foi 

formalmente instalado quase três anos depois. A instalação efetiva do Conselho só vai ocorrer 

em 2006, por ocasião da primeira e única reunião daquele ano, que, a partir de então, passou a 

ser o responsável pela gestão da Unidade.  

O Conselho da RESEX tem a seguinte composição: Prefeitura Municipal de 

Mazagão; Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari; Prefeitura Municipal de Vitória do Jari; 

Câmara de Vereadores de Mazagão; Câmara de Vereadores de Laranjal do Jari; Câmara de 

Vereadores de Vitória do Jari; Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP); 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA); Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade; EMBRAPA Amapá; Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – 

Superintendência Regional do Amapá – SR (21); Associação dos Produtores Agroextrativistas 

do Médio e Baixo Cajari (ASSCAJARI); Associação dos Moradores Agroextrativistas da 

Reserva rio Cajari (AMAEX-CA); Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do rio 

Cajari (ASTEX-CA); Associação de Mulheres do Baixo Cajari (AMBAC); Associação de 

Mulheres do Alto Cajari (AMAC); Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas da Reserva 

do rio Cajari (COOPER-CA); Cooperativa Mista dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto 
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Cajari (COOPERALCA); Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS); Federação de 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Amapá (FETTAGRAP); Escola 

Família Agroextrativista do Carvão (EFAC) e o Grupo de Trabalho da Amazônia (GTA). 

A própria composição do Conselho mostra que não foi cumprida a orientação da 

Instrução Normativa nº 02, de garantir a maioria de representantes das comunidades locais. 

Dos 23 componentes, 12 são de instituições públicas e 11 de organizações comunitárias, o que 

pode comprometer os interesses da população local, na medida em que não garante que suas 

demandas sejam aprovadas. 

Nesse sentido, há uma superposição de interesses e territorialidades que 

interferem na gestão da Unidade, sobretudo, pela ação do poder público em suas diferentes 

esferas, a exemplo da municipalização das políticas públicas, dos créditos da reforma agrária 

ou do apoio à produção agroextrativista. 

Sob a gestão do ICMBio, segundo Francisco Edemburgo Almeida72, chefe da 

Unidade Avançada da RESEX, o Conselho Deliberatido reuniu-se para discutir e deliberar 

sobre demandas da Unidade por 7 vezes, em 2007 e outras 7, em 2008, entre reuniões 

ordinárias e extraordinárias. No ano de 2009, até o final do primeiro quadrimestre, não foi 

realizada nenhuma reunião deliberativa. 

Na percepção de Adamor Braga da Silva73, a mudança de gestão do CNPT para o 

ICMBio tem causado muitos problemas para os moradores da Unidade. Para ele, “há uma 

ciumeira interna que atrapalha o funcionamento do Conselho”, sendo assim 

“O conselho tá muito desorganizado, tanto por parte do poder público, como por 
parte da sociedade civil. Os representantes do poder público não comparecem às 
reuniões. As entidades da sociedade civil estão desorganizadas e fragilizadas e 
assim não dá pra cobrar” (ADAMOR SILVA, 2008). 

 

Por outro lado, o tesoureiro da COOPERCA reconhece que ocorreram ganhos, 

como na reivindicação feita pelas comunidades contra as invasões nos limites da reserva. O 

                                                 
72 Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 22 de abril de 2009, em Macapá. 
 
73 Adamor Silva é tesoureiro da Cooperalca e representante da mesma no Conselho da RESEX. Em comunicação 
pessoal a José Reinaldo Picanço, em 10.10.2008. 
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Conselho deliberou pela realização de uma ‘força tarefa’74, que foi encaminhada pela equipe 

gestora do ICMBio, com resultados positivos, na medida em que as atividades irregulares 

identificadas foram interrompidas e/ou pararam de avançar. 

Na avaliação de Calixto Pinto75, Presidente da ASSCAJARI, “o Conselho da 

RESEX serve mais para discutir interesses externos do que pra resolver os problemas dos 

moradores da reserva”. Esse entendimento manifesta o ânimo das lideranças agroextrativistas 

em relação ao processo de gestão conduzido pelo ICMBio, na medida em que reduziu o poder 

de influência do movimento que podia indicar os representantes do CNPT, tanto das regionais 

quanto o nacional. 

 

Durante a realização do Seminário76 ‘O Plano Amazônia Sustentável e o Futuro 

do Extrativismo’, realizado em Brasília nos dias 06 e 07 de maio de 2009, o problema foi 

exacerbado publicamente. Quando se tratou da gestão de RESEX e RDS, várias lideranças 

presentes manifestaram o descontentamento com a atuação do ICMBio e a atual forma de 

gestão. As posições defendidas foram sintetizadas nas palavras de Manoel Cunha77, Presidente 

do CNS: 

 

 ‘O CNPT era pra cuidar da gente, das reservas, agora o CNPT é pra fazer 

pesquisa ... criaram outro instituto (ICMBio) que não funciona’. 

                                                 
74 Em atendimento à deliberação do Conselho, foi instituída uma ‘Força Tarefa’ interinstitucional e interdisciplinar, 
composta por servidores do IBAMA\ICMBio, do IEPA, do INCRA, do MDA-AP e moradores locais. O trabalho foi 
realizado entre 20.11.2007 e 21.12.2007 e resultou no relatório ‘Diagnóstico socioeconômico, histórico e ambiental 
da ocupação irregular existente na região do Alto Cajari, parte oeste da Reserva Extrativista do Rio Cajari-AP’, 
2008. 
 
75 Calixto Pinto representa a ASSCAJARI no Conselho da RESEX. Em comunicação pessoal a José Reinaldo 
Picanço, em 14 de abril de 2009, em Macapá. 
 
76 O Seminário reuniu lideranças dos extrativistas, secretários de meio ambiente, florestas e desenvolvimento rural e 
parlamentares da Amazonia Legal, para debater uma política para o soerguimento do extrativismo na Amzônia. O 
Evento foi promovido pela Secretaria de Assuntos estratégicos (SAE) e contou com a presença do Ministro 
Mangabeira Unger, que coordena o Plano Amazônia Sustentável. O autor se fez presente no evento representando o 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). 
 
77 Manoel Cunha é Presidente nacional do CNS. Em pronunciamento durante o Seminário, no dia 06.05.2009, em 
Brasília. A tese defendida pelo CNS nacional é um termômetro da posição seguida pelo movimento pois, 
normalmente, serve de orientação para as regionais e seus associados. 
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 ‘Foi um erro criar a figura de chefes de unidades ... um chefe que não 

manda em nada’. 

 ‘Fazer a gestão centrada na figura do Chefe de Unidade é um erro...é 

preciso um novo modelo de gestão’. 

 

Em suma, fica claro que o movimento reivindica e propõe uma nova 

interpretação sobre a gestão das UC´s de uso sustentável que, em seu entendimento, está 

centrada, basicamente, na proteção da biodiversidade e sem considerar, adequadamente, a 

população local. No Box 2, registra-se um resumo das propostas de gestão surgidas durante o 

referido seminário. 

A posição defendida pelas lideranças do movimento conduzido pelo Conselho 

Nacional dos Seringueiros sinaliza uma clara contrariedade ao enquadramento dado pelo 

SNUC às RESEX e RDS. Sobretudo, indica, apesar de não assumido, o descontentamento com 

a condição de Unidade de Conservação, dada ao território, por eles conquistado. Isso porque o 

atual status se mostraria contraditório com as pretenções produtivas dos mesmos. 

 

BOX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo teses defendidas por lideranças no Seminário ‘O Plano Amazônia Sustentável e o 

Futuro do Extrativismo’ (realizado em 06 e 07 de maio de 2009), recomenda-se que a Gestão 

das Reservas Extrativistas e de Desenvolvimento Sustentável considere: 

• Necessidade de redefinição do modelo de gestão dos conselhos: 

– Presidência dos conselhos rotativa entre representantes do poder público e 

sociedade civil/comunidades. 

• SNUC é incapaz de lidar com as demandas das populações, só trata dos temas 

relacionados à biodiversidade, mas desconsidera as pessoas. 

• É preciso reconhecer o conhecimento dos habitantes das florestas, e a partir destes 

conhecimentos se estabelecer a forma de manejo e o plano para cada área. 

• Necessidade de orçamento específico para a gestão de cada reserva. 

• É preciso rever as regras do Snuc: 

- Comercialização de produtos, por exemplo, é preciso licitar a venda da produção. 

• ICMBio precisa de um mínimo de infraestrutura pra poder atuar. 

- Cogestão é a palavra de ordem! É necessário que o governo compartilhe a gestão com as  
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A condição atual do ICMBio, que após 2 anos de criação, continua em fase de 

estruturação em todo o país, de certa forma corrobora com os problemas apontados pelas 

lideranças agroextrativistas. Vale lembrar, que o Instituo foi criado a partir de 

desmembramento do IBAMA para gerir as UC´s, mas não foi um processo pacífico, havendo 

reação contrária de boa parte dos servidores, inclusive com uma greve nacional. 

No Amapá, o Instituto Chico Mendes funciona nas dependências do IBAMA, 

lançando mão do patrimônio desse órgão, embora a Lei de criação daquele, determine a 

transferência dos bens usados ao mesmo. Até meados de 2008, a execução financeira do 

ICMBio era através do IBAMA. Atualmente ocorre diretamente via a representação nacional, 

em Brasília. 

A relação entre os dois institutos é definida por um Termo de Cooperação, para 

que a unidade local do ICMBio use a estrutura administrativa-financeira do IBAMA: pessoal, 

fiscalização, procuradoria jurídica, telefone, água, energia e posto de guarda. Ao ICMBio cabe 

repassar os recursos para custear as despezas administrativas. 

Atualmente, a ‘Unidade Avançada da RESEX Cajari’ é composta pela equipe: 

dois analistas ambientais (concursados e lotados na Unidade/ICMBio), o chefe da Unidade 

(nomeado e não pertencente ao ICMBio), o comandante do barco motor ‘Chico Mendes’ 

(lotado na Unidade-ICMBio) e dois terceirizados, o piloto do barco e uma secretária. 

Para Francisco Edemburgo78, Chefe da Unidade RESEX, a equipe é insuficiente 

para atender as demandas e seriam necessários 25 servidores para satisfazer as necessidades da 

UC, número incompatível com a realidade do Instituto. Esse contexto de instabilidade reflete-

se na eficiência da gestão, como pode ser constatado nas palavras do referido chefe: 

 

                                                 
78 Em comunicação pessoal em 22.04.2009. No escritório da Unidade RESEX\ICMBio, em Macapá. 
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“Nossa eficiência é muito baixa, nós estamos numa condição muito fraca para 
gerir adequadadmente. Não é possível fazer gestão adequada sem a presença 
efetiva do Estado na área. Não há eficiência da proteção e fiscalização sem nossa 
presença na área. Não pode ser dada essa responsabilidade para a comunidade, 
ela não tem estrutura/condição para fazer defesa-fiscalização sozinha, é muito 
frágil. Nós não temos nenhuma base na área, não há postos de fiscalização. Não 
há um sistema que permita fazer a gestão temporal espacializada da área. Há 
uma grande deficiência de comunicação com a área” (FRANCISCO 
EDEMBURGO, 2009). 

 

 

De um lado, há o reconhecimento das fragilidades institucionais por parte da 

Unidade gestora da RESEX, como também por representantes das comunidades. Por outro, 

como afirma Natanael Gonçalves Vicente79, “a equipe do ICMBio é pequena, mas tem se 

esforçado e está mais presente na reserva e junto com o Conselho tira o peso só das costas das 

associações e cooperativas’’. 

 

No conjunto, as ações implementadas na RESEX como resultado da co-gestão, é 

marcado por avanços e recuos, seja através do IBAMA/CNPT, seja pelo ICMBio e o Conselho 

Deliberativo. Portanto, não há um instrumento metodológico capaz de monitorar o 

desempenho e indicar caminhos alternativos para melhorar o manejo. 

Como então medir a eficiência do processo de gestão do manejo? Como 

viabilizar a realização de uma avaliação que não seja exclusiva de experts e que inclua a 

participação de representantes da população local? 

No sentido de oferecer caminhos para responder a esses questionamentos, 

buscou-se apoio nos trabalhos de Faria (2004), Mesquita (2002), Izurieta et al. (1999) e 

Padovan (2004). Esse esforço tem a finalidade de contribuir para tornar mais eficiente o 

manejo das UC´s e para que cumpram os objetivos, para os quais foram criadas. 

Para orientar a análise da eficiência do manejo, procedeu-se a definição de um 

‘cenário ótimo’, para o qual foram considerados os objetivos definidos para a categoria de 

manejo pelo SNUC e no instrumento legal de criação da RESEX Cajari. A avaliação do 

manejo consistiu, basicamente, de quatro etapas principais: 

                                                 
79Presidente da COOPERALCA e representante titular da mesma no Conselho da RESEX. Em comunicação pessoal 
a José Reinaldo Picanço, em 10.10.2008. 
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a) Compilação e análise de dados e informações: foi feita a revisão de 

documentos técnicos, mapas e demais informações secundárias disponíveis no ICMBio e 

outras organizações relacionadas com o manejo da unidade; 

b) Observações e conversas informais em campo: foram realizadas visitas de 

reconhecimento à unidade de conservação a comunidades existentes no seu interior. Foi 

observado o estado de conservação dos recursos naturais, grau de intervenção antrópica e 

atividades que vem sendo desenvolvidas na área; 

c) Entrevistas e oficinas: com técnicos da equipe gestora da RESEX Cajari, 

lideranças da UC, agroextrativistas residentes na área, pesquisadores, funcionários da Prefeitura 

Municipal de Laranjal do Jari e Mazagão, como também técnicos de ONG’s que trabalham na 

área; 

d) Realização de seminário: discussão, através de ‘seminário’, envolvendo a 

equipe gestora da UC, conselheiros comunitários, técnicos e pesquisadores atuantes nas áreas, 

para chegar a um consenso sobre a pontuação de cada indicador das variáveis analisadas na 

matriz de análise do manejo, nos seus aspectos ambientais, institucionais e sócio-econômicos. 

 

Na análise da dimensão ambiental verificou-se se a categoria de manejo da área 

foi definida com base em critérios técnicos adequados, se a área conserva a biodiversidade e 

diversidade cultural relevantes da região e se a unidade de conservação possui condições que 

favorecem à viabilidade ecológica. 

Nesse sentido, observou-se se existem convergências e compatibilidade entre a 

categoria de manejo, as características biofísicas, os objetivos de conservação e os usos 

desenvolvidos na RESEX Cajari. Buscou-se identificar se a área conserva a totalidade ou 

amostras representativas de ecossistemas relevantes da região, se mantêm as características 

naturais e/ou culturais relevantes e se contribui para a conservação de espécies indicadoras ou 

outras de especial interesse para a conservação, como as ameaçadas de extinção. Também, 

foram analisados os aspectos relacionados às características espaciais da unidade de 

conservação, à saúde e vitalidade dos ecossistemas, aos usos que se desenvolvem e às ameaças 

atuais e potenciais. 

Para a análise da dimensão sócio-econômica, considerou-se a necessidade de 

integração entre a RESEX Cajari e as comunidades do entorno, foram identificadas as 
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estratégias de integração, os mecanismos estabelecidos para facilitar a participação da 

sociedade civil no manejo e as atitudes favoráveis por parte das comunidades. Foram avaliados 

os benefícios diretos ou indiretos às populações e buscou-se identificar os mecanismos 

institucionais existentes para mitigar e sanar os impactos negativos decorrentes da criação da 

UC. 

Considerando que os recursos financeiros necessários ao manejo são de 

fundamental importância para a sustentabilidade do ponto de vista econômico-financeiro, 

procurou-se identificar se a unidade de conservação conhece os custos do manejo, se conta com 

os fundos necessários ao manejo e se as fontes de financiamento são adequadas e diversas para 

garantir recursos para o manejo em longo prazo. Além disso, avaliou-se a capacidade de manejo 

financeiro institucional e a eficiência dos mecanismos de gestão financeira. 

Em relação aos aspectos da dimensão institucional, que influenciam ou podem 

influenciar no manejo da UC, foi verificada a existência de planejamento estratégico, de quadro 

de pessoal em qualidade e quantidade, a estrutura e equipamentos necessários ao manejo da 

RESEX Cajari. Buscou-se ainda, identificar se a UC consegue o apoio político necessário ao 

manejo, analisando-se o apoio intra e interinstitucional existente, os mecanismos legais para a 

gestão administrativa, financeira e de uso dos recursos naturais. A estrutura organizacional foi 

analisada com relação ao ordenamento das informações, a hierarquia e mecanismos para a 

tomada de decisões. 

As informações coletadas serviram de subsídios para a qualificação dos 

indicadores que é feita através da aplicação da ‘escala de valoração’ utilizada na análise do 

manejo (0 a 4). A média aritmética dos valores dos indicadores resultou na qualificação dos 

critérios e a média destes permitiu a obtenção do valor das dimensões, contando-se com o 

auxílio de uma planilha eletrônica. 

O resultado final da avaliação das condições do manejo da RESEX Cajari foi 

obtido a partir do cálculo da média das pontuações obtidas para cada dimensão. A integração 

dos resultados dos aspectos ambientais, sociais, econômicos e institucionais da UC 

proporcionou uma visão global das características e processos em andamento e foram 

interpretados em termos de eficiência do manejo. 

Assim sendo, considerando o resultado da avaliação dos âmbitos abordados, a 

RESEX do rio Cajari obteve um índice de qualidade do manejo na ordem de 53,08% do ‘ótimo 
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de manejo’. Tomando como base a escala de valoração utilizada, o manejo da unidade é 

considerado num padrão pouco satisfatório, o que significa que há recursos para a gestão, mas a 

área é vulnerável a fatores externos e/ou internos. Isso indica que há somente os meios mínimos 

necessários à gestão, o que pode acarretar o descumprimento de alguns dos objetivos primários 

da área. 

Nesse sentido, para que se garanta a permanência da RESEX Cajari, em longo 

prazo, uma série de providências deve ser tomada pelos responsáveis institucionais e seus 

parceiros, sob pena de comprometer sua viabilidade. Se mantidas as condições de gestão atual, 

não é possível alcançar, totalmente, os objetivos de conservação estabelecidos para a UC. A 

seguir apresenta-se a avaliação de cada uma das dimensões analisadas. 

Em relação à dimensão ambiental foram avaliados nove critérios e 18 

indicadores, cuja pontuação resultou em 71,53% do ótimo, que considerando a escala de valor 

usada, representa um padrão satisfatório de manejo. Esse nível está relacionado, principalmente, 

com a ‘biogeografia’ da área, uma vez que o tamanho, formato, representatividade 

ecossistêmica e conectividade, com outras áreas protegidas, possibilitam sua viabilidade 

ecológica. Por outro lado, as pressões decorrentes da rodovia que corta a UC e a pecuária, entre 

outras, requerem providências que minimizem os impactos sobre a base de recursos. 

Quanto à dimensão social foi analisado um critério e cinco indicadores, 

resultando em 52,50% da qualidade do manejo em relação ao ótimo, que indica um padrão 

pouco satisfatório do processo de gestão. Esse nível reflete o fato de existirem ações aplicadas 

para a integração das comunidades, como também a existência de posições favoráveis ao 

manejo da UC. 

Há conflitos intra e interinstitucionais que comprometem o processo de gestão. 

Mais precisamente, esses conflitos refletem diferenças interpessoais entre lideranças 

comunitárias e equipe gestora da RESEX (ICMBio). Somam-se a isso, as fragilidades 

administrativas das representações comunitárias e a pouca participação de instituições 

governamenais, que incidem negativamente sobre o funcionamento do Conselho Deliberativo, 

limitando que a gestão seja compartilhada com mais eficiência, acarretando o descumprimento 

de alguns dos objetivos primários da área 

Sobre a dimensão econômica foram analisados cinco critérios e 10 indicadores 

que resultaram em um índice de 37,80% em relação ao ótimo de manejo, o que indica um 
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padrão insatisfatório na escala de valoração. Portanto, de acordo com o que foi visto ao longo 

do trabalho, a UC influi positivamente no desenvolvimento econômico dos moradores, 

sobretudo por garantir a posse da terra e o acesso aos recursos por parte dos moradores. 

De outro lado, as possibilidades de renda concentram-se no extrativismo e roçado, 

que não garantem rendimento suficiente e adequado aos agroextrativistas, que se ressentem da 

falta de alternativas econômicas que substituam atividades impactantes como a pecuária. Nesse 

sentido, não existem medidas efetivas de mitigação e/ou compensação aos impactos econômicos 

negativos pela criação da UC, nem há recursos financeiros suficientes para o adequado manejo. 

Se forem mantidas as atuais condições, os objetivos de manejo não são alcançáveis. 

Em relação à dimensão institucional foram analisados oito critérios e vinte e três 

indicadores, resultando em 50,50% da qualidade do manejo em relação ao ótimo, que indica um 

padrão pouco satisfatório do processo de gestão. Registra-se que, ainda, não há um plano de 

manejo, sendo recentemente contratado um consultor pelo ICMBio para conduzir sua 

elaboração. Com isso deverá ser sanada essa deficiência e a UC deverá ser dotada de um 

instrumento de planejamento a médio e longo prazos, adequado às diretrizes e a estratégia de 

manejo e conservação da área. 

A RESEX Cajari possui os Decretos de criação e desapropriação por interesse 

social oficializados pela Presidência da República. O Conselho Deliberativo e o órgão gestor 

têm utilizado a legislação ambiental disponível, sendo que várias operações de fiscalização e 

proteção da área e seu entorno foram realizadas, minimizando as pressões sobre os recursos 

naturais, muito embora sejam graves as ameaças e os conflitos socioambientais na UC, que 

comprometem o cumprimento dos seus objetivos. 

Todavia, os recursos humanos existentes não são suficientes para o desempenho 

das atividades de manejo e as condições da infraestrutura e equipamentos não satisfazem 

adequadamente as necessidades de manejo da área. Segundo o Chefe da Unidade Gestora da 

UC, a administração não tem o apoio político interno necessário, sobretudo, porque o ICMBio 

encontra-se em estruturação, refletindo na dificuldade em se estabelecer mecanismos capazes de 

encontrar solução para os conflitos relacionados ao uso de recursos naturais, que persistem na 

RESEX. 

Espera-se que o encaminhamento dos trabalhos de elaboração do plano de 

manejo e, principalmente, sua implementação, apresentem alternativas que contribuam para 
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melhorar a eficiência de gestão do manejo. Nesse sentido, é preciso que aponte soluções viáveis 

que levem ao encerramento e/ou minimizem as ameaças e conflitos socioambientais presentes.  

 

 

3.5 AMEAÇAS E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA RESEX CAJARI 
 

Historicamente, as ameaças sobre a base de recursos naturais na região sul do 

Amapá, estiveram ligadas à exploração florestal ilegal por palmiteiras e madeireiras, às 

pressões sobre a caça e pesca e à atividade mineral. Antes da criação da RESEX, quando o 

domínio da região era exercido por empresas do Projeto Jari, havia um relativo controle sobre 

os impactos dessas atividades. 

Esse controle era realizado pela presença de seguranças armados, numa 

estratégia de enfrentamento que conseguia impor limites a ação dos exploradores dos recursos 

naturais. No alto Cajari, isso era facilitado pela inexistência de estradas, cujo único acesso 

ocorria por longos percursos pelos rios. Ao contrário do baixo-médio Cajari e do setor 

Amazonas-Ajuruxi, que sofriam maiores ameaças, pela dificuldade em controlar o acesso dos 

invasores. 

Os impactos decorrentes das atividades do Projeto Jari sobre a área da RESEX 

tinham reflexos ambientais e sociais. A pecuária extensiva de bovinos e bubalinos usando as 

pastagens naturais dos campos alagados, invadia os roçados da população local gerando 

conflitos, ao passo que modificava os ecossistemas locais, levando à diminuição da pesca, 

segundo depoimentos dos moradores. 

De acordo com Sills (apud FILOCREÃO, 2007), nos anos de 1950, 1960 e 1970,  

o rebanho era constituído somente por gado bovino, que foi sendo substituído pelo bubalino, 

sendo que em 1991 haviam 3.000 búfalos da empresa na área da UC. Após a criação da 

RESEX, os animais do Projeto Jari foram retirados da área, mas a atividade continuou presente 

Unidade. Primeiramente, porque outros criadores não retiraram seus animais, uns porque não 

foram idenizados e outros, mesmo idenizados, não saíram. De outro lado, alguns moradores 

que trabalhavam para a empresa, receberam parte de seus pagamentos em animais e passaram 

a criá-los (PICANÇO, 2005). Desde então, o rebanho bubalino vem crescendo, embora seja 

uma atividade incompatível com o que estabelece a legislação que regulamenta a unidade de 
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conservação. 

Além disso, parte dos créditos recebidos foi usada para financiar a compra de 

búfalos, havendo ainda a entrada de novos fazendeiros, por omissão de moradores, lideranças e 

do órgão gestor nos tempos do CNPT-IBAMA. Atualmente, as estimativas variam entre 5.000 

e 13.000 cabeças de búfalos e 500 bovinos na RESEX, basicamente nos setores do baixo-

médio Cajari e Amazonas-Ajuruxi, sendo registrado apenas dois criadores de gado bovino no 

alto Cajari, em área de floresta desmatada para pasto.  

Como na época do Projeto Jari, a criação de búfalos continua a gerar conflitos 

por acesso a recursos. Há denúncias que os animais invadem roças, causando prejuízos aos 

seus donos, ao passo que o intenso pisoteio tem impactado os estoques de peixes e répteis. 

Além disso, há abertura de grandes “sulcos” (canais) que modificam cursos d’água, o que é um 

indicativo de desequilíbrio ambiental. 

Alguns fazendeiros que se consideram donos da área pressionam as famílias 

agroextrativistas, gerando constrangimentos e conflitos diversos. Inclusive, chegou a extremos 

de violência, como foi noticiado recentemente pelo jornal Diário do Amapá (11.03.2009), em 

matéria intitulada ‘‘Agricultores são torturados em reserva extrativista do vale do Jari”: 

  

Policiais militares e civis do município de Vitória do Jari estão sendo acusados 
por agricultores da comunidade de São Tomé, Reserva Extrativista do Rio Cajari 
(Resex-CA), localizada entre Laranjal e Vitória do Jari, de constrangimento 
ilegal, tortura física e psicológica, prisão ilegal, invasão de domicílio sem 
mandado judicial, ameaça de morte e extorsão. 
As vítimas estiveram presentes na sessão especial da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa do Amapá [...]. Na ocasião, relataram essas 
e outras barbaridades cometidas, segundo afirmaram, a mando do fazendeiro 
Feliciano Gomes da Rocha, o “Filico Rocha”. 
 [...] A contenda na Reserva do Rio Cajari ganhou contornos de tragédia em 
dezembro passado, após "Filico Rocha" acusar "Zelão" do furto de gado. 
Conhecido pelo temperamento explosivo, Feliciano invadiu a propriedade de 
"Zelão" armado de espingarda calibre 12, revólver e terçado e abordou a mulher 
dele, Maria Diolena, acusando-a de cumplicidade no hipotético "crime". Mesmo 
sob ameaça, a agricultora reagiu contra a violência do vizinho. 
 [...] "Zelão" garante que as acusações de furto de gado são infundadas. No 
entender dele, o verdadeiro objetivo do desafeto é intimidar e amedrontar os 
agricultores da Reserva Extrativista do Cajari para obrigá-los a vender as terras, 
as quais ocupam há mais de 30 anos "por um valor irrisório (DIÁRIO DO 
AMAPÁ, 2009, p. 03) 

 

O caso foi denunciado pelo Chefe da Unidade ao Ministério Público, resultando 
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em uma ação da polícia federal em que o referido fazendeiro foi indiciado. Esse episódio 

escancara uma das mais graves ameaças socioambientais existentes na UC. De um lado, o 

impacto sobre a base de recursos e, de outro, a discussão sobre alternativas econômicas e 

garantia de segurança para as famílias.  

Como no tempo do Projeto Jari, as forças policiais atenderam aos interesses dos 

fazendeiros locais e agiram arbitrariamente, resgatando uma temporalidade marcada pela 

violência e a exploração. É preciso, sobretudo, uma ação efetiva dos órgãos gestores e de 

fiscalização, além do Ministério Público, para buscar uma solução definitiva para um problema 

que se arrasta desde a criação de RESEX. 

Para Calixto Pinto80, presidente da ASSCAJARI e criador de búfalos, a criação 

desses animais por muitos moradores justifica-se pela alternativa econômica que representa e 

sua adaptação às condições naturais. Para ele, é preciso rediscutir o Plano de Utilização da 

RESEX para contemplar essa atividade ou devem ser oferecidas outras possibilidades de renda 

para a população local.  

 

Como é proibida pelo SNUC e não se restringe à RESEX Cajari, a criação de 

búfalos é um problema que demanda uma discussão mais ampla, envolvendo todos os 

interessados na questão. Requer que representações comunitárias, ICMBio, Conselho Gestor, 

instituições de pesquisa, ambientalistas e legisladores, entre outros, não se omitam e se 

disponham a encontrar uma solução adequada. 

A abertura da estrada ligando Macapá à Laranjal do Jari (BR-156), facilitou o 

acesso de pessoas vindo de fora e abriu várias frentes de pressão. Um dos casos de maior 

repercussão foi registrado por Filocreão (2007), envolvendo um produtor goiano que foi 

atuado pelo IBAMA: 

 
Na data de 08 de outubro de 1992, através de uma viagem de fiscalização do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis a 
Reserva Extrativista do Rio Cajari, após receber informações da Fiscalização 
da Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente – CEMA, detecta que o 
senhor Tadeu Moreira de Freitas, morador recente da comunidade de 
Acampamento, havia desmatado uma área estimada de 40 tarefas, sendo esta 
dimensão muito superior a área média desmatada pelos beneficiários da 
Reserva, que é de 4 tarefas. Por este motivo o referido senhor é notificado 

                                                 
80 Em comunicação pessoal a José Reinaldo Picanço, em 14.04.2009. 
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através do documento no 056607 para comparecer ao Centro Nacional de 
Desenvolvimento Sustentado de Populações Tradicionais, que é o órgão do 
IBAMA responsável pela administração da Reserva (FILOCREÃO, 2007, p. 
422). 

 

Por conta dessa ação o produtor goiano saiu da RESEX. Em 1994, o mesmo fez 

outra tentativa com apoio do governo estadual, que era contra a implantação da UC. A intenção 

era criar um assentamento agrícola nos limites da reserva, em área de castanhal utilizado pelos 

moradores. Houve nova reação dos agroextrativistas e do IBAMA, que resultou na sua saída 

definitiva da área. 

Outra frente de ameaças facilitadas pela abertura da estrada no alto Cajari resulta da 

ação predatória de madeireiros, caçadores e pescadores de fora da reserva. Essas mesmas 

atividades irregulares de uso dos recursos naturais apresentam maiores dificuldades para controlar 

no baixo-médio rio Cajari e Amazonas-Ajuruxi, onde o acesso é mais difícil. 

Nas áreas de várzea também se encontra a maior pressão de geleiras (barcos de 

pesca artesanal, com gelo para conservar o pescado), de palmiteiras e serrarias que fazem a 

extração seletiva de madeira. No alto Cajari, caçadores e pescadores chegam pela estrada, 

pressionando a caça e a pesca, em detrimento da população local.  

Particularmente grave é o registro de pesca ‘de mergulho’, considerada predatória, 

pois a utilização de máscara de mergulho e arpão seleciona algumas espécies e vem crescendo no 

alto Cajari. Durante a realização dos trabalhos da ‘força tarefa’, foram observadas em muitas 

propriedades da parte oeste da RESEX o uso de “buldogue”: uma armadilha para caça que usa 

uma arma de fogo amarrada a uma linha e pronta para disparar no ato em que o animal passar 

pelo fio (FUNI, 2009), com sério risco para a segurança dos moradores. 

Durante a estiagem é prática comum a realização de queimadas, tanto no cerrado 

quanto nos campos alagados. Essa prática tem dois objetivos, renovar as pastagens para o gado e 

facilitar a caça, principalmente de jabutis, sendo alguns comercializados, tanto por gente de fora 

quanto por moradores locais. 

Outras pressões internas por parte da população local eram e continuam a ser, a 

prática da agricultura de subsistência caracterizada pela derruba e queima para a implantação de 

pequenos roçados. A extenção do impacto dessa atividade é determinada pela força de trabalho 

da produção familiar agroextrativista, em média de 3 a 4 tarefas por ano.  
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Da mesma maneira, as atividades de caça e pesca que caracterizam o extrativismo animal 

pelas populações locais e por agentes externos, continuam exercendo pressão sobre a base desses 

recursos. Os dados da pesquisa demonstram que na percepção dos agroextrativistas, há uma maior 

dificuldade para as famílias acessarem esses recursos (Gráfico 8), por conta da ação de diferentes 

agentes que os pressionam.  

 

 

Gráfico 8 – Demonstrativo da percepção da população sobre  
alterações na fauna no Cajari (%). 
Fontes: Dados da pesquisa de campo, 2007/2008. 
 

Procurou-se verificar a percepção da população sobre as alterações à fauna 

ocorridas desde a criação da UC: 45,93% dos entrevistados afirmaram que houve diminuição, 

tanto do pescado, quanto da caça; para 22,67% dos pesquisados ocorreu o aumento dos 

mesmos; outros 28,49% não perceberam mudança; para 1,74% ocorreu diminuição da caça e 

aumento da pesca e 1,16% não respondeu. As mudanças registradas referem-se às areas 

próximas às comunidades e são atribuídas a uma maior pressão decorrente do aumento da 

população.  

O extrativismo vegetal baseado na coleta da castanha e açaí tem mantido seus 

estoques, uma vez que esses produtos apresentam boa resiliência à pressão recebida e não há 

registro de danos que comprometam sua sustentabilidade. Em passado recente, num tempo em 

que o fruto tinha pouco valor fora da região, palmiteiras instaladas nas várzeas do Amapá e 

arquipélago do Marajó, pressionavam os estoques de todo o estuário amazônico. O sucesso 

comercial do açaí valorizou a produção do fruto, bem como as pressões ambientais, o aumento da 

fiscalização e treinamentos em manejo de açaizais, diminuiram a pressão sobre os estoques 

locais. 

A ação das palmiteiras na RESEX se concentrava na área de ocorrência dos 

açaizais, nos setores baixo-médio Cajari e Amazonas-Ajuruxi, atingindo 25% das famílias da 

reserva. No primeiro, 44% dos moradores eram fornecedores e no segundo, 35% das famílias 

comercializavam palmito, segundo a pesquisa socioeconômica de 1993. 

A demanda das comunidades por alternativas econômicas e a abundância das 

grandes áreas de açaízas, levou as representações comunitárias a buscar apoio para a 
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implantação de uma fábrica de palmito na UC. Os recursos iniciais foram disponibilizados 

pelo WWF, em projeto que envolvia os moradores num plano de manejo florestal dos açaizais 

coletivo e autorizado pelo IBAMA. 

Em relação à extração de madeira, a pesquisa socioeconômica registrou que os 

moradores faziam essa atividade de forma irregular. Em 10% das famílias vendia-se algum 

tipo de madeira, basicamente nos setores baixo-médio Cajari e Amazonas-Ajuruxi. No Alto 

Cajari era apenas para consumo local. As espécies mais comercializadas foram a macacauba 

com 6.498 toras e a virola com 1.881 toras (FILOCREÃO, 1993).  

A extração seletiva de madeira continua a ser praticada por parte dos moradores, 

principalmente nas áreas de várzea. É uma atividade que complementa a renda familiar 

agroextrativista ribeirinha, sendo atualmente 8 pequenas serrarias em funcionamento na UC, 

sem as devidas licenças. Uma parte da madeira retirada tem sido usada na aplicação do crédito 

moradia executado pelo INCRA.  

Nas áreas de terra firme, ao longo do eixo da BR-156, há vários ramais 

clandestinos que têm sido usados para a exploração madeireira e entrada de ocupantes ilegais. 

Uma pesquisa realizada por Funi (2009), comparando os anos de 1991, 1998 e 2007-2008, 

registrou que diferentes agentes são responsáveis pela alteração da cobertura natural do solo na 

UC e seu entorno próximo81.  

Ao longo do período da citada pesquisa, que se estende do ano imediatamente 

posterior à criação da RESEX Cajari, observa-se 14.202,30 ha de áreas desmatadas na área de 

estudo (2,90% da área total). Desses, 9.537,74 ha ou 67,16%, estão localizados dentro da 

RESEX e 4. 664,56 ha ou 32,84 % estão localizados no seu entorno imediato. 

Em números absolutos, a área total desmatada dentro da RESEX Cajari é 

superior à área desmatada no entorno, enquanto que, proporcionalmente, o desmatamento no 

entorno foi superior ao desmatamento dentro da área da UC em todos os anos amostrados, 

como demonstra o gráfico 9. 

                                                 
81 A área de estudo abrange 679.421,85 ha, dos quais 503.448,65 ha (74%) correspondem à RESEX Cajari e 
175.973,2 ha (26%) correspondem ao seu entorno imediato, considerando-se um raio de 5 km a partir dos limites da 
UC (FUNI, 2009). 
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Gráfico 9 - Proporção das áreas desmatadas na RESEX Cajari e entorno, nos anos de  
1991, 1998 e 2007/2008 e o valor acumulado no período.  
Fonte: FUNI, 2009. 

Como pode ser observado, há um constante aumento da área desmatada durante os 

anos do período analisado, tanto para a área da RESEX quanto para seu entorno. No entanto, no 

entorno a área convertida em solo exposto de 1991 até 2007 aumentou 2,9 vezes e, na RESEX 

Cajari, o aumento foi de 2,13 vezes.  

A autora demonstrou que os desmatamentos no entorno são mais significativos nas 

regiões sudoeste, nordeste e noroeste. Dentro da UC observa-se a maior pressão na parte oeste, 

centro-oeste e nordeste. De acordo com suas interpretações, as razões para esse comportamento 

da taxa de desmatamento na Unidade e entorno, segue a seguinte lógica: 

 

Nota-se que em 1991, as maiores áreas de solo exposto encontravam-se ao sul e 
ao norte da área de estudo, no local do antigo garimpo. No interior da RESEX 
Cajari havia predominância de pequenas áreas e equilíbrio entre o tamanho de 
roças (solo exposto) e capoeiras. Em 1998, na parte centro oeste da RESEX 
nota-se um aumento da área de capoeiras, o que pode ser justificado pelo fato 
das roças serem abertas, sucessivamente, em áreas adjacentes, sendo 
sistematicamente abandonadas para pousio. Na parte noroeste da RESEX, em 
1998, começaram a surgir áreas de roças maiores. Em 2007/2008 o aumento de 
capoeira na RESEX acontece, também, na porção nordeste, que passou a ser 
acessível por via terrestre, através da abertura de um ramal, que liga atualmente 
esta área à Rodovia BR-156, melhorando as condições de escoamento da 
produção e possibilitando o cultivo de áreas maiores. Na parte oeste nota-se o 
maior aumento, tanto de roça quanto de capoeiras, em quantidade e área, desde 
1991 (FUNI, 2009, p. 166). 
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Em 2007, tanto na RESEX quanto no entorno, a área desmatada superou muito a 

área de capoeira e significa que a maioria dos ocupantes tem roças, mas não possuem área de 

pousio. Isso indica uma tendência de avançar sobre áreas de floresta nativa para manter a 

produção.  

Essa situação se agravou nos últimos anos, em decorrência da entrada de novos 

moradores nos limites da RESEX, ao longo do eixo da BR-156, como resultado da expansão de 

Laranjal do Jari. Foram registradas ocupações irregulares que foram denunciadas ao Conselho 

Gestor, que deliberou pela realização de uma ‘força tarefa’. 

Em atendimento a essa deliberação, o ICMBio instituiu a ‘Força Tarefa’ 

interinstitucional, composta por representantes do IBAMA/ICMBio, do IEPA, do INCRA, do 

MDA-AP e moradores locais. No trabalho foram efetuados ‘‘[...] Laudos de Constatações de 

Ocupações e Danos Ambientais de 218 ocupantes irregulares, sendo que destes, 186 

desenvolvem suas atividades e/ou moram no interior e 32 no entorno da RESEX-CA’’(BRASIL, 

2008, p. 1).  

As causas apontadas são a falta de demarcação, sinalização, monitoramento e 

fiscalização da Unidade como responsáveis pelas ocupações irregulares. Porém, mesmo após a 

demarcação e sinalização, as mesmas continuaram a ocorrer, em decorrência da omissão de 

moradores, da ASTEX-CA, do IBAMA-AP e do ICMBio, por conta de falhas no monitoramento 

e fiscalização da área.  

Entre as principais conclusões do Relatório final da ‘Força Tarefa’ (BRASIL, 

2008, p. 26-27) destacam-se: 

 

- 100% dos ocupantes irregulares não têm no extrativismo seu principal meio de 

subsistência e a atividade principal efetuada é a monocultura da mandioca, para fins 

de subsistência e comerciais; 

- A área efetivamente alterada pelos ocupantes irregulares no interior da RESEX-CA 

com desmatamento é 2.022,4417 ha. O total da área pressionada pelos mesmos, com 

preturbações como coleta de castanha, caça, pesca, retiradas de madeiras, cipós e etc, 

tem raio em torno de 19.410,0830 ha; 
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- Legitimação das referidas ocupações irregulares pela ASTEX-CA, ao efetuar 

expedição de carteiras de extrativistas, expedição de declaração de moradores para os 

ocupantes irregulares/infratores acessarem vários benefícios sociais e creditícios; 

- Legitimação por Órgãos/Instituições Federais (IBAMA/AP, INCRA/AP, INSS/AP E 

MDA/AP) e estadual (RURAP) aos ocupantes irregulares, ao estenderem vários 

benefícios sociais e creditícios, como exemplos, aposentadoria, auxílio maternidade, 

crédito rural e, mais grave, o crédito instalação da reforma agrária ; 

- Ocorrência de inúmeros ilícitos ambientais, como por exemplo: desmatamento e 

queimadas sem autorização legal; desmatamento de área de proteção permanente; 

derrubada e queimada de castanheiras; armadilhas para caça; manutenção de animais 

silvestres em cativeiro; construção de barragem no Igarapé Bacia Branca e exploração 

seletiva de madeira no interior e no entorno da RESEX-CA. 

 

 

Esse processo demarca um conjunto de ameaças à sustentabilidade da Unidade, 

gerando conflitos territoriais entre ocupantes irregulares e agroextrativistas pela caça e coleta de 

castanha. Nesse cenário, o risco à segurança dos moradores é eminente, além dos danos 

ambientais como desmatamento e assoreamento de igarapés.  

No conjunto, há uma série de conflitos que comprometem a sustentabilidade 

socioambiental da UC, como pode ser observado no mapa 9, que apresenta uma síntese das 

principais ameaças sobre os recursos da UC. Nos últimos anos, observa-se que a maioria das 

pressões externas é facilitada pelo acesso proporcionada pela estrada, enquanto as internas 

relacionam-se ao crescimento da pecuária. 

Ao longo da BR-156 e vicinais, uma série de conflitos foram se estabelecendo em 

alguns locais ao longo dos anos: caça e pesca predatórias, disputa de castanhais, pecuária, 

queimadas anuais na área de cerrado e entrada de ocupantes irregulares, sobretudo, agricultores, 

que disputam o acesso dos recursos com os moradores da RESEX. 

Na área de entorno, os problemas decorrentes da entrada de novos ocupantes, da 

implantação de um plano de manejo florestal empresarial, da retirada de madeira e o avanço do 

reflorestamento com eucalípto pelo Projeto Jari, constituem as principais ameaças relacionadas 

com as vias de acesso rodoviárias. Há conflitos também na faixa de amortecimento, em três ilhas 
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do rio Amazonas (Cajari, Tartaruguinha e Aruãs), onde foram construídas em torno de 60 casas 

com recursos do crédito habitação da reforma agrária, o que não seria permitido, uma vez que as 

mesmas não fazem parte da UC. 

Ao longo dos rios no interior da RESEX, a pecuária extensiva cresce sem controle, 

aproveitando as pastagens dos campos alagados. Registra-se também o funcionamento 

intermitente de oito pequenas serrarias familiares, que fazem a extração seletiva de algumas 

espécies de madeira. Ao longo de toda a extensão do limite margeado pelo rio Amazonas ocorre à 

ação de geleiras e de palmiteiras. 
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 Mapa 9 - Síntese das ameaças e conflitos socioambientais na RESEX Cajari. 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2009. 
Nota: Mapa elaborado por FUNI e PICANÇO especialmente para este trabalho (2009). 
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O estudo de Funi (2009) usando imagens de satélite, mostra a repercussão das 

pressões exercidas pelos diferentes usuários dos recursos da RESEX, sobre as taxas de 

desmatamento da UC (Tabela 14), partindo do seguinte grupo (classes) de responsáveis pelos 

danos: ocupantes (irregulares), agroextrativistas e ‘outras classes’ (agentes diversos).  

 

Tabela 14 – Área de solo exposto para os anos de 1991, 1998 e 2007/2008 de acordo com a 
classe responsável. 

Classe/Ano Ocupante (ha) Agroextrativista (ha) Outras Classes (ha) 

1991 10,74 1.348,21 671,76 
1998 547,78 1.370,72 920,32 
2007 2.263,51 1.690,81 1.012,22 

Fonte: FUNI, 2009. 

 

A área desmatada pelo grupo ‘Ocupante irregular’ ultrapassou a área de solo exposto pelo 

grupo ‘Agroextrativista’. Esse fato é preocupante, notadamente, porque em 2007 haviam apenas 

18682 ocupantes irregulares agindo na área, enquanto na RESEX estima-se em 552 famílias 

agroextrativistas. De outro lado, os agroextrativistas estão na área da RESEX há mais de 100 

anos e os Ocupantes irregulares há menos de 20.  

Em síntese, persistem várias ações irregulares e/ou predatórias em diferentes espaços da 

RESEX, configurando um quadro de ameaças socioambientais que não garantem sua viabilidade 

em longo prazo. Medidas corretivas devem ser tomadas, sob risco de agravamento que 

comprometam a sustentabilidade da reserva a médio e longo prazo, impedindo que a UC cumpra 

adequadamente aos objetivos para os quais ela foi criada. 

Como definido na metodologia, nesse ponto recorre-se ao uso de imagens fotográficas 

para aclarar aspectos econômicos, sociais e ambientais que foram abordados sobre a RESEX 

(Figura 8). Essa opção visa muito mais do que ilustrar, busca proporcionar uma percepção mais 

representativa sobre as temáticas enfocadas e expressar singularidades que não foi possível 

retratar adequadamente através da análise descritiva.  

 

 

                                                 
82Do total de ocupantes irregulares, 77% possuem residência fora da área e apenas 18% não possuem (BRASIL, 
2008). 
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Figura 8: Registro fotográfico de aspectos gerais da RESEX do rio Cajari 
Fonte: Arquivos do autor (2004, 2007, 2008) 
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4 RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO IRATAPURU: 

DINÂMICAS AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA 

 

 
Neste capítulo, será discutida a dinâmica das transformações sociais, econômicas 

e ambientais que ocorreram na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio Iratapuru 

(RDSI) desde sua criação, em 1997. Na análise desses aspectos, busca-se verificar em que 

medida eles se relacionam com o atendimento dos objetivos dessa área protegida. 

Como no capítulo anterior, as informações que serão apresentadas são oriundas 

de dois tipos de fontes: dados secundários de trabalhos técnico-científicos sobre a área de 

estudo e de dados primários coletados “in loco” durante a pesquisa de campo, com a aplicação 

de formulários, conversas, entrevistas e oficinas com os atores sociais considerados relevantes 

pelo autor. 

A pesquisa de campo foi realizada através de viagens à RDSI durante os anos de 

2007 e 2008, bem como no primeiro quadrimestre de 2009, para levantamentos 

complementares. Essa etapa constituiu-se de conversas informais, aplicação de formulários 

com pessoas de referência das famílias, de entrevistas com lideranças formais e informais, bem 

como com técnicos que atuam na área.  

Contou ainda, com a participação do autor em oficinas e reuniões para a 

formação do Conselho Deliberativo da UC, onde se discutiu sobre os problemas vivenciados 

pelos moradores, as alternativas econômicas e de gestão. Fez-se também, visitas em áreas de 

produção das famílias agroextrativistas: castanhais, açaizais, roças e unidades de 

processamento. 

A discussão e a apresentação dos resultados da pesquisa foram organizadas com 

base nos aspectos ambientais, sociais e econômicos, que permitem avaliar a dinâmica e o grau 

das transformações ocorridas na área de pesquisa. 
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4.1. DINÂMICA AMBIENTAL.  
 

 A RDS do Rio Iratapuru foi criada pela Lei Estadual n° 0392, de 11 de dezembro 

de 1997, com uma superfície de 806.184 hectares. Está localizada a sudoeste do Estado do 

Amapá e ocupa terras de três municípios: Mazagão, Pedra Branca do Amaparí e Laranjal do 

Jarí (Tabela 15). Seus limites geográficos compreendem as seguintes coordenadas: latitudes 

00°52’36’’ Norte e 00°20’12’’ Sul; longitudes: 52°07’15’’ Oeste e 52°09’45’’ Leste (Figura 8). 

 
Tabela 15 - Demonstrativo da composição da área da RDSI, por município. 

Município Área ocupada (ha) 

Pedra Branca do Amaparí 181.270,000 

Mazagão 59.025,000 

Laranjal do Jari 565889,626 

Total 806.184,626 

Fonte: SEMA, 1997. 
 

Ao norte, limita-se com a Terra Indígena Wayãpi; à oeste pelo rio Jarí e pela 

Estação Ecológica do Jarí; à leste se encontram os Projetos de Assentamentos Extrativistas 

(PAEs) do rio Maracá e a RESEX do Rio Cajari e ao nordeste o rio e comunidades do Cupuxi, 

que exploram parte da RDS. Os limites ao sul são ambíguos, pois são reclamados pelo Projeto 

Jari, mas o governo estadual questiona a propriedade. É nessa área que se encontram os 

principais usuários dos recursos da RDSI, no município de Laranjal do Jari.  

No relevo destacam-se os planaltos que predominam em toda a área. Observam-

se colinas, bem como um sistema de vales intercomunicantes que alojam uma rica drenagem 

expressa por rios e igarapés, que formam inúmeras cachoeiras e corredeiras. O ambiente 

geológico favorece a ocorrência de mineralizações hoje conhecidas de manganês, ouro, cromo e 

ferro, além da favorabilidade a mineralização de cobre, chumbo, zinco, prata, platina, estanho, 

nióbio e tântalo (RABELO, 2000), daí seu histórico de garimpagem e a área ser objeto de 

interesse e pressões de empresas de pesquisa e lavra mineral. 

O ciclo das chuvas é determinante na organização da vida e das atividades da 

população da RDS, em decorrência da grande importância dos cursos d`água como vias de 

comunicação e transporte fluvial da produção de castanha e da agricultura. A temperatura 
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média é de 28º C, com regime pluviométrico em torno de 2.400 mm³ a.a. Apresenta dois 

períodos bem definidos, um de chuvas (janeiro a junho-julho) e outro de estiagem (julho-

dezembro), o que acaba por determinar o tempo de coleta de castanha-do-Brasil no interior da 

reserva, que se limita ao período de maior incidência de chuvas e exige uma grande organização 

por parte dos agroextrativistas. 

 

 

 
      Figura 8 – Localização da RDS do Rio Iratapuru  
      Fonte: Adaptado de Rabelo, 2000. 
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Segundo levantamentos do ZEE (RABELO, 2000), a vegetação característica da 

área constitui-se do domínio de Floresta Densa de Terra Firme, com predominância da 

população de Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa). Outras essências florestais de valor 

econômico, madeireiras e não-madeireiras são encontradas, entre as quais, oleaginosas como a 

copaíba (Copaifera reticulata) e a andiroba (Carapa guianensis) e fibras vegetais como o cipó 

titica (Heteropsis sp). 

De acordo com JGP (2002, p. 14), a vegetação da RDSI pode ser dividida em 

três subclasses, todas com predominância de Floresta de Terra Firme. A primeira, na porção 

central e norte, é recoberta predominantemente, por Floresta de Terra Firme de alto porte, com 

domínio da castanha do Brasil na forma de núcleos emergentes, ocorrendo estreitos enclaves 

de Floresta de Várzea nos terraços fluviais.  

Na segunda, na borda do planalto de Maracanaquara, predominam Florestas de 

Terra Firme de alto porte com dossel pouco estratificado e Florestas de Terra Firme de baixo 

porte, com alta freqüência de heliófilas, associadas a topos e encostas de relevo acidentado, 

além de um enclave pontual de floresta de baixo porte associada a refúgios rochosos, 

conhecidos como “Carrascos”.  

A terceira subclasse predomina ao sul, no reverso do planalto Maracanaquara, 

onde ocorrem Florestas de Terra Firme de alto porte com castanheiras dispersas e sem formar 

castanhais bem delimitados. Encontram-se enclaves de campinarana, de campos herbáceos 

periodicamente inundáveis e de áreas alteradas na foz do rio Iratapuru, onde se situa a vila de 

São Francisco e num trecho na margem do rio Jari. 

Em seu conjunto, a cobertura vegetal da RDSI (Figura 9) tem nas florestas de 

terra firme o tipo de maior representatividade, embora existam pequenos mosaicos com 

outras formações florísticas. Florestas alagáveis ocorrem ao longo dos principais cursos 

d’água, mas restritas à uma faixa relativamente estreita e próximas da calha dos rios e igarapés.    

Sobre a diversidade biológica, há alguns estudos e levantamentos da fauna e a 

flora, como durante 3 espedições conduzidas pelo Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Amapá (IEPA) e a Conservação Internacional (CI-Brasil). A pesquisa mostra 

que a flora se encontra bem preservada, embora a proximidade a vários garimpos na região 

represente uma ameaça real à integridade da floresta.  
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Figura 9 – Cobertura vegetal da RDS do Rio Iratapuru 
Fonte: Adaptado de ZEE/IEPA (RABELO, 2000). 

 

Os inventários botânicos numa área total de 3,8 ha em três localidades da UC 

registraram 398 espécies e morfotipos de plantas, dividas em 78 famílias. No conjunto, as 

Leguminosae, Burseraceae, Lecythidaceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae e Lauraceae foram 

as famílias mais representativas, respondendo por 51 a 65% das espécies registradas. A lista 

unificada das 10 espécies mais abundantes de cada sítio indica 24 espécies e 18 gêneros 

(BERNARD et al, 2006). 

Em estudo feito para viabilizar a certificação florestal da extração de castanha 

pelos moradores para a empresa Natura, foram registradas várias espécies florísticas. Segundo 
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Barbosa (apud JGP, 2002), existem cedrorana (Cedrelinga cateniformes), maçaranduba 

(Manilkara huberi), marupá (Quassia amara), ubim (Geonoma sp), breu (Protium 

paniculatum), Amapá (Parahancornia amapa), açaí (Euterpe oleraceae) e comaru (Dipteryx 

odorata).  

Das espécies usadas na alimentação, além da castanha e açaí, destacam-se: cupuí 

(Theobroma subincanum), cacao (Theobroma cacao), Ingá (Inga sp), cajuaçu (Anacardium 

gigantum), cajú (anacardium occidentale), abiu (Pouteria caimito), inajá (Maximilianan 

anipa), bacuri (Platonia insignis), goiaba (Psidium gavaja), jambo (Eugenia malaccensis), 

cupuaçu (Theobroma grandiflorum), bacaba (Oenocarpus bacaba), piquiá (Caryocar 

villosum), uxi (Endopleura uchi), sapucaia (Lecythis pisonis), jaca (Artocarpus heterophyllus) 

e coco (Cocos nucifera) (BARBOSA apud JGP, 2002). 

As interações da flora com as características climáticas se refletem pela grande 

riqueza faunística da unidade, com registro de animais típicos habitantes da floresta tropical 

úmida. Segundo Brasil (2008), a área apresenta uma alta riqueza de mamíferos, entre os quais 

oito espécies de primatas, incluindo raras como macaco-voador (P. Pithecia) e cuxiú (C. 

Sagulatus). Três espécies existentes aparecem na Lista Oficial de Espécies de Mamíferos 

Ameaçados de Extinção: a ariranha (Pteronura brasiliensis), a onça-pintada (Panthera onca) e 

uma espécie de gato-maracajá (Leopardus sp). São encontrados ainda: veados (Mazama 

gouazoubyra e Mazama americana), porcos do mato (Tayassu pecari e Pecari tajacu), anta 

(Tapirus terrestris), cotia (Dasyprocta aguti), paca (Agouti paca), capivaras (Hidrochoeros 

hidrochearis) e tatus (Dasypus novencintus).  

O estudo conduzido pelo IEPA e CI-Brasil, sugere que a RDS Rio Iratapuru 

apresenta uma alta riqueza de mamíferos não voadores, sendo registradas sete ordens, 17 

famílias e 36 gêneros, totalizando 41 espécies. As ordens com maior número de espécies foram 

Rodentia e Carnívora e dentre os pequenos mamíferos os mais freqüentes foram Proechimys sp. 

e Metachirus nudicaudatus. Destaca-se o Makalata cf. didelphoides, roedor de provável hábito 

arborícola e o registro de oito espécies de primatas (BERNARD et al, 2006). 

Sobre os mamíferos voadores, esse levantamento registrou 41 espécies, 26 

gêneros e cinco, das oito famílias conhecidas para a região amazônica. A espécie mais 

abundante foi o frugívoro Artibeus planirostris e a maior família foi Phyllostomidae (com 34 

espécies). Martins et al. (2006) registrou, também, 19 espécies de morcegos, 13 gêneros e 
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quatro famílias (Phyllostomidae, Emballonuridae, Molossidae e Vespertilionidae), 

sendo que Artibeus planirostris, Artibeus lituratus e Rhinophylla pumilio, foram as espécies 

mais abundantes. 

Em relação à avifauna, há várias espécies, sendo as mais comuns: o papagaio 

(Amazona sp), a arara (Ara macao), o tucano (Rhamphatos sp), o perequito (Brotogeris 

sanctithomae). Bernard et al. (2006) catalogou 357 espécies de aves pertencentes a 59 famílias. 

Somando-se aos registros de outros estudos, a RDS Iratapuru conta com, pelo menos, 376 

espécies de aves registradas, pertencentes a 61 famílias distintas. A avifauna da porção norte 

da unidade apresenta sinais de impacto antrópico, provavelmente, relacionados à atividade 

garimpeira. 

Entre os répteis e anfíbios, há registro de 54 espécies de anfíbios e 67 de répteis 

(30 de lagartos, 29 de serpentes, 5 de quelônios, 2 de jacarés e uma de Anfisbena). Duas espécies 

de anuros e uma de lagarto são espécies novas para a Ciência e com isso a RDSI se destaca na 

diversidade de espécies da herpetofauna no Estado do Amapá. Sobre os Crustáceos, registram-

se quatro famílias: Euryrhynchinidae (2 espécies), Palaemonidae (9 espécies), 

Pseudothelphusidae (4 espécies) e Trichdactylidae (4 espécies), com destaque para os camarões 

Euryrhynchus wrzesniowskii e Macrobrachium nattereri, até então, não encontrados no Amapá. 

Na ictiofauna foram identificadas 164 espécies, distribuídos em 92 gêneros e 32 famílias 

(BERNARD et al., 2006). 

Muitas são as espécies de peixes relatadas pelos moradores, com destaque para 

as mais pescadas e consumidos pela população: trairão (Hoplias lacerdae), surubim 

(Pseudoplatystoma fasciatum), pacu-açu (Rubripinnis rhomboidalis), piranha (Serrasalmus sp), 

curimatã (Prochilodus reticulatus) e tucunaré (Cichla sp). 

Muitos desses animais são caçados pelos moradores e são importantes 

fornecedores de proteínas na composição da dieta alimentar. Segundo JGP (2002), as espécies 

mais caçadas são coamba (Ateles paniscus), guariba (Alouatta seniculus), mutum (Crax 

gobulosa), arara (Ara macao), jacaré (Cayman crocodylus), jabuti (Geochelone denticulatum), 

queixada (Tayassu pecari), cateto (Tayassu tacaju), paca (Agouti paca). Outros animais como 

onças (Panthera onca e Puma concolor), gatos maracajá (Leopardus spp), ariranha (Pteronura 

brasiliensis) e jacaré açú (Melanosuchus sp), são evitados por serem considerados raros pelos 

moradores. 
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Por outro lado, foi registrado um encontro com caçadores e animais mortos em 

caçada: guariba (Alouatta seniculus), macaco parauacu (Pithecia pithecia chrysocephala) e 

harpia (Harpia harpija), um gavião raro e em extinção, inscrito na lista da Convenção sobre o 

Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção – 

CITES e na lista do IBAMA das Espécies da Fauna Ameçadas de Extinção (JGP, 2002). 

Os impactos mais visíveis sobre a fauna estão relacionados com a atividade 

garimpeira sobre a comunidade de peixes, de aves e de mamíferos, sobretudo, na área norte da 

RDSI. Registrou-se, também, que a ictiofauna local vem sendo explorada para aquariofilia, 

com a captura de peixes ornamentais, o  que pode trazer impactos negativos sobre a população 

de algumas espécies (BERNARD et al., 2006). 

No conjunto, o impacto da ação de garimpeiros e moradores sobre a fauna é 

pouco conhecido, mas sugere que sejam tomadas providências de monitoramento de caça junto 

a esses grupos. Com essa providência pode-se auxiliar essas populações a melhorar seus 

conhecimentos, tanto sobre as espécies caçadas, quanto dos métodos utilizados, de  modo 

que ,  em longo prazo, os  impactos sobre  a  população de animais sejam minimizados. 

 

 

 
4.1.1 Espacialização socioambiental no Iratapuru 

 

Do ponto de vista da distribuição espacial, no passado as famílias do Iratapuru 

distribuíam-se e desenvolviam suas atividades econômicas ao longo desse rio e seus tributários. 

Entretanto, a partir das dificuldades ocorridas com o fim da hegemonia das empresas 

extrativistas, os moradores do alto rio Iratapuru mudaram-se para a foz do mesmo, mas 

mantiveram o uso das antigas colocações. Com a criação da COMARU, aumentou a concentração 

das famílias em torno de sua fábrica de beneficiamento de castanha, buscando acesso a energia 

elétrica, água tratada, escola e atendimento de saúde.  

De outro lado, ao norte da RDSI, a ocupação tem origem relacionada com a 

atividade garimpeira ao longo do curso do rio Cupixi, sendo também registrada a coleta de 

castanha. Desse processo, organiza-se uma espacialização dividida em três grandes setores, que 

se caracterizam como espaços diferenciados: foz do rio Iratapuru, Médio rio Iratapuru e alto rio 
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Cupixi. 

Na Foz do rio Iratapuru está instalada a infraestrutura social de atendimento aos 

moradores como escola, unidade de diagnóstico de malária, gerador de energia elétrica, estação 

de tratamento de água, igreja, campo de futebol e moradias permanentes. Esse setor está fora 

dos limites da UC, e é onde os moradores desenvolvem suas atividades agrícolas de subsistência e 

criação de pequenos animais. A localização estratégica da comunidade na foz do rio, funciona 

como uma barreira para a entrada de exploradores, que precisam de autorização da mesma para 

acessar a unidade, mas a concentração das famílias nesse espaço exerce uma pressão sobre a 

caça e a pesca que já demonstra diminuição nos estoques. 

No setor Médio rio Iratapuru concentra-se a maioria dos castanhais explorados 

pelos agroextrativistas e onde os mesmos fazem seus retiros temporários a cada safra da castanha. 

Nesse espaço existem várias corredeiras e localizam-se importantes afluentes como os igarapés 

Amazonas, Maçaranduba, Chico Lúcio e Baliza II, por onde escoa grande parte da castanha 

coletada. A fauna é abundante uma vez que a pressão sofrida só ocorre durante o período da safra. 

No Alto rio Cupixi ocorre a coleta de uma pequena quantidade de castanhas pelos 

moradores do rio Cupixi, pela dificuldade de acesso e grande distância dos núcleos de habitação. 

Esse espaço guarda um histórico de garimpagem, que embora tenha diminuído significativamente 

nos últimos anos, ainda são encontrados garimpos ativos onde trabalham vários garimpeiros. 

Nesse setor, encontram-se os dois únicos moradores permanentes que habitam a RDSI e não há 

controle da entrada de pessoas, resultando em forte pressão pela caça e pesca predatória, com 

registro de grupos de caçadores/pescadores profissionais (os ‘mariscadores’), como são 

conhecidos localmente.  

 

 

4.2. DINÂMICA SOCIAL 

 

As representações comunitárias dos agroextrativistas do sul do Amapá têm sua 

origem e estruturação, ligadas ao movimento de luta pela terra e pela criação de áreas destinada 

à exploração pela população local, a partir de meados dos anos de 1980. Esse processo resultou 

na criação do PAE do rio Maracá, da RESEX do rio Cajari e, mais tardiamente, da RDS do rio 

Iratapuru. 
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4.2.1 Organização político-institucional no Iratapuru 

 

O fato das comunidades localizadas no rio Jari terem ficado de fora das áreas de 

influência da RESEX e do PAE, levou a certo isolamento das mesmas. Esse é o caso dos 

moradores do rio Iratapuru e dos trabalhadores organizados em torno da Cooperativa Mista 

Extrativista Vegetal dos Agricultores do Laranjal do Jari – COMAJA, que participaram desde o 

início do processo. 

Inicialmente, a cooperativa surgiu como uma associação, AMAJA – Associação 

dos Agricultores de Laranjal do Jarí, em 1984. Nesse período, as ações da AMAJA foram 

direcionadas à valorização do produto agroextrativista, reivindicando e conseguindo junto ao 

governo, a instalação de certa infraestrutura de transporte, beneficiamento e armazenamento. 

Sua organização baseava-se em núcleos comunitários em Jarilândia, Cachoeira, Beiradinho, 

Padaria, com um sistema de cantinas comunitárias que forneciam mercadorias por um preço 

inferior ao dos regatões, bem como viabilizava transporte para o escoamento da produção. 

Dois anos mais tarde seus membros decidiram-se por criar uma Cooperativa, a 

COMAJA. Segundo Filocreão (2007), isso ocorreu porque em 1986, com o apoio do governo 

territorial foi eleita uma nova diretoria da Associação, composta por um grupo de 

"agricultores" que tinham como principais atividades o comércio e a retirada de madeira. Esse 

grupo passou a utilizar a estrutura da AMAJA apenas para atender os seus interesses 

madeireiros, excluindo os produtores agroextrativistas dos serviços anteriormente prestados pela 

por essa associação. 

Ao serem afastados dos serviços prestados pela Associação e buscando atender as 

necessidades de comercialização, os produtores agroextrativistas optaram por fazer 

regularização jurídica de Cooperativa, elegendo a primeira diretoria. Com isso, o patrimônio 

constituído em nome da COMAJA ficou nas mãos dos trabalhadores agroextrativistas e a 

estrutura do governo ficou com os madeireiros, comerciantes e garimpeiros que formaram a 

diretoria da AMAJA, que foi praticamente desativada em 1988. 

A partir de então, a COMAJA manteve as cantinas nas comunidades de Jarilândia, 

Padaria, Poção, Beiradinho e Cachoeira, bem como passou a intermediar a compra de castanha 

em toda a região sul do Amapá, inclusive do Iratapuru e Parú, no Pará. Trabalhou ainda com o 

beneficiamento e comercialização da safra de arroz de seus cooperados. 
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A COMAJA desempenhou papel fundamental na criação das áreas destinadas a 

exploração extrativa pelos moradores, marcando sua origem pelo conflito com as empresas do 

Grupo Jari, que se dizia dono da área por ele controlada. Juntamente com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do Amapá – SINTRA, a cooperativa apresentou pedido formal, bem como 

acompanhou as equipes do MIRAD/INCRA, que identificaram as áreas com potencial para a 

exploração extrativista, que mais tarde foram transformadas em unidades sob regime especial 

destinadas ao usufruto da população local. 

Por ter a maior parte de sua área de influência fora das unidades, inicialmente, 

criadas (PAE Maracá, em 1987 e RESEX Cajari, em 1990), a cooperativa passou por um 

período de isolamento até metade da década de 90 (do século passado). A partir de então, 

juntamente, com outras organizações dos agroextrativistas, passa a receber apoio do governo 

estadual, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA) e começa 

a beneficiar castanha com o apoio do governo estadual. 

Em 1990, ocorre eleição de nova diretoria da cooperativa, assumindo um grupo 

mais identificado com a atividade comercial. Um pequeno grupo de dissidentes, liderados pelo 

ex-presidente, vai trabalhar na organização de uma nova cooperativa junto aos moradores do 

rio Iratapuru, fundando, em 1992, a Cooperativa Mista de Produtores e Extrativistas do 

Iratapuru (COMARU), consequentemente, cada organização buscou um caminho próprio para 

viabilizar suas demandas específicas, embora sempre mantenham uma relação de parceria para 

as atividades políticas mais gerais.  

No conjunto das comunidades do sul do Amapá que lutaram para a destinação de 

áreas ao usufruto direto pela população local, os moradores da região do rio Iratapuru foram os 

últimos a se mobilizar. Organizados em torno da COMARU, os agroextrativistas iniciaram uma 

experiência de mudança social com a construção de sua unidade de beneciamento na foz do rio 

Iratapuru, importante afluente do rio Jari.  

Desde o início de suas atividades, a cooperativa centrou sua atuação na produção 

coletiva, buscando viabilizar o beneficiamento da castanha. Em agosto de 1994, recebeu apoio 

da Prefeitura de Laranjal do Jari e do Ministério da Agricultura para construir os dois primeiros 

galpões (depósito e fábrica) e parte de uma estufa (PICANÇO, 1999). Nesse ano, durante o 

processo eleitoral, firma-se uma aliança política em torno de uma candidatura identificada com a 

luta dos movimentos sociais locais, que chega ao poder estadual e que vai ser determinante na 
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experiência dos moradores do rio Iratapuru. 

Eleito governador, João Alberto Capiberibe implantou o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA) durante dois mandatos (1995 a 2002), 

marcadamente, influenciados pelos desdobramentos da Conferência Rio 92. O plano de governo 

tinha a sustentabilidade como sua matriz de desenvolvimento e identificava a atividade dos 

agroextrativistas castanheiros com sua proposta que, além da preocupação com as questões 

ambientais, contemplava a inclusão dos movimentos sociais na proposição e execução de 

projetos socioecônomicos. 

Nesse sentido, em 1995 a COMARU recebeu financiamento de R$ 25.000,00 do 

Banco do Estado do Amapá (BANAP), para finalizar sua estufa, bem como construiu dois 

batelões destinados ao transporte da produção, realizou adaptação nos galpões, fez aquisição de 

dois motores de 40 HP e comprou parte da safra. O processo de construção dos barracões e, 

principalmente, a estufa, sofreu várias adaptações na busca de melhorar sua eficiência e prevenir 

incêndio. 

A primeira experiência produtiva da Cooperativa foi com amêndoas desidratadas 

de castanha, que era vendida à Secretaria de Estado da Educação (SEED) para ser consumida na 

merenda escolar da rede estadual. A falta de hábito de consumo e de conhecimento sobre o uso 

do produto, fez com que a cooperativa ajudasse a disseminar maneiras sobre sua utilização e, 

também foram feitas experiências com outros subprodutos da castanha (farinha, paçoca, biscoito 

e óleo), para encontrar outros usos e garantir o contrato com a SEED. 

Como já foi dito, desde sua criação, a COMARU centrou sua atuação na 

organização coletiva da produção local, sobretudo da castanha do Brasil. Uma análise detalhada 

de sua intervenção nesse aspecto será abordada na seção 4.3.1 (As experiências econômicas de 

produção coletiva na RDS do Rio Iratapuru) deste trabalho. 

Por outro lado, o desenvolvimento das atividades produtivas da cooperativa, não 

é, totalmente, separado de sua atuação no campo de representação política e social, visto que 

esses campos de intervenção se entrelaçam e se confundem. É, precisamente, por essa 

conjunção que, em 1997, a demanda dos agroextrativistas locais, formalizada pela COMARU, 

pela destinação de uma área para ser por eles explorada, é atendida pelo governo estadual com 

a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI). A criação da 

UC garantiu o direito de uso às famílias que, tradicionalmente, exploravam a área. 
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Uma conjunção de fatores favoráveis contribuiu para viabilização da UC. A 

primeira é a existência de uma comunidade tradicional usuária de um recurso natural disponível, 

que apresenta demanda para sua criação. A segunda era a vontade política do governante da 

época, que associou as atividades dos agroextrativistas locais com seu programa de governo 

centrado na sustentabilidade. A terceira foi a disponibilidade de área livre de conflitos fundiários 

arrecadada e sob jurisdição do governo estadual. 

Nos estudos para identificação de áreas prioritárias para criação de 

assentamentos extrativistas, conduzidos pelo MIRAD, em 1988, já aparece o registro que a 

situação fundiária na área de influência do rio Iratapuru era livre de conflitos pela posse: 

 

A comunidade não vive conflitos pela posse da terra. Os mais antigos na área 
dizem que, depois do Cel. José Júlio, ninguém mais reivindicou a propriedade 
dessa área à margem esquerda do Jarí. Hoje, os únicos problemas que a 
comunidade enfrenta, nesse particular, ocorrem quando alguém de fora decide 
fazer a cata de castanha em castanhais locais. Aparentemente, os membros desta 
comunidade não têm entre as suas principais preocupações a apropriação das 
áreas que ocupam (apenas um castanheiro tem sua colocação cadastrada), 
ainda que o Projeto Jari tenha sob o seu controle grandes extensões de terra no 
lado paraense desse trecho do rio (MENEZES e MORAES, 1988, p. 10). 

 

Apesar desse registro de que não haveria interesse sobre as terras de influência 

do Iratapuru, durante o processo de criação da RDSI, o Projeto Jari reclama parte da área 

prevista inicialmente. Dos 865.845 hectares propostos no Projeto de Lei pelo governo estadual, 

foram aprovados pela Assembleia Legislativa 806.184 hectares, sendo excluída uma área de 

59.660 hectares, atribuída à empresa Jari Celulose S.A (SEMA, 1997, 2002). 

Assim sendo, a vila de São Francisco ficou fora dos limites da UC, bem como 

todos os investimentos públicos realizados, tanto no campo social, quanto no produtivo, em 

suposta área do Projeto Jari. Em 2001, o governo estadual tenta anexar à RDSI à área retirada, 

na perspectiva de incluir toda a bacia hidrográfica do rio Iratapuru nos limites da referida área 

protegida. 

Para tanto, o governo buscou negociar com a empresa Jari Celulose sua 

transferência, que negou sob a justificativa que a mesma fora destinada à implantação de um 

Projeto de Manejo Florestal Sustentável para produção de móveis de madeira certificada em 

parceria com o governo do Estado e as comunidades locais, sendo que isso não atrapalharia as 

atividades extrativas dos castanheiros. 
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Em fevereiro de 2002, foi assinado protocolo de intenções entre o governo 

estadual e a empresa, para a transferência não onerosa ao estado, de vinte e cinco hectares para 

a estruturação da vila. Porém, até a presente data, a transferência não ocorreu e está 

condicionada ao reconhecimento pelo Estado, do domínio do Projeto Jari sob a Gleba Santo 

Antônio (de 290 mil hectares), na qual se encontra os 25 ha de São Francisco (AMAPAZDS, 

2004). 

Depois de criada a RDSI, a COMARU consolida ainda mais sua importância na 

representação social e econômica dos agroextrativistas da comunidade de São Francisco do 

Iratapuru. Os moradores de comunidades vizinhas, que, também, subscreveram o pedido de 

criação da UC, ficaram excluídos dos benefícios resultantes do uso de seus recursos devido à 

distância e dificuldade de acesso aos mesmos.  

A localização estratégica de São Francisco na foz do rio Iratapuru, principal 

acesso à unidade, foi fundamental nesse processo. A maior proximidade com a RDSI e a 

extração da castanha-do-Brasil, usada, diretamente, em suas atividades econômicas, ofuscou as 

relações menos evidentes e mesmo indiretas das demais comunidades que se encontram no 

entorno da UC. 

É nesse contexto, que a COMARU centraliza todas as demandas da comunidade, 

bem como o recebimento de apoio por parte das diferentes esferas de governo, de agências de 

cooperação, pesquisadores, empresas e ONG´s. Portanto, os serviços sociais básicos como 

escola, controle de malária, energia elétrica e sistema de tratamento de água foram capitaneados 

pela cooperativa e implantados em São Francisco, como suporte à sua atividade produtiva. 

A criação da RDSI, associada ao desempenho da cooperativa no beneficiamento 

de sua produção, sobretudo, pelo forte apoio governamental, avalizou a COMARU como 

produtora de biscoitos de castanha no meio da floresta. A partir de então, a região se projetou 

no cenário socioambiental dentro e fora do estado, como um dos  principais símbolos do 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amapá (PDSA).  

Contando com grande apoio governamental, a COMARU conseguiu acessar 

recursos através de convênios com a esfera estadual e federal entre 1995 a 2000, um volume de 

recursos na ordem de R$ 1.333.786,00 (FILOCREÃO, 2007). Teve grande importância nesse 

processo, o apoio do Ministério do Meio Ambiente/PPG7, no âmbito da linha de Projetos 

Demonstrativos Tipo A (PD-A), que financiou, em 1996, um projeto que visava melhorar o 
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beneficiamento da produção de biscoitos. 

A falta de prestação de contas de parte dos recursos recebidos, bem como 

denúncias sobre desvio e desaparecimento de bens adquiridos, levou à destituição das lideranças 

que dirigiam a cooperativa desde a sua criação. Esse processo resultou na eleição de nova 

diretoria em fins de 2001, desencadeando uma grande cisão entre os membros da comunidade, 

com reflexos ainda hoje sentidos .  

O episódio envolveu além dos grupos que rivalizavam por hegemonia, técnicos e 

instituições públicas, representações dos agroextrativistas em nível regional, como Conselho 

Nacional dos Seringueiros (CNS), Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) e ONG´s 

ambientalistas. Esse período coincide com a proximidade do fim do governo que apoiou 

decisivamente as atividades dos moradores da UC. 

Com nova direção eleita em 2002, a cooperativa continuou com a produção de 

biscoitos, embora não contasse com o mesmo apoio do governo que assumiu em 2003. Em 

outubro desse mesmo ano, a fábrica sofreu um incêndio que destruiu os equipamentos e 

comprometeu sua infraestrutura física. Há forte suspeitas entre os moradores que o incêndio 

fora provocado pelo grupo destituído do poder em 2001, o que não foi elucidado até o presente 

pela polícia de Laranjal do Jari. 

Em 2004, firma-se uma parceria entre a COMARU e a indústria de cosméticos 

Natura, que vai reorientar o processo produtivo e a representação comunitária local. Através de 

um empréstimo da empresa no valor de R$ 70.000,00, a fábrica foi recuperada e 

redimensionada para produzir óleo de castanha, comprado pela Natura.  

A relação empresa-comunidade envolve contratos de acesso ao patrimônio 

genético de outros produtos, tema que será abordado na seção que trata das ‘experiências 

econômicas de produção coletiva na RDS do Rio Iratapuru’. Nessa, aborda-se-á a criação do 

Fundo Natura de Desenvolvimento Sustentável, assinado em 08.10.2004, com o objetivo 

formal de promover o desenvolvimento sustentável local. 

O referido Fundo tem como fonte 0,5% da receita líquida dos produtos 

fabricados com matéria-prima oriunda da comunidade do Iratapuru (breu-branco, copaíba e 

castanha). Entre outubro/2004 e setembro/2007, os valores somavam R$ 1.886.749,82 (um 

milhão e oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois 

centavos), segundo foi divulgado pela empresa em reunião convocada pelo Conselho Estadual 
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do Meio Ambiente (COEMA-AP), em 31.03.2009. 

Em tese, os valores auferidos se destinariam para viabilizar solicitações dos 

moradores, no que se refere ao atendimento de demandas sociais. Na prática, os recursos 

serviram muito mais para atender aos interesses comerciais da Natura e da COMARU, do que 

às necessidades dos moradores, conforme pode ser verificado na tabela 16.  

De um lado, a empresa propagandeia que o Fundo permite o acesso a serviços 

sociais que não são oferecidos pelo poder público e fortalece sua imagem como empresa 

socialmente responsável. Por outro, a cooperativa usa os recursos que pertencem à 

comunidade, para atender basicamente ao interesse de funcionamento de sua unidade 

produtiva, sem que houvesse autorização e concordância por parte do conjunto dos moradores. 

 

Tabela 16 - Demonstrativo do uso de recursos do Fundo Natura (2004 a 2007). 
 

Discriminação de uso  

 

Área Social 

 

Área econômica  

 

Ano 

(R$) % (R$) % 

Reforma da fábrica   70.000,00  2004 

Pagamento de dívida com MMA-PDA   41.500,00  2006 

Pagamento de dívida com Cognis*   80.500,00  2007 

Pagamento de assessoria técnica para 

gestão da COMARU 

  45.000,00  2007 

Adiantamento da safra 2007   40.000,00  2007 

Adiantamento da safra 2008   40.000,00  2007 

Ajuda de custo para alunos de Escolas 

Família Agrícola** 

12.000,00    2007 

Total (R$) 12.000,00 3,65 317.000,00 96,35 329.000,00 

Fonte: COMARU, NATURA, pesquisa de campo (2007-2008) 
Nota: * Cognis é uma empresa que faz o refino do óleo para a Natura. 
**As Escolas Famílias Agrícolas utilizam a ‘pedagogia da alternância’, que trabalha com períodos de aulas 
alternados, onde o aluno permanece 15 dias na escola e 15 com a família. 

 

Como pode ser verificado na tabela, um total de R$ 329.000,00 (trezentos e 

vinte e nove mil reais) do Fundo foi gasto pela COMARU com autorização da Natura. Dessa 

soma, um valor correspondente a 96,35% foi dirigido para viabilizar atividades produtivas da 

entidade, enquanto apenas 3,65%, foi usado como ajuda de custo para 6 (seis) jovens 

estudantes da comunidade, que frequentam Escola Família Agrícola. 
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Embora o Fundo seja entendido como pertencente à comunidade, o mesmo é 

controlado pela Natura, que apesar dos objetivos declarados e das demandas dos moradores, é 

quem decide o que pode ou não ser financiado pelo mesmo. A disputa interna pelo uso dos 

recursos, os novos agentes no processo de gestão compartilhada da UC e as pressões sobre a 

Natura pelos contratos de acesso à biodiversidade e destinação do Fundo, estabelece nova 

correlação de forças que fortalece remanescentes da primeira administração da cooperativa. 

Em dezembro de 2007 foi realizada uma assembleia geral da comunidade de São 

Francisco, cuja pauta era a ‘definição da forma de organização comunitária’ e ‘eleição dos 

representantes da comunidade’. Era o desencadeamento de ‘trabalhos participativos’ 

anteriores, conduzidos no âmbito da gestão compartilhada pela Fundação Orsa, Agência de 

Cooperação Alemã - GTZ e SEMA.  

As discussões partiram da constatação, que uma das dificuldades para o 

desenvolvimento local era o papel difuso exercido pela COMARU, entre os quais: buscar 

atingir objetivos da cooperativa, resolver conflitos comunitários e definir o uso dos recursos do 

Fundo Natura, para o qual não havia sido legitimada pela comunidade. Diante desse quadro, 

havia a necessidade de legitimar uma representação por parte dos moradores, para representar 

seus interesses. 

O resultado da assembleia deliberou pela criação de uma Comissão de 

Desenvolvimento Comunitário e pela eleição de um líder comunitário dissociado da diretoria 

da cooperativa. No desenrolar do trabalho dessa Comissão foi criada a Associação das 

Populações Tradicionais da Biodiversidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 

Rio Iratapuru (BIO RIO), em 18 de maio de 2008, com 32 sócios e uma mulher na presidência. 

Em 2009, outra mulher também assume a COMARU e um recadastramento registrou 47 sócios  

Portanto, a partir da referida assembleia, a BIO RIO passa a ser co-responsável 

pela gestão do Fundo, legitimada pela comunidade. A Natura e o governo do estado 

encaminham procedimentos para a transferência dos recursos para uma conta em favor da 

SEMA, que deverá gerenciar o Fundo com a população local. Fica a expectativa de como 

ocorrerá efetivamente o acesso da comunidade aos recursos, muito embora haja 

condicionantes, a priori, de que a liberação dos mesmos ocorra mediante apresentação de 

projetos dos moradores e que sejam executados em conjunto com o estado. 
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Até a legalização da BIO RIO, que só ocorreu em fevereiro de 2009, os recursos 

do Fundo83 foram acessados pela COMARU para custear a safra 2008, com autorização da 

Natura e sob administração do líder comunitário. Para o ano de 2009, há previsão de 

desembolso de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que deverá ser usado em parceria com o 

estado em saneamento, reforma da fábrica, centro comunitário, posto de saúde e apoio 

administrativo da associação e cooperativa.  

Na atualidade, outras comunidades vizinhas reivindicam os benefícios oriundos 

da RDSI, pois o acesso aos serviços sociais básicos ocorre por razões alheias à implantação da 

UC. Na prática, desde sua criação até 2008, os moradores de São Francisco eram considerados 

por todos os diferentes agentes que atuam na área, como os únicos e legítimos beneficiários de 

seus recursos. 

Dessa forma, outras comunidades passaram a ser consideradas e inseridas no 

âmbito de diferentes discussões: elaboração do Plano de Manejo e criação do Conselho 

Deliberativo da RDSI e gestão de mosaico de áreas protegidas84. A principal motivação seria a 

repartição de benefícios e nas responsabilidades pela gestão, que deve ser compartilhada por 

diferentes atores. Tema que será aprofundado na seção 4.4 (A Gestão Compartilhada na RDS 

do Rio Iratapuru).  

Atualmente, são oito núcleos de moradores que passaram a ser considerados 

como potenciais beneficiários da RDSI: ao sul da UC, além de São Francisco, há Santo Antônio 

da Cachoeira, Padaria, Retiro e Comunidade do S; ao norte, São Miguel, São José e Vila Cupixi, 

todas às margens do rio Cupixi. O quadro 6 apresenta as entidades identificadas como 

representantes dos interesses das diferentes comunidades. 

 

 

 

                                                 
83 Do total de recursos do Fundo aferiros entre 2004 e 2008 (R$ 1.886.749,82), debitados os valores usados e com 
previsão de uso em 2009, sobrariam R$ 1.157.742,82. A proposta para o uso desses valores prevê a aplicação em um 
fundo de investimento visando preservar o valor principal e liberar anualmente os rendimentos para execução de 
projetos comunitários e na gestão da UC. 
 
84 A gestão de mosaico de áreas protegidas é conduzida no âmbito do projeto Unidades de Conservação e Terras 
Indígenas: uma proposta de mosaico para o oeste do Amapá e norte do Pará, executado pelo Instituto de Pesquisa e 
Formação em Educação Indígena – Iepé. O projeto é financiado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente - 
FNMA\MMA. 
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Quadro 6 – Representações comunitárias dos potenciais usuários da RDSI. 

COMUNIDADE ENTIDADE SITUAÇÃO TUAL 

São Francisco COMARU 

Bio Rio – Associação das Populações 

Tradicionais da Biodiversidade da RDSI 

Produz óleo de castanha 

Representa formalmente os 

moradores 

Santo Antônio da 

Cachoeira  

Associação dos Produtores 

Agoextrativistas da Cachoeira 

 

Associação de Moradores da Cachoeira 

Inativa – expirou mandato da 

diretoria a mais de 2 anos e não foi 

feita nova eleição 

Ainda não regularizada 

Padaria Associação dos Moradores Produtores 

Extrativistas da Comunidade Padaria 

Representação formal e gerencia 

Projeto comunitário de produção de 

mel de abelhas sem ferrão 

Comunidade do S APROFLORA – Associação dos 

Produtores Agroextrativistas da Floresta 

do Vale do Jari 

Faz extração e comercialização de 

castanha e camu-camu85 

Vila Cupixi Associação de Produtores Rurais de 

Cupixi Grande 

Associação de Mulheres 

Colônia de Pescadores Z-16 

Representação formal e participação 

em conselhos setoriais 

Fonte: Pesquisa de campo (2007/2008). 

 

Entre todas essas entidades, apenas a COMARU, a Bio Rio e a APROFLORA, 

têm uma relação mais direta com o uso dos recursos da biodiversidade da RDSI. Note-se, que 

essa última é liderada pelo grupo que foi excluído da direção da COMARU e saiu de São 

Francisco. Depois criou uma nova associação e passou a atuar junto aos moradores identificados 

como ‘Comunidade do S’, que extraem castanhas e camu-camu, beneficiados e comercializados 

pela APROFLORA.  

O processo de organização política da população diretamente beneficiada com a 

criação da RDSI, apesar de pequena, apresentou os mesmos problemas de locais com 

                                                 
85 O Camu-camu (Myrciaria dúbia) é conhecido localmente como sarão e é abundante em vários pontos nas margens 
do rio Jari e seus tributáros. Também conhecido como caçari ou araçá, o camu-camu é um arbusto ou pequena árvore 
disperso em quase toda a Amazônia, sendo encontrado no estado silvestre nas margens dos rios e lagos. Por seu 
elevado teor de vitamina C (2606 mg por 100g de fruto), superior ao encontrado na maioria das plantas cultivadas, é 
usado na indústria farmacêutica e de alimentos. (www.inpa.gov.br\cpca\areas\camu-camu). 
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populações maiores. Em outras palavras, os conflitos associativos/cooperativos inerentes a 

organização e a ação coletiva, parecem não depender tanto do tamanho do grupo, como alguns 

teóricos da economia e da sociologia institucional defendem (FILOCREÃO, 2007).  

Como demonstrado, houve uma conjunção de fatores favoráveis em torno da 

experiência de implantação da RDSI: vontade política de governo, razoáveis investimentos em 

recursos financeiros e tecnológicos em uma população relativamente pequena. Porém, os 

resultados parecem não ter sido proporcional à expectativa, diante aos investimentos 

realizados. 

Há também uma conjunção de possíveis causas que influenciaram decisivamente 

nesse desempenho: forte ingerência política, profusão de diferentes agentes (esferas de 

governo, agências de cooperação multilaterais, financiadores, empresas, ONG´s 

ambientalistas, pesquisadores, atravessadores, etc.), com interesses às vezes contraditórios. 

Tudo isso, pressionando uma população com pouca experiência comunitária e em gestão 

administrava e financeira, sem contar as sérias deficiências no atendimento de serviços sociais 

básicos e as fragilidades decorrentes. 

 

 

4.2.2 Dinâmica populacional e habitação na RDS do Rio Iratapuru 

 

Na área onde hoje existe a RDSI, em sua porção norte, não há registro 

consolidado sobre o quantitativo da ocupação humana ao longo da história local. Sabe-se, 

entretanto, que esse espaço guarda de longa data a presença de garimpeiros e de populações 

indígenas da etnia wajãpi, ambas, notoriamente, migrantes. Ao sul, a ocupação do rio 

Iratapuru, como toda a bacia do rio Jari, tem sua história relacionada ao controle e exploração 

dos recursos extrativos, como já retratado neste trabalho.  

Ao final dos anos 1960, quando o grupo português fez a transferência da área 

para o Projeto Jari, eram em torno de 80 (oitenta) famílias que moravam dispersas ao longo de 

rios e iagarapés, que acabaram se concentrando na foz do rio Iratapuru, com a desestruturação 

da economia extrativista. Quem permaneceu utilizando sua colocação garantiu a posse e o 

direito de uso das mesmas, que vem sendo passada de geração em geração. Se alguma família 

deixa de explorar ou quer voltar a explorar sua área, é comum haver negociação sobre a 
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transferência da posse.  

Com a saída da única empresa86 compradora de castanha na época, os moradores 

remanescentes começam a se concentrar na foz do rio, a partir da segunda metade dos anos de 

1970 e vão dar origem a comunidade de São Francisco do Iaratapuru. Em 1988, durante o 

levantamento conduzido pelo MIRAD/INCRA, registrou-se apenas 06 famílias morando 

permanentemente no Iratapuru (MENESES e MORAES, 1988). Em 1999, em levantamento 

feito pela SEMA, encontram-se 27 famílias e um total de 144 habitantes (SEMA, 1999). Em 

2004, um trabalho encomendado pela Natura identificou 32 famílias e 194 pessoas 

(AMAPAZ-DS, 2004). 

É necessário enfatizar que esses trabalhos retratam, basicamente, a população de 

São Francisco do Iratapuru, não considerando outras populações também usuárias, direta ou 

indiretamente, dos recursos da UC. Com a criação da RDSI, em 1997, nenhuma comunidade 

ficou dentro de seus limites territoriais (Figura 10), embora, inicialmente os moradores de São 

Francisco tenham sido incluídos no Projeto de Lei de Criação da UC. 

Devido a questionamento do Projeto Jari, que reclama a propriedade da área em 

que se situa São Francisco, a mesma foi excluída dos limites da RDSI aprovada pela 

Assembleia Legislativa do Amapá. Esse fato ocasionou, inclusive, a publicação de 

documentos oficiais que incluíam a área retirada da proposta original. Esse conjunto de 

elementos parece ter contribuído para que os interesses se concentrassem na referida 

comunidade, sobretudo por sua posição estratégica e por sua experiência produtiva. 

Atualmente se reconhecem duas zonas de concentração de moradores que 

potencialmente utilizam a RDSI. Segundo levantamento da SEMA (2001) são 150 famílias. A 

Contagem Populacional 2007 do IBGE87 registrou 186 domicílios que somam 779 moradores. 

A divergência entre as diferentes fontes pesquisadas parece ser decorrente de interpretações 

distintas sobre os limites e de quem seriam os usuários dos recursos da UC. Não há um 

cadastro de todos os moradores dessas comunidades, à exceção de São Francisco, que 

esclareça quem efetivamente usa essa área protegida.  

                                                 
86 A área era explorada pela empresa AMPEX que, através de contrato de arrendamento com o Projeto Jari, 
controlava a produção e comercialização da castanha. Entre 1969 e 1973, quase 70 famílias chegaram a morar na 
área entregando sua produção a essa empresa (FILOCREÃO, 2007). 
87 Para o IBGE há cinco setores censitários que recobrem a RDSI, assim distribuídos por municípios: em Mazagão 
(setores 6 e 9 dos distritos 15 e 5, respectivamente), em Laranjal do Jari (setores 35 e 37, ambos do distrito 5) e em 
Pedra Branca do Amapari (setor 4 do distrito 5). 
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Figura 10 – Distribuição das vilas comunitárias com potencial de uso da RDSI.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2007/2008. 

 

Como se pode verificar na figura, a população que potencialmente utiliza a RDSI 

está concentrada em duas zonas: uma a norte, no rio Cupixi, por moradores de São Miguel, 

São José e Vila Cupixi; a outra ao sul, formada pelos residentes nas comunidades de São 

Francisco do Iratapuru, Santo Antônio da Cachoeira, Padaria, Retiro e Comunidade do S. 

Porém, as duas últimas não constituem núcleos em forma de vilas, mas moradias dispersas, daí 

não aparecerem localizadas na figura. 

 



259 
 

 

Tomando como referência as populações dos núcleos populacionais acima 

citados, identificam-se como potenciais usuários da RDSI em torno de 252 famílias que 

totalizam, aproximadamente, 1.201 pessoas, incluídos os garimpeiros, conforme demonstra a 

tabela 17. Por outro lado, o quantitativo de usuários efetivos é bem menor, constituindo-se 

basicamente dos moradores de São Francisco, de garimpeiros, de alguns castanheiros da Vila 

Cupixi, de contratados para coleta de castanha durante a safra, de caçadores e pescadores. 

 

Tabela 17 - População potencialmente usuária da RDSI 

Comunidade Nº de Famílias População aproximada 

São Francisco do Iratapuru  35 183 

Cachoeira de Santo Antônio 34 150 

Padaria 46 250 

Retiro 8 40 

Comunidade do S 9 61 

São Miguel 8 36 

São José  12 61 

Vila Cupixi 100 400 

Garimpeiros --- 20 

Total 252 1.201 

Fonte: Pesquisa de campo, Hamadryas, 2008. 

 

Sobre a comunidade de Cachoeira deve-se esclarecer que, a população citada 

inclui moradores da própria vila de Santo Antônio e da localidade de São José, 25 e 9 famílias, 

respectivamente. Em relação a São Francisco, destaca-se a variação no número de famílias 

registradas durante as fases do ano. Essa variação está ligada ao período da safra de castanha, 

ao funcionamento da fábrica, ao retorno de antigos moradores, à entrada de novos e à saída de 

outros. 

Em relação à população residente ao norte da RDSI, além das três comunidades 

relacionadas da área de influência do rio Cupixi, há um grupo de garimpeiros. No passado, a 

garimpagem era responsável pela circulação de inúmeras pessoas, entre garimpeiros, 
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comerciantes, prestadores de serviço e prostitutas, que se aglomeravam em ‘currutelas’88 no 

interior e no entorno da UC. Atualmente, essa população está estimada em torno de 20 

pessoas. 

Ao norte, São Miguel é a mais próxima, mas as atividades desenvolvidas pelos 

moradores parecem restritas ao entorno. Apenas na Vila Cupixi há confirmação de uso de 

recursos diretamente extraídos da RDSI, sobretudo, castanha-do-Brasil. São aproximadamente 

20 pessoas sob o comando de 6 patrões locais, que se deslocam em torno de 5 horas até os 

castanhais por eles explorados, que se localizam no ‘segundo encruzo’. Castanhais mais 

densos, localizados acima do ‘terceiro encruzo’, não são explorados devido à dificuldade de 

transpor quatro perigosas cachoeiras (HAMADRYAS, 2008). 

As diferentes famílias que exploram a castanha-do-Brasil na UC constroem suas 

residências temporárias (‘retiros’) nas áreas de coleta, ao longo dos rios Iratapuru e Cupixi e 

seus igarapés, onde permanecem durante a safra. Nesse período, homens e mulheres sobem os 

rios para a coleta e em alguns casos, toda a família deixa sua moradia permenente e migra para 

o “alto dos rios”, passando a habitar rústicas construções temporárias próximas aos castanhais. 

De uma maneira geral, os recursos das colocações de cada família são 

respeitados e somente a ela cabe o uso, mas não é raro haver alguma negociação que envolva 

cessão ou aluguel. Existem também os chamados ‘castanhais de avanço’, onde o acesso é livre 

e qualquer pessoa pode explorar. 

Como já foi demonstrado, não há nenhuma comunidade dentro dos limites da 

RDSI, sendo que se registrou apenas 2 moradores permanentes que vivem isolados no interior 

da UC, ao norte. Inclusive, não deixa de chamar atenção o fato de existir pelo menos 9 homens 

morando sozinhos às margens do rio Cupixi, notadamente, ex-garimpeiros, no trecho 

compreendido entre a BR-210 e a RDSI.  

Os garimpeiros na ativa perambulam entre o interior e o entorno da UC e 

constituem outro grupo de usuários de seus recursos. É de conhecimento público que essa 
                                                 

88 Currutela, em algumas regiões brasileiras, significa um lugar sem infraestrutura minimamente adequada aos seus 
habitantes e sem perspectivas de desenvolvimento. Na Amazônia, tornou-se uma expressão típica para designar um 
vilarejo que se forma em torno de um garimpo. Em geral, não passa de uma rua, passarela ou caminho/trilha que 
comporta casebres de madeira e/ou lona, nos quais funcionam comércios, “hospedarias”, botecos, cabarés e algumas 
residências. 
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região é rica em minérios e tem uma longa história de fluxo e refluxo da população garimpeira, 

com reflexos na pressão sobre os recursos florísticos e faunísticos. Aliás, a fauna também sofre 

forte impacto da ação de caçadores e pescadores, tanto residentes no rio Cupixi, 

principalmente da Vila Cupixi, quanto oriundos de cidades como Pedra Branca e Porto 

Grande. Segundo Hamadryas (2008), na Vila Cupixi há cerda de 22 pescadores profissionais 

da Colônia de Pesca Z-16, de Porto Grande. 

Para efeito deste trabalho, seja por opção metodológica e/ou por limitações 

operacionais impostas pelo trabalho de campo, centra-se a análise em três comunidades: São 

Francisco do Iratapuru, Cachoeira de Santo Antônio e São Miguel. A primeira, pela sua 

localização privilegiada e por sua experiência comunitária e produtiva, conforme abordado. A 

segunda, por sua proximidade com São Francisco, também porque alguns moradores 

assinaram a petição para criação da RDSI e pelo trabalho de outros coletando castanha na UC, 

contratados por castanheiros do Iratapuru. A terceira, por ser o núcleo humano mais próximo 

do limite norte da RDS e por serem representantes dos moradores do rio Cupixi nas discussões 

sobre o Conselho Deliberativo e o Plano de Manejo da UC. 

Neste ponto, deve-se ressaltar que não foram encontradas informações e/ou 

pesquisas, retratando outras comunidades da RDSI, à exceção de São Francisco. Isso limita 

uma análise mais completa e consolidada, sobre a evolução e dinâmica da população, bem 

como do acesso aos serviços sociais básicos, entre outros temas. A opção metodológica 

encontrada, foi resgatar, na medida do possível, a história das comunidades pesquisadas de 

modo a enfocar os aspectos de interesse do trabalho.  

Sobre a população de São Francisco, em 1999, foram registradas 27 famílias, em 

um total de 144 habitantes (SEMA, 1999). Em 2004 identificou-se 32 famílias e 194 pessoas 

(AMAPAZ-DS, 2004). Nos trabalhos de campo para esta tese, identificamos 35 famílias e 183 

moradores, com o tamanho médio de 5,22 membros/família. O quantitativo populacional varia 

ao longo do ano influenciado pela safra de castanha e pelas oportunidades de renda e estudo 

nas cidades vizinhas. Pode-se caracterizar a população local como permanente (residentes) e 

flutuante (alunos residentes nas cidades, professores, pesquisadores, contratados para trabalhar 

na safra de castanha e outros prestadores de serviços). 

Segundo levantamento da SEMA (1999), a população é relativamente jovem, 

sendo que 55% situam-se na faixa etária de 0 a 19 anos; 38,1% na faixa adulta de 20 a 60 anos 
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e 6,3%, na faixa etária acima de 60 anos. Quanto à distribuição por sexualidade, predomina a 

população masculina com 56,9%, sobre a população feminina, que representa 43,1%. 

Atualmente, a população da vila de São Francisco é composta por 81 mulheres (44,26%) e 102 

homens (55,74%). A distribuição por faixa etária ocorre da seguinte forma: 25%, entre 0 e 6 

anos; 21%, entre 7 e 14 anos; 18%, de 15 a 21 anos; 17%, entre 22 e 30 anos; 5%, de 41 a 50 

anos; 2%, entre 51 e 64 anos e acima de 65 anos, 3%.  

O acesso aos serviços sociais básicos começou com a organização dos moradores 

em torno da sede e da primeira unidade de beneficiamento da COMARU, quando foi 

implantada a escola. Com a construção da fábrica de biscoito construída a partir de 2001, foi 

instalado um sistema de captação e tratamento da água do rio, aproveitando-se da instalação do 

gerador de energia elétrica. Inicialmente, esses equipamentos destinavam-se ao trabalho da 

fábrica e foram estendidas aos moradores. Isso estimulou ainda mais o processo de 

concentração da população, bem como o retorno de alguns que tinham saído da área. 

Na vila de São Francisco, o padrão de distribuição do espaço interno das 

moradias é, geralmente, composto entre três e quatro cômodos, com grande variação em suas 

medidas que vão de 20 m2 e 100 m2. Como em outras comunidades, a divisão mais comum é 

composta por um quarto, uma sala-corredor e a cozinha. Na maioria, as paredes internas 

separam o quarto do casal das demais dependências da casa (AMAPAZ, 2004). 

No geral, o uso dos cômodos é bastante flexível, acomodando as redes em todos 

os cantos da casa durante a noite, que são desarmadas ao amanhecer para permitir o fluxo das 

atividades diárias, o que dá a sensação de maior amplitude. Em algumas moradias há varanda 

na frente e/ou ‘puxado’ coberto no fundo da casa, que serve como extensão da cozinha. 

Normalmente, são construções do tipo palafitas para evitar umidade ou entrada de água no 

período da cheia, bem como o acesso de animais. 

As moradias da vila de São Francisco estão organizadas em diferentes espaços 

interligados por caminhos e trilhas. São 4 áreas assim denominadas pelos moradores: Beira 

(Vila de Baixo), Agreste (Vila de Cima), Novo Horizonte e Boca. Os materiais usados nas 

construções são disponíveis localmente como: madeira, palha de ubim e cavaco de madeira, ou 

são adquiridos no comércio de Laranjal do Jari: cimento, telhas de fibrocimento ou de zinco, 

pregos, etc. Na tabela 18, tem-se uma visão dos materiais usados na construção das moradias. 
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Tabela 18 - Materiais de construção das moradias 
Material usado Nº de moradias % 

Parede e piso em madeira e cobertura de palha 16 47 

Parede e piso em madeira e cobertura de zinco 2 6 

Parede e piso em madeira e cobertura de fibrocimento 8 22 

Parede e piso em madeira e cobertura de cavaco 2 6 

Parede e piso em madeira e cobertura mista 7 19 

Total 35 100 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2007/2008. 
 

 

Como demonstra a tabela 18, 53% das moradias foram construídas com 

material totalmente disponível na área da comunidade (parede e piso em madeira e cobertura 

de palha ou cavaco); 47% das habitações restantes, toda a madeira é retirada nos arredores da 

vila e, somente, o material de cobertura (amianto 22% e zinco 6%) é comprado no comércio 

da sede municipal e outros 19%, usam madeira no piso e paredes, e têm sua cobertura 

construída com mais de um material. 

São construções modestas e, de maneira geral, os moradores não investem na 

melhoria das mesmas, com a justificativa de que será construída uma hidrelétrica na 

cachoeira de Santo Antonio, pelo Projeto Jari, que afeta a vila. Desde os anos de 1980, a 

empresa tem tentado construir a hidrelétrica tendo, inclusive, feito um estudo de impacto 

ambiental na obra, em 1985, para efeito de licenciamento ambiental, que vem sendo renovado.  

Assim sendo, nesse estudo fica demonstrado que o local da vila será inundado e 

os moradores serão transferidos. Para tanto, será construída uma nova vila pela empresa e as 

famílias transferidas, como ocorreu com os moradores de Santo Antônio. Nesse caso, porém, 

o Projeto Jari tem protelado a construção das moradias, na expectativa que a região receba 

energia vinda através do Linhão de Tucuruí, no Pará. Na figura 11 apresenta uma vista geral 

das moradias em São Francisco. 
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Figura 11 – Aspectos de moradia na Vila de São Francisco. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

Sobre Santo Antônio da Cachoeira e São Miguel do Cupixi, como já foi dito, não 

foram encontrados registros anteriores que possibilite comparações com a situação atual. Para 

efeito deste trabalho, admite-se que a distribuição espacial no interior das moradias seguia o 

padrão das casas ribeirinhas amazônidas, que apresentam em sua maioria: um quarto, uma 

cozinha e uma grande área de circulação. São construídas sobre palafitas nas margens dos rios 

e algumas possuem varanda (pátio) e/ou ‘puxado’ coberto no fundo da casa, que serve como 

extensão da cozinha. 

Buscou-se fazer uma comparação entre a condição de moradia no período 

anterior à criação da RDS com a situação atual, a partir da percepção dos moradores das três 

comunidades estudadas: 67,31% dos entrevistados consideram que houve melhorias; para 

1,92% a situação piorou; enquanto que 30,77% da população, não perceberam mudanças em 

sua condição de moradia no período (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Demonstrativo da percepção da população sobre  
condição de moradia na RDSI (%). 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2007/2008. 

Nos dias de hoje, a comunidade de Santo Antonio da Cachoeira é composta por 

dois núcleos, a própria vila e um conjunto de casas dispersas à jusante no curso do rio, 

conhecido como São José. Na primeira, residem em torno de 100 pessoas, em 25 famílias e, na 

segunda, 9 famílias somam em torno de 50 membros.  

A vila de Santo Antonio é o povoamento mais antigo da região, sendo ainda 

possível encontrar as ruínas de um antigo barracão, remanescente do período retratado neste 
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trabalho como Coronelismo e o ‘tempo do pau’. Inclusive, sua existência é anterior à sede do 

município de Laranjal do Jari, bem como de Monte Dourado, a cidade-empresa do Projeto Jari. 

Atualmente, a vila está localizada em terras das empresas do Projeto Jari que, 

pelo interesse em implantar uma hidrelétrica na cachoeira existente em frente à mesma, fez a 

transferência dos moradores para outra área nas proximidades. Por conta disso, entre 

2000/2001, a Jari Energética S.A - JESA (companhia de energia do grupo Jari) construiu 18 

casas para abrigar as famílias que moravam na antiga vila. Entretanto, apenas um morador não 

aceitou a mudança, cuja residência mantém as características típicas da região. As casas 

construídas pela empresa seguem três padrões básicos: Tipo I – 4 quartos, sala, cozinha, 

banheiro/sanitário, varanda e ‘puxado’ (área de serviço); Tipo II – 4 quartos, sala, cozinha e 

banheiro/sanitário e Tipo III – 3 quartos, sala, cozinha e banheiro/sanitário; 

Das 18 casas, 7 são do tipo I; 3, do tipo II e 8 do tipo III. A razão das diferenças 

entre os três padrões de construção, parece ligado ao tamanho das famílias na época. Por outro 

lado, chama atenção a inexistência dos espaços da varanda e ‘puxado’ em algumas das casas, 

com registro de que seria por conta da opção dos moradores. Todas as moradias são construídas 

em madeira de lei, cobertura de telha de barro, forro, telas, pintadas e contam com banheiros 

internos em cimento queimado.  

Todavia, dois anos depois, o terreno onde quatro casas foram construídas cedeu, 

e por conta disso, as mesmas foram reconstruídas em outro local. Esse é um problema que ainda 

persiste, pois durante os trabalhos de campo registrou-se duas residências que estavam 

desocupadas, pois estavam ruindo. A provável causa é a movimentação da camada de solo 

sobre um lageiro no subsolo, favorecido pelo excesso de umidade. Alguns moradores alegam 

terem solicitado solução para a empresa, que vem protelando.  

Em que pesem esses problemas, a vila de Santo Antônio da Cachoeira tem a 

melhor condição de moradia entre todas as comunidades da região, como evidencia a figura 

Figura 12.  
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Figura 12 – Aspectos de moradia na Vila Santo Antônio da Cachoeira. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

 

Na outra ponta, a empresa proibiu a construção de novas moradias. A alegação 

formal é que para serem construídas, é preciso autorização da empresa para garantir que as 

novas casas mantenham o padrão das demais. Mas “como as pessoas não tem condições de 

fazer, elas tem de sair e mudar pra outro lugar”, afirmou um jovem entrevistado e “quem sai 

não pode voltar, eles não deixam”.  

Essa estratégia é usada pelo Projeto Jari para limitar o crescimento do número de 

moradores e evitar conflitos futuros por posse. Por conta disso, em alguns domicílios, duas ou 

três famílias compartilham a mesma moradia. Outras exigências de autorizações pela empresa 

se estendem para fazer adaptações nas residências, que têm que guardar a arquitetura original. 

Também  é exigida autorização para fazer a abertura de roças, sendo solicitado aos moradores 

que façam comunicação antecipada sobre o dia de queima das mesmas, para que seja feita 

prevenção contra incêndios. 

Em relação aos equipamentos de uso público, a vila possui sistema de tratamento 

e distribuição de água para todas as residências e um pequeno gerador que fornece energia entre 
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18 e 22 horas. Possui ainda, centro comunitário, duas igrejas, escola e posto de saúde, que 

iniciou atendimento em 2007. A igreja de Santo Antonio foi construída há mais de 40 anos 

(entre 1966 e 1967) pelos castanheiros, balateiros e seringueiros, sendo a festa do padroeiro, 

vinculada ao retorno dos mesmos entre julho e agosto, quando voltavam das longas temporadas 

em que se afastavam para coletar os produtos na floresta. 

Os moradores que residem na localidade de São José, convivem com o padrão 

das casas ribeirinhas tradicionais, típicas palafitas, anteriormente, retratadas. Entre seus 

habitantes, se observa o movimento de “fundar a comunidade de São José”, através de sua 

agregação, com o objetivo pragmático de reivindicar o atendimento de suas demandas por 

serviços sociais básicos. 

No que concerne à comunidade de São Miguel do Cupixi, esta é composta por 

oito núcleos familiares com, aproximadamente, 36 pessoas. A maioria dos moradores tem 

origem no mesmo tronco familiar e guardam algum grau de parentesco, uma vez que os filhos 

se casaram e foram construindo suas residências nas proximidades da casa dos pais. Esses se 

organizam na forma de um pequeno núcleo, que tem 4 moradias juntas e outras 4 mais 

afastadas.  

Há algumas casas isoladas que não possuem residentes fixos e seus proprietários 

moram na Vila Cupixi. São construções do tipo palafitas, as quais seguem o mesmo padrão 

rústico de outras populações ribeirinhas amazônicas, já retratadas. Observou-se também o uso 

múltiplo dos diferentes cômodos, que acomodam as redes, onde seus moradores dormem ou 

servem para a realização das atividades diárias.  

Em relação ao acesso aos serviços sociais básicos, na comunidade não há energia 

elétrica, sendo que a iluminação é feita por lamparinas, como também não há água tratada. Os 

moradores utilizam a água do rio Cupixi, que tem um garimpo instalado a montante, em um 

dos seus ‘braços’. A população se queixa que a qualidade da água é comprometida pelo 

garimpo, apresentando grande turvidez, principalmente no período da estiagem.  

 

 

4.2.3 A Dinâmica da infraestrutura de transporte e comunicação na RDS do Rio Iratapuru 

 

Partindo de Macapá, o acesso à RDSI, compreende uma etapa rodoviária e uma 
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fluvial, nos dois trajetos possíveis para adentrar a UC, um pelo norte e outro pelo sul da 

mesma. O principal é pelo sul, num percurso de 5 a 6 horas de transporte rodoviário até 

Laranjal do Jarí para percorrer uma distância de 270 Km em estrada não pavimentada (BR- 

156). Deste ponto, pode-se chegar à RDSI de duas maneiras: uma por via fluvial e outra 

combinando transporte fluvial e rodoviário. 

Na primeira opção, usa-se transporte fluvial, subindo o rio Jari (são 3 horas em 

barco a motor a diesel ou 40 minutos em barco tipo ‘voadeira’, com motor náutico de 25 HP) 

até a cachoeira de Santo Antonio. Para fazer a transposição da cachoeira, segue-se em 

caminhada, em torno de uma hora, por uma trilha, até o local conhecido como Porto Paiol, de 

onde embarca em outra voadeira para percorrer 18 km (em torno de 40 minutos) até a 

comunidade de São Francisco, na confluência dos rios Jari e Iratapuru. Em seguida, para 

chegar à RDSI, sobe-se 12 km do rio Iratapuru até o limite sul da unidade. 

A segunda alternativa envolve a travessia do rio Jari para Monte Dourado, 

percorrendo uma estrada de, aproximadamente, 50 km em área do Projeto Jarí, até o local 

conhecido como Porto Sabão. Na sequencia, segue-se de barco (voadeira ou batelão89) a 

motor, em torno de meia hora, até a comunidade de São Francisco, seguindo para o limite da 

RDSI, conforme relatado anteriormente (Figura 9). Ressalta-se que é preciso fazer contato via 

radiofonia, para combinar com os moradores para que um barco faça o transporte entre Porto 

Sabão e a vila. 

Para acessar a UC por sua porção norte, saindo de Macapá, percorre-se 150 km por 

via rodoviária (108 km asfaltados pela BR-156 e mais 42 km, sem pavimentação pela BR- 210), 

até a Vila Cupixi. Depois, segue-se em voadeira ou batelão, até a comunidade de São Miguel e 

depois até o limite da RDSI, num percurso total de aproximadamente seis horas. Deve-se 

destacar que o tempo necessário para percorrer essas distâncias pode variar, a depender das 

condições das estradas e do período de chuva ou estiagem. 

 

 

 

                                                 
89 Voadeira é um barco leve construído em alumínio encontrado em lojas especializadas. Batelão é um barco 
construído em madeira de alta resistência, pelos próprios moradores ou sob encomenda a terceiros. É preferido para 
trajetos em rios encachoeirados como o Jari, o Iratapuru e o Cupixi, por sua resistência a choques contra pedras. 
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F igu ra  1 3  -  Ilustração do principal acesso à RDSI. 
Fonte: Adaptado de ZEE/IEPA (RABELO, 2000) 

 

Outra opção é percorrer o trecho entre Macapá e o Jari de barco pelo rio 

Amazonas num percurso de 8 horas, ou ainda, por via aérea, sendo que o principal aeroporto 

da região encontra-se em Monte Dourado, contando com vôos regulares, inclusive de Belém. 

Há também um pequeno aeroporto em Laranjal, usado por aeronaves de pequeno porte, 

principalmente para transporte de garimpeiros. 

Até 1992, a forma mais utilizada pelos agroextrativistas para transitar entre 

Laranjal do Jari e a RDSI era via fluvial, transpondo a cachoeira, devido à falta de transporte 

rodoviário e pelas dificuldades impostas pelo Projeto Jari, para usar sua estrada particular. 

Atualmente, é feita da combinação entre a via fluvial e terrestre, o que facilita o transporte de 

pessoas e cargas. 

Essa mudança foi possível pela organização dos moradores através da 

COMARU, pela criação da RDSI e pelos investimentos governamentais feitos na comunidade. 

A partir de então, observa-se uma melhoria na relação do Projeto Jari com a população local, 

que começa a facilitar o acesso pela estrada e se faz parceiro das comunidades, como também 

foi influenciada pela maior oferta de transporte e aumento da renda dos agroextrativistas, o que 

permitiu pagar o aluguel de um veículo. 

Apesar desses avanços, ainda hoje não há linha regular de transporte entre 

Laranjal do Jari e São Francisco, seja privado ou público, para fazer o transporte de pessoas e 
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cargas. Para percorrer os 50 km de estrada entre Monte Dourado e Porto Sabão (em estrada 

cercada de plantação de eucaliptos da empresa), os moradores chegam a pagar pelo aluguel de 

uma camionete o valor de R$ 250,00, para transportar a produção; por um veículo de passeio o 

valor varia de R$ 130,00 a R5 150,00. O trajeto fluvial é feito em batelões e/ou voadeiras dos 

moradores, da COMARU e de SEMA-RURAP. 

No transporte da produção entre os castanhais e a Vila de São Francisco, utilizam-se 

os batelões com capacidade para 30 barricas, com motor de popa, com o trabalho de no mínimo 

3 homens (FILOCREÃO, 2007). No percurso, se atravessa 23 corredeiras e  pequenas cachoeiras, 

sendo que em algumas delas, tem-se que descarregar e recarregar a carga para poder atravessá-

las, carregando também a embarcação. Todo esse trabalho torna a viagem cara e demorada, 

chegando até 3 dias dos castanhais mais distantes.  

Entre Laranjal do Jari e Santo Antonio da Cachoeira, o acesso é mais fácil e pode 

ser feito pelo rio, bem como por uma antiga estrada de serviço, conhecida como “Ramal do 

Retiro”, num percurso de 28 km até a BR-156 que leva a Laranjal. Atualmente, o ramal é usado 

por intermediários que compram a castanha dos moradores e, principalmente, por motociclistas. 

Nos últimos anos a prefeitura tem promovido um enduro motociclístico de veículos tracionados, 

para o qual faz algum tipo de manutenção da estrada.  

Para o acesso fluvial, sobe-se o rio Jari em embarcações fretadas, dos próprios 

moradores ou da prefeitura, que duas vezes por semana viabiliza o transporte da produção local 

(são 3 horas em barco a motor, movido a diesel ou 40 minutos em barco tipo ‘voadeira’, com 

motor de 25 HP). Dos castanhais até a Cachoeira, os moradores usam pequenos barcos onde tem 

acesso fluvial ou animais de tração, através de trilhas e caminhos. 

Em relação ao acesso dos moradores a informações culturais e de lazer, nos últimos 

anos ocorreram mudanças significativas. No passado, o rádio era a forma dominante da população 

da Cachoeira, como de outras comunidades da região, para manter-se informada sobre o mundo 

exterior. Atualmente, a televisão disputa esse espaço com o rádio, na medida em que o 

fornecimento de energia elétrica disponibilizado com a construção da nova Vila pelo Projeto Jari, 

permite a captação dos sinais de televisão.  

 

Entretanto, os patrões, regatões e representantes do Projeto Jari, que eram os 

principais veículos de transmissão de informação entre a cidade e os moradores, perderam sua 
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influência na comunicação local. De alguns pontos da vila de Santo Antonio, os moradores podem 

comunicar-se, diretamente, com parentes, amigos e com o comércio das cidades através do uso de 

telefone celular. 

A criação da COMARU e posteriormente da RDS, constituem-se num marco 

importante em muitos aspectos da vida dos moradores do Iratapuru e em relação à comunicação 

não foi diferente. A saída dos moradores do alto do rio para a cidade ou para se concentrar na foz 

permitiu uma melhoria no nível de informação dos agroextrativistas, seja pela troca de 

informações, no que concerne à organização de outras comunidades, sobre direitos sociais básicos 

ou no que tange aos valores praticados pelo comércio local. Enfim, isso possibilitou pequenos 

ganhos na negociação com os patrões. 

Antes disso, os meios para receber informações externas era através de rádio e, 

principalmente, pelos patrões, regatões e dos prepostos do Projeto Jarí, que faziam prevalecer 

suas verdades. Portanto, em suas constantes viagens, os membros da diretoria da cooperativa 

passaram a ser os principais responsáveis por trazer e levar recados, como também com o 

contato direto com os visitantes e a participação em cursos e reuniões.  

Posteriormente, foi instalado um sistema de radiofonia que facilitou a 

comunicação entre os moradores de São Francisco, a representação da COMARU e o 

escritório da SEMA em Laranjal do Jari, e também com a sede da própria SEMA em Macapá. 

Atualmente, a cooperativa possui dois aparelhos de radiofonia, sendo que na safra um deles é 

instalado nos castanhais do alto Iratapuru, o que permite aos castanheiros se manterem-se 

informados sobre seus parentes e sobre as novidades na Vila. Apesar disso, o funcionamento 

da radiofonia fica restrito a algumas horas do dia e a população reivindica a instalação de 

telefonia pública. 

A visibilidade alcançada pela experiência comunitária atraiu a atenção de 

diferentes agentes e muitas missões afluíram a São Francisco com interesses diversos. Nesse 

processo, em 2004, o Greenpeace90 fez doação à comunidade, de um módulo de 

comunicação constituído de: um contêiner de 12 metros, placas fotovoltaicas, que 

                                                 
90 Em 05 de outubro de 2004, o Greenpeace lançou a Expedição Energia Positiva para o Brasil, que após percorrer 
vários estados chegou ao Amapá e fez doação dos equipamentos aos moradores de São Francisco do Iratapuru 
através da COMARU (http://www.greenpeace.org.br/tour2004_energia/). 
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transformam a energia solar em eletricidade para alimentar, simultaneamente, dois 

computadores, um aparelho de TV, um DVD, um vídeo cassete, um Data show e lâmpadas 

fluorescentes, sendo dotado de parabólica para permitir comunicação através da Internet. 

Alguns jovens receberam treinamento para manusear os equipamentos, com o 

objetivo de acessar a internet, seja para educação, cultura, lazer ou manter os moradores 

informados sobre os acontecimentos que afetam a vida das famílias. Atualmente, por conta da 

falta de manutenção dos equipamentos e pela saída dos jovens treinados da comunidade, 

registra-se uma subutilização do referido módulo. 

Assim sendo, hoje como no passado, o rádio é garantia de acesso a informações 

socioculturais externas, bem como de notícias de parentes residentes nas cidades via 

mensagens radiofônicas, mas dividindo esse papel com a televisão. Essa mudança foi possível 

pela disponibilidade de energia elétrica decorrente da instalação da fábrica, como também pelo 

incremento da renda dos agroextrativistas que permitiu a aquisição de bens como o conjunto 

de TV e parabólica. 

Já na comunidade de São Miguel do Cupixi, não existe transporte regular, o que 

dificulta chegar e sair da comunidade. Para chegar até a rodovia (BR 210) e desta até a 

comunidade, usa-se pequenas embarcações com ‘motor rabeta’ que alguns moradores possuem 

(canoas a remo são usadas em distâncias menores). Há, ainda, a possibilidade de raras caronas 

de garimpeiros e caçadores/pescadores que sobem e descem o rio. Todo o tráfego fluvial pode 

ser feito em voadeiras e batelões motorizados.  

Até recentemente, o único meio de comunicação em que a comunidade tinha 

acesso era realizado pelo rádio (programas locais/regionais e de Brasília). Dessa forma, é 

através de programas com mensagens radiofônicas (“Alô Alô Amazônia”) típicos da região, 

que parentes que moram nas cidades, enviam recados e notícias. Entretanto, esse meio tem 

mão única, por só permitir a recepção.  

Para enviar suas notícias, os moradores só tinham a opção de recados ou bilhetes 

através de alguém que se desloque à Vila Cupixi e as cidades. Essa realidade vai começar a 

mudar no primeiro semestre de 2009, durante as discussões que envolvem a elaboração do 

Plano de Manejo e reestruturação do Conselho Gestor, conduzidas pela SEMA e WWF. Diante 

do isolamento da comunidade e da necessidade de viabilizar um meio de interlocução prático e 

de fácil manuseio, a WWF fez a doação de um equipamento de radiofonia.  
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Espera-se com isso, promover a comunicação dos moradores com a equipe 

gestora da RDSI, de modo a facilitar ações de monitoramento e fiscalização da RDSI. Por 

outro lado, abre outras possibilidades de uso, seja de contatos com parentes e amigos da cidade 

ou para apresentar demandas que podem, inclusive, repercutir no atendimento de serviços 

sociais como a educação e a saúde. 

 

 

4.2.4 A Dinâmica da infraestrutura de saúde na RDS do Rio Iratapuru  

 

O atendimento à saúde das famílias da RDSI avançou pouco ao longo das 

últimas décadas, quando comparados a outros serviços sociais básicos. Nesse particular, é a 

melhoria de comunicação e/ou transporte entre as comunidades e as cidades que possibilita, 

na maioria dos casos, o acesso ao serviço de saúde e não a infraestrutura disponibilizada à 

população, como se verá na sequência. 

Entre os agroextrativistas do sul da UC, Menezes e Moraes (1988 apud 

FILOCREÃO, 2007), constataram que a falta de serviços de saúde para atender aos moradores 

da comunidade era uma das principais causas de dependência do trabalhador ao patrão. 

Quando alguém da família adoecia os moradores recorriam aos patrões, que providenciavam o 

transporte até Monte Dourado. Isto chegava a custar Cz$ 6.000,00, o equivalente a 8,5 barricas 

de castanha, que se convertia em dívida a ser paga em produto, na safra da castanha, 

aumentando ainda mais esse valor. 

Com a criação da COMARU, em 1992, a mesma passa assumir o papel ocupado 

pelos antigos patrões, providenciando o transporte para Laranjal do Jari e até mesmo a 

aquisição de medicamentos em alguns casos, o que resultou numa significativa redução de 

custo às famílias. Não há posto de atendimento local, sendo as doenças mais simples tratadas 

com o conhecimento popular em fitoterápicos e os mais graves encaminhados para Laranjal 

do Jari. 

 

O único atendimento regular no campo da saúde é feito pela Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA), que desde 2000 faz borrifação das casas como prevenção à malária. 

Esse serviço inclui também a manutenção de uma moradora treinada como microscopista e 
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um equipamento de microscópio com lâminas e bateria com energia solar, que permite o 

diagnóstico e a distribuição de medicamentos na própria comunidade.  

A gravidade do problema é mostrada na pesquisa realizada, em 1999, pela 

SEMA, registrando 96,3% de famílias, as quais afirmaram que alguns de seus membros foi 

acometido de malária nos dois anos anteriores. Em um trabalho encomendado pela Natura 

(JGP, 2002) observou uma diminuição no número de casos registrados em São Francisco do 

Iratapuru, de 140, em 1999 para 20 casos, em 2000. 

Portanto, não restam dúvidas sobre a diminuição dos casos da doença entre os 

anos, como confirmado pela Sra. Raimunda Marques Furtado91, responsável pelo controle da 

malária na comunidade, que destaca a diminuição de 80 casos, em 2007 para 10 registros, em 

2008. Por outro lado, os números, também, demonstram grande oscilação e até aumento do 

número de afetados, comparando com os 20 casos de 2000, com os 80 infectados, em 2007. 

Há necessidade da FUNASA buscar compreender a causa dessa variação, para uma melhor 

proteção da população local. 

Apesar de todo o esforço para controlar a malária, a pesquisa demonstrou que 

essa doença é a que mais afeta os moradores. Numa questão de múltipla opção, quando 

perguntados sobre as doenças que acometem a família, 100% dos entrevistados responderam 

que algum membro já foi acometido dessa enfermidade. Nesse sentido, hoje, como no 

passado, a doença continua consumindo parte dos ganhos das famílias e comprometendo a 

qualidade de sua reprodução social. 

Outro problema que compromete a saúde dos moradores de São Francisco é 

relacionado com as condições de saneamento local. O levantamento realizado pela SEMA 

(1999), demonstrou que o abastecimento de água era totalmente retirado do rio e igarapés, 

sendo que 66,7% das famílias disseram que usavam hipoclorito para tratamento. Com relação 

aos dejetos sanitários, 74,1% das residências não utilizavam fossas e 25,9% utilizavam uma 

única fossa negra existente na comunidade. O lixo de 85,5% das residências era jogado no 

mato e 18,5% foi incinerado. 

Um estudo encomendado pela Natura registrou que 53% das casas não possuem 

nenhum tipo de instalação sanitária, enquanto 47% tinham uma “casinha” (nome dado à 

                                                 
91 Raimunda Marques é agente de saúde ambiental, microscopista, contratada a oito anos pela FUNASA para fazer 
controle da malária. Comunicação pessoal em entrevista realizada em 27 de julho de 2008, em São Francisco do 
Iratapuru. 
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privada com fossa negra), construída por algum morador. Os que não possuem instalação usam 

de quem as tem e chega-se ao extremo de ter até 30 pessoas compartilhando o uso de uma 

mesma “casinha” (AMAPAZDS, 2004).  

Ao comparar-se a situação de 1999 e 2004, observa-se um ligeiro aumento no 

número de unidades sanitárias, mas a situação, ainda, é caótica. Além disso, essas precárias 

instalações comprometem o lençol freático e, considerando as características locais, também 

contaminam os cursos d’água. Isso acaba refletindo através da veiculação de doenças 

transmitidas pela água, como as verminoses. 

O fornecimento de água até a construção da fábrica, em 2001, ocorria 

diretamente dos cursos d’água. Nesse mesmo ano, os moradores foram beneficiados pela 

instalação de um sistema de captação e tratamento de água, implantado pelo governo estadual 

por meio da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, para o funcionamento da 

unidade de beneficiamento. O sistema foi estendido às moradias mais próximas, com a 

promessa de atender às demais, o que até hoje não aconteceu. 

Alguns moradores foram treinados para trabalhar voluntariamente no tratamento 

da água para colocar em funcionamento o sistema. Atualmente, a ausência de manutenção dos 

equipamentos, bem como de produtos para o tratamento adequado do líquido, compromete a 

qualidade e a capacidade de distribuição, colocando em risco os moradores pela precária 

estrutura de sustentação da caixa d’água. Ainda assim, apenas uma parcela das moradias é 

abastecida e as demais usam água retirada do rio. 

Essa situação é bastante diferente da maioria das famílias de Santo Antônio da 

Cachoeira (67,64%), que foram beneficiados com a implantação de uma unidade de captação, 

tratamento e distribuição de água, juntamente com as casas construídas pela empresa. Cada 

residência conta com uma caixa d’água individual, para abastecimento durante o dia, quando 

não há energia para funcionar a bomba. A empresa mantém um funcionário responsável pelo 

funcionamento do sistema. As demais famílias da comunidade (32,36%) que não residem na 

vila, usam água diretamente dos cursos d’água. 

 

Na comunidade há um posto de saúde que foi construído junto com as 

residências da nova vila, mas que só veio a funcionar em 2007, sob a responsabilidade da 

Prefeitura de Laranjal do Jari. A mesma mantém um agente comunitário de saúde, que é 
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responsável pela ação preventiva através, principalmente, da transmissão de informação. 

Doenças de maior gravidade são encaminhadas para sede municipal. A malária é a doença que 

mais acomete a população, embora a FUNASA realize a borrifação das casas para eliminar o 

mosquito transmissor. 

Em São Miguel do Cupixi não há posto de saúde, nem agente comunitário, sendo 

comum o tratamento de doenças através do conhecimento local baseado na ação curativa de 

fitoterápicos. Nos casos de maior gravidade, os doentes são encaminhados ao posto de saúde 

da Vila Cupixi, para a sede municipal de Porto Grande ou para Macapá, tendo de percorrer 

várias horas para receber atendimento.  

O único serviço regular de saúde é prestado pela FUNASA, que percorre o rio 

Cupixi, visitando as casas para fazer a borrifação destinada a prevenção de doenças tropicais, 

principalmente, a malária. Os moradores relacionam os casos de diarréia em crianças com o 

uso de água contaminada pelo garimpo, sendo que a água utilizada é retirada dos cursos d’água 

e não sofre tratamento regular, uma vez que o produto usado para esse fim (hipoclorito) não é 

disponibilizado com regularidade.  

Diante do exposto, em que pesem os problemas registrados pela pesquisa, em 

relação ao atendimento de saúde nessas comunidades, a maioria dos moradores identifica que 

houve melhoria quando comparado ao período anterior à criação da RDSI, como demonstra o 

gráfico 11. Na percepção de 75% dos entrevistados, as condições atuais de atendimento de 

saúde são melhores que antes da criação da UC, enquanto que para 25%, consideram que a 

situação permanece igual. 

 

 

Gráfico 11 – Demonstrativo da percepção da população sobre atendimento  
de saúde (%) 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007/2008. 

 

 

Como demonstram os dados, o resultado da opinião dos moradores sobre o 

atendimento de saúde, sugere que as melhorias estão mais relacionadas com a maior 

disponibilidade de transporte e comunicação, que facilitaria o deslocamento até os locais que 

têm o serviço, do que com a oferta direta do mesmo. Isso reforça a importância de se viabilizar 
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um programa de saúde preventiva, que tenha como base a informação e educação da 

população. 

 

 

4.2.5 A Dinâmica Educacional na RDS do Rio Iratapuru  

 

Nos últimos anos registra-se um significativo avanço no acesso da população à 

escola, decorrente de melhorias na infraestrutura educacional, como se verá na sequência do 

trabalho. Em levantamento no Iratapuru, conduzido pelo MIRAD/INCRA, Menezes e Moraes 

(1988), observaram que havia 20 crianças em idade escolar que não tinham onde estudar, pois, 

a escola mais próxima ficava a 18 km, descendo o rio Jarí, na vila de Cachoeira de Santo 

Antônio, que funcionava com as duas primeiras séries do ensino básico. 

Em atendimento à demanda dos moradores, através da COMARU, em 1994, a 

prefeitura de Laranjal do Jari coloca em funcionamento uma escola municipal de 1ª a 4ª séries 

em São Francisco. Sem prédio próprio, a escola funcionou em um barracão cedido pela 

comunidade, situação que perdurou até 2001. Nesse ano, o Projeto Jari concluiu a obra de um 

novo prédio da Escola de Ensino Fundamental São Francisco do Iratapuru92, como medida 

compensatória aos impactos que serão causados com a construção da hidrelétrica de Santo 

Antônio. O prédio ocupado pela escola passou à condição de alojamento de professores.  

Antes da construção do novo prédio escolar, o levantamento socioeconômico, 

realizado pela SEMA (1999) com os moradores de São Francisco do Iratapuru, registrou em 

relação à educação que: 29,9% das pessoas, entre crianças, jovens e adultos estavam 

freqüentando a escola. No que concerne ao nível de escolaridade, 21,7% dos moradores eram 

analfabetos; 13%, semi-analfabetos (apenas assinavam o nome); 5,2%, freqüentavam a 

educação infantil; 58,3%, cursaram ou cursavam o ensino fundamental e, apenas, 1,8% 

freqüentavam o ensino médio. Quanto ao deslocamento à escola, 14,8% das famílias gastavam 

um tempo superior à uma hora, sendo que 51,9%, dos entrevistados, realizavam o trajeto a pé 

até a escola e 48,1%, de canoa. 

No que tange aos principais problemas da escola, para 63% das famílias, o número 
                                                 
92 A escola foi inaugurada no primeiro semestre de 2001, sendo construída pela Jari Energética S.A. de acordo com 
protocolo firmado com o governo do Estado do Amapá, Prefeitura do município de Laranjal do Jari, comunidade São 
Franscisco do Iratapuru e Grupo Orsa. 
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de professores era insuficiente; 22,2%, dos entrevistados, consideraram suficientes, enquanto 

14,8%, não sabiam opinar. No que concerne à infraestrutura do prédio, 33,4% responderam que é 

inadequada; 33,4%, acharam adequadas e 25,9%, não souberam informar. Com relação à merenda 

escolar, 74,1% afirmaram que atende durante o ano letivo escolar; já 7,4%, disseram que não é 

suficiente e que a COMARU complementava com biscoitos produzidos na fábrica e 18,5%, não 

souberam informar.  

Em 2004, em estudo realizado na comunidade sob encomenda da Natura (AMAPAZDS, 

2004), foram encontrados os seguintes indicadores educacionais: 

 

a) 11% dos adultos frequentavam o programa de educação de jovens e adultos, 

representando 21 pessoas, com idade média de 34,3 anos; 

b) Das crianças em idade escolar, 96% estavam freqüentando as aulas, enquanto que, 4% 

não frequentavam; 

c) 49% dos moradores possuem ensino fundamental incompleto e, apenas, 5% 

completaram esse nível de ensino, sendo que naquele ano, os primeiros 5 alunos concluíram esse 

nível de ensino na comunidade. 

d) Em relação ao ensino médio, 2% iniciaram e não completaram e, somente, 1% 

concluiu esse nível de ensino. 

Durante a pesquisa de campo, ao analisar a infraestrutura de suporte à educação, 

constatou-se que a oferta na comunidade compreende o pré-escolar, o ensino de 1ª à 4ª séries 

regulares e de 5ª à 8ª séries, através do sistema modular. Para as séries que têm o ensino regular, 

são três professores (1 na pré-escola e 2 de 1ª à 4ª séries), enquanto que o número de professores 

do ensino modular, varia de acordo com as disciplinas oferecidas em cada módulo.  

Entre os problemas educacionais relatados pelos moradores, está a falta de oferta do 

ensino médio, uma vez que os alunos que completam o ensino fundamental, para continuar os 

estudos se deslocam às cidades ou moram em casas de parentes ou amigos, o que, na maioria das 

vezes, não acontece, pois, suas famílias não têm condições de mantê-los em outra cidade. 

Também, foram destacados os constantes períodos de ausência dos professores que, ao saírem 

para receber salários ou resolver problemas particulares, demoram a retornar, com reflexos na 

aprendizagem. 

Em relação às condições físicas da escola, a mesma está precisando ser reformada e 
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ampliada, uma vez que as paredes internas estão sujas e sem pintura, as portas e janelas sem 

manutenção e falta mobiliário apropriado e suficiente para todos os alunos. O espaço é pequeno, 

para acomodar todas as crianças e não há um lugar adequado para os alunos merendarem e para 

as atividades recreativas. 

A educação na comunidade de Santo Antônio da Cachoeira é representada por uma 

escola que oferta ensino de 1ª à 4ª séries. Os alunos de 5ª à 8ª séries têm que se deslocar pelo rio, 

até a comunidade de Padaria, por alguns quilômetros à jusante, onde esse nível de ensino é 

disponibilizado, através de sistema modular. Para os alunos que completaram o ensino 

fundamental, estes saem da comunidade e vão estudar nas cidades, desde que suas famílias 

possam garantir a manutenção dos estudos longe de suas casas e da comunidade.  

 

 

No diagnóstico conduzido pelo MIRAD/INCRA, Menezes e Moraes (1988), 

registraram que em Santo Antônio da Cachoeira funcionava uma escola com as duas 

primeiras séries do ensino básico. Com a construção da nova vila, o prédio foi reconstruído e 

repassado para a prefeitura. 

Quanto à educação da comunidade de São Miguel do Cupixi, esta é realizada 

pela Escola Municipal São Miguel, que adota o sistema multisseriado, oferecido ao ensino de 

pré-escola e 1ª à 4ª séries, sob administração da Prefeitura de Porto Grande. Ao todo são 11 

alunos e 1 professor. Ao concluírem a etapa ofertada pela escola, os alunos que queiram e 

possam continuar seus estudos têm que mudar para a Vila Cupixi (Município de Porto Grande) 

ou para a Escola Família do Cachorrinho (em Pedra Branca do Amapari), ambas no eixo da 

rodovia BR-210. 

A pesquisa demonstra que São Francisco e São Miguel, que não tinham escola 

passaram a tê-las, enquanto na Cachoeira, que já contava com escola, foi ampliada a grade 

oferecida (tinha 1ª à 4ª e acresceu o pré-escolar), bem como passou a contar com transporte 

escolar, para os alunos de 5ª à 8ª séries estudem em escola de outra vila (Padaria). Por outro 

lado, os estudantes das outras comunidades não contam com essa possibilidade, por conta das 

distâncias envolvidas. A opção encontrada pelas famílias é colocar os filhos na casa de 

parentes e amigos nas cidades. 

Os dados da pesquisa demonstram que há melhoria geral em vários indicadores 
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educacionais, principalmente, no que se refere à expansão da rede de ensino. Essa mudança 

positiva é percebida pelos moradores, que avaliam positivamente a evolução da oferta desse 

serviço, como demonstra o gráfico 12. 

O gráfico mostra que 78,85% da população pesquisada consideram que houve 

melhorias do serviço de educação, em comparação ao período anterior à criação da UC; para 

15,38% dos moradores, não ocorreu melhoria e 5,77% dos entrevistados, não respondeu. Esse 

resultado está relacionado muito mais ao aumento da infraestrutura física, do que pela 

mudança qualitativa do serviço ofertado. 

 

 

Gráfico 12 – Demonstrativo da percepção da população sobre serviço de educação  
(%). 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007/2008. 
 

Um dos principais fatores que contribuem para essa mudança positiva é o 

processo de municipalização das políticas públicas, no caso a educação. No Amapá como um 

todo, o processo foi muito significativo diante das condições locais, sobretudo, pela sua 

transformação em Estado, em 1988, como também pelos reflexos na criação de vários 

municípios, entre os quais, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Porto Grande. 

O processo foi, também, influenciado pela criação de representações 

comunitárias, pela melhoria dos meios de transporte e comunicação, que possibilitaram aos 

moradores mais acesso à informação e aos agentes de decisão. Desse modo, as comunidades e 

seus representantes passaram a reivindicar o atendimento de suas demandas e muitas delas têm 

sido atendidas. 

Apesar do avanço representado pela expansão da infraestrutura básica e sua 

importância na melhoria dos indicadores educacionais, observa-se uma ação centrada no 

aspecto quantitativo. Entretanto, a falta de professores, a ausência de oferta em diferentes 

níveis de ensino e a falta de transporte, acabam contribuindo para tirar os jovens de suas 

comunidades, na medida em que eles têm que mudar para outras as cidades, para dar 

continuidade aos estudos e, não raro, os que se destacam, não voltam. Isso acaba refletindo, 

economicamente, na vida dos moradores. 
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4.3 DINÂMICA ECONÔMICA 
 

A criação da COMARU e da RDSI é um marco histórico importante na vida da 

população usuária dos recursos naturais do Iratapuru. Apoiada pelo governo estadual, a 

Cooperativa produziu uma série de produtos de castanha que foram vendidas ao governo 

estadual para ser usada na merenda escolar, bem como a outros compradores. Para garantir o 

fornecimento de sua produção, foram feitas experiências com diferentes produtos: paçoca, 

farinha, amêndoa desidratada, castanha dry, biscoitos e, finalmente, óleo, além da castanha in 

natura. 

Por outro lado, a exploração de recursos, na área ocupada pela RDSI, não se 

restringe, somente, à castanha e aos moradores de São Francisco. Ao norte, tanto no passado 

quanto no presente, a atividade garimpeira está presente, sendo que até a segunda metade dos 

anos de 1990, centenas de pessoas eram envolvidas com essa atividade. Porém, a diminuição 

da produção e a ação da polícia federal levaram à redução desse contingente para, 

aproximadamente, de 20 pessoas. 

Não há registros sobre a quantidade e nem mesmo quais os minérios, 

efetivamente, explorados dada a característica irregular da atividade. Entretanto, há denúncias 

de contrabando de materiais radioativos, que teriam sido extraídos nessa área. O volume de 

recursos envolvidos não é conhecido, mas os moradores de São Miguel e da Vila Cupixi, se 

ressentiram com a diminuição da atividade garimpeira, uma vez que boa parte de sua produção 

era vendida aos garimpos da região. 

Outra atividade irregular, também, é verificada na área norte da RDSI, a caça e 

pesca predatória pelos ‘mariscadores’, com a quantidade de animais abatidos e volume de 

recursos de comercialização, também, desconhecidos. Quanto aos moradores tradicionais 

dessa área, a única atividade confirmada no interior da UC foi a coleta de castanha, feita por, 

aproximadamente, 20 pessoas da Vila Cupixi, que estão organizadas em seis grupos. Os 

moradores de São Miguel, apesar de mais próximos, demonstram pouco interesse de uso direto 

dos recursos do interior da RDSI, sendo suas atividades realizadas no entorno.  

Na porção central e ao sul, na época das empresas extrativistas, a exploração dos 

recursos extrativos obedecia ao padrão típico dos seringais amazônicos, em que o patrão 

lançando mão do aviamento, dirigia toda a capacidade produtiva dos trabalhadores para a 
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produção da borracha no verão e coleta da castanha, no inverno, restringindo as atividades 

agrícolas. 

As populações agroextrativistas eram submetidas a uma grande exploração com 

o processo de aviamento, na medida em que ‘‘[...] de acordo com várias pessoas 

entrevistadas, durante a vistoria de campo, os patrões chegavam a trocar 120 litros de 

amêndoa de castanha por uma única lata de 450 g de leite em pó” (JGP, 2002, p. 9). Os 

principais produtos de interesses eram castanha e látex de seringueira e balata.  

A exploração dos extrativistas do sul do Amapá, subordinados, economicamente, 

através do aviamento, segue a seguinte linha histórica já abordada: primeiramente, foram 

comandados pelo Coronel José Julio de Andrade; depois, pela empresa extrativista dos 

portugueses e no início dos anos de 1970 pela empresa comercial AMPEX; entre os anos de 

1973 e 1975, pela SASI, subsidiária do Projeto Jari e a partir da segunda metade dos anos de 

1970, por pequenos comerciantes e regatões da região.  

Essas mudanças aparecem refletidas no volume dos produtos registrados por 

Menezes e Moraes (1988), onde a região do Iratapuru era conhecida por ser grande produtora 

de balata, até 1971, quando os custos de produção e a falta de apoio passaram a inviabilizar a 

exploração desse recurso abundante. Havia anos, durante a década de 60 (século XX), em que 

3.000 trabalhadores subiam esse trecho do Jarí, onde permaneciam durante 6 meses, cortando 

seringa e balata. A produção de látex da região atingia por volta de 1970/1971 o volume de 12 

tambores ou 2.400 litros por semana, com grande queda em 1987, alcançando 800 litros. A 

castanha, em 1985, atingiu 3000 hectolitros e em 1987, apenas, 400 hectolitros. 

A diminuição da produção, ao longo do tempo, reflete a queda no preço da 

borracha e a instalação do Projeto Jarí sem grandes interesses na economia extrativista, com os 

trabalhadores caindo nas mãos dos pequenos comerciantes sem capacidade de manter a 

estrutura de aviamento, até então, existente. Com isso as famílias lançam mão da agricultura 

para sobreviver na época da entressafra da castanha, visto que a produção da borracha é 

inviabilizada, na região, em função dos baixos preços.  

Nesse contexto, da condição de trabalhadores para um patrão, os mesmos passam 

a se organizar na forma de produção familiar agroextrativista, semelhantes às estruturadas na 

RESEX Cajari, utilizando a experiência agrícola indígena no cultivo da mandioca e outros 

vegetais como a batata doce, banana, o milho, o feijão e algumas frutíferas em pequenos 
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roçados de derruba e queima que complementam as atividades de coleta, caça e pesca na 

reprodução das unidades familiares. 

Com base nisso, a característica de reprodução social e econômica dos 

agroextrativistas, assume um padrão que pode ser identificado com a noção de pluriatividade, 

defendida por autores como Schneider (2003), caracterizada pela complementaridade entre as 

diferentes atividades. O levantamento socioeconômico realizado pela SEMA (1999), 

envolvendo 27 famílias, demonstra essa complementaridade baseada no extrativismo vegetal, 

na agricultura, na criação de pequenos animais, na caça e na pesca: 

 

a) Em relação ao extrativismo vegetal – 85,2% das famílias trabalhavam com a 

coleta de castanha e látex da seringueira, sendo a produção anual em torno de 

1.932 barricas de castanha e de 1.235 kg de couro vegetal vendida à 

COMARU. Da produção de castanha, 39,8% era comprada pela cooperativa; 

1,9% era consumida internamente e 58,3%, era comercializada com 

atravessadores. Não houve registro de extrativismo de palmito e madeira. 

b) Sobre a agricultura – 59,3% das famíias agroextrativistas produziam, 

basicamente, para auto-consumo e 29,6%, comercializavam algum excedente 

com o mercado. Os principais produtos agrícolas da comunidade, em 1999, 

foram: 

 

• Mandioca: com uma produção de 801 sacas de 60 kg de farinha, 

sendo destinado 56,7% para o consumo da comunidade, 36,5% 

vendido a COMARU e 6,8% comercializada em Laranjal do Jarí; 

•   Banana: teve uma produção anual de 8.888 cachos, sendo 63,7% 

comercializado em Laranjal do Jarí, ficando 36,7% dessa produção para o 

consumo local; 

• Milho: a produção anual foi de 153 sacos de 60 kg, ficando 85,6% 

para a alimentação de animais domésticos e 14,4% foi comercializado para 

atravessadores de Laranjal do Jarí; 

• Arroz: a produção anual foi de 4.704 kg, sendo 76,5% destinado ao 

comércio de Laranjal do Jarí e o restante para o consumo humano e de 
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animais da comunidade; 

• Feijão: a produção foi de 1.102 kg, ficando 72,8% para o 

autoconsumo. A macaxeira, a batata-doce e frutas como laranja, cupuaçu, 

abacaxi, entre outras, também, foram produzidas em pequena quantidade, as 

quais foram utilizadas no autoconsumo e para comercialização, em Laranjal 

do Jarí. 

 

c) Quanto à criação de animais - a pesquisa mostra que é uma atividade cuja 

produção é muito pequena e, basicamente, para auto-consumo, sendo que 

66,7% da famílias desenvolvem a criação de pequenos animais, num total de 

332 galinhas e, apenas, 21 patos. Foi identificado um pequeno rebanho de 8 

porcos, 3 bovinos e 2 burros, com os dois últimos usados como força de 

trabalho, os bovinos na agricultura e os burros no transporte da castanha. 

 

d) Em relação ao extrativismo animal - o estudo não retrata a caça, embora esta 

seja realizada, tradicionalmente, pelos moradores e, juntamente, com a pesca, 

são importantes fontes proteicas. No que concerne ao pescado, é realizado por 

92,6% das famílias para o autoconsumo e, apenas, 25,9% fazem sua 

comercialização internamente, para atender, principalmente, os trabalhadores 

da COMARU, durante as atividades de beneficiamento da castanha. As 

principais espécies pescadas na região são: trairão, surubim, pacu-açu, piranha, 

tucunaré, barba-chata, aracu e curimatã. 

 

A pesquisa demonstra uma grande dependência de financiamento para a produção 

de castanha, que é providenciado por quem tem interesse na compra, sendo que 33,3% das 

famílias receberam financiamento naquele ano: 22,2% foram financiados pela COMARU e 

11,1% receberam tanto financiamento da cooperativa, como de atravessadores. Com isso, os 

atravessadores continuam comprando a maior parte da produção com um percentual de 37,1%, 

a COMARU 33,3% e 14,8% das famílias, comercializam tanto com atravessadores, como com 

a cooperativa (SEMA, 1999). 
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No trabalho de campo para esta teses, constatou-se que esse quadro de 

dependência de financiamento da produção continua. Na safra de 2008 houve adiantamento de 

recursos do Fundo Natura no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por intermédio do 

líder comunitário (Sr. Mauro Barbosa), sendo financiadas 17 pessoas, num valor médio da R$ 

2.333,00. Por outro lado, dado que a COMARU não tinha contrato para venda do óleo, quase 

toda a produção da castanha foi comercializada junto aos atravessadores e muitos dos 

financiados não saldaram os compromissos.  

Como já foi dito, a desestruturação da economia extrativa na região, além de se 

refletir em uma reorganização produtiva dos agroextrativistas, também, repercute na 

distribuição das famílias. Assim, algumas deixam suas colocações ao longo dos rios e se 

juntam em pequenas comunidades e outras foram morar nos beiradões, atraídos pelo Projeto 

Jari, no qual alguns conseguem trabalho. Outra parte dos moradores trabalha em garimpos 

localizados no vale do rio Jari, inclusive na área da RDSI, que hoje estão desativados por ação 

da polícia federal. 

No rio Iratapuru, uma parte dos antigos moradores aglomeram-se na foz do rio e 

originam a vila de São Francisco, explorando as antigas colocações. De acordo com JGP 

(2002), existiam cerca de 80 famílias na época das empresas extrativas, que eram responsáveis 

pela exploração de 200 colocações. Atualmente, registra-se um processo de concentração do 

usufruto dos castanhais que se encontram sob posse de trinta e cinco pessoas, com grande 

variação produtiva entre as mesmas.  

A figura 14 evidencia os principais castanhais, atualmente explorados pelos 

agroextrativistas locais em áreas de coleta não estão restritas ao interior da RDSI. Em 2004 

existiam seis castanhais certificados como pré-requisito para que a produção de óleo pudesse 

ser comprada pela empresa Natura. No período da pesquisa de campo identificou-se que esse 

número já era de 27 certificações. Com isso, os usuários são obrigados a cumprir as regras 

trabalhistas e ambientais, bem como não é permitido o trabalho de crianças.  
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Figura 14 – Localização dos castanhais explorados pelos moradores de São Francisco. 
Fonte: AMAPAZDS, 2004. 

 

Como reflexo desse processo, tem-se que os trabalhadores contratados para a 

coleta da safra de castanha são protegidos por contratos que lhes garantem uma melhor 

remuneração e todos os materiais não-biodegradáveis são retirados dos castanhais. O não 
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cumprimento das regras de certificação por parte dos responsáveis pelos castanhais é 

penalizado com a perda do certificado e impede a comercialização do óleo com a Natura. Isso 

tem funcionado como instrumento de pressão que faz com as regras sejam cumpridas pelos 

agroextrativistas. 

Para levar as castanhas coletadas dos castanhais até a fábrica, são envolvidos 

vários homens por vários dias, num trabalho extenuante, demorado e perigoso. O percurso 

contempla embarque e desembarque várias vezes durante o percurso por igarapés e no rio 

Iratapuru, por conta da transposição de várias corredeiras e cachoeiras em batelões e/ou 

voadeiras, com grande consumo de combustível. A figura 15 mostra aspectos do transporte de 

castanha, que evidenciam as dificuldades enfrentadas pelos agroextrativistas para comercilizar o 

produto. 

 

 
Figura 15 – Aspectos do trasporte de castanha na RDSI. 
Fonte: Arquivo do autor, 2007/2008. 

 

As dificuldades de transporte da castanha se refletem no rendimento aferido com 

a comercialização do produto. Estudo realizado pela AmapazDs (2004) apresenta um cálculo do 

custo e rendimento da produção, por trecho do rio, para coletar 300 hectolitros de castanha e 

entregar na fábrica da COMARU (15.300 kg, em 375 sacos de ráfia), em batelão da Cooperativa 

com capacidade de 3.000 kg e motor 25 HP.  

Ficou demonstrado que o transporte da carga, que poderia ser feito em 5 viagens 

de 3.000 kg cada, gastando, no máximo, um dia por carga. Por conta de várias baldeações ao 

longo do percurso, demora uma média de 27,5 dias para ser concluído, a um custo de R$ 

9.645,00. A maior parte do custo é com mão de obra (25%), que somado ao combustível e 
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alimentação, chega a torno de 70% do custo de exploração da castanha local. 

Na tabela 19 apresenta-se o cálculo do custo de produção das 35 colocações 

pesquisadas. Para tanto, o rio Iratapuru e seu principal afluente, o igarapé Amazonas, foram 

divididos em seções e as colocações agrupadas por seções. 

 

Tabela 19 - Custos totais de castanha por seção de rio 

N° 
Seção do 

rio 

Prod 

Total 

(hl) 

Dias 
Custo 

em hl R$ 

Custo de 

produção até 

Vila R$ 

Custo total R$ 

Custo 

total por 

hl R$ 

Valor da 

venda R$ 

Receita 

líquida R$ 

Lucro 

por 

seção % 

1 

Igarapé 

Amazona

s 

1915 28,5 33,32 
63.807,80 

 
80.654,60 42,12 106.492,50 25.837,90 24,3 

2 

Sororoca 

-Beija-

flor 

1.264 27,5 32,15 40.637,60 46.903,00 37,11 69.440,00 22.537,00 32,5 

3 
Beija Flor 

- Lasca 
330 21,0 24,55 8.101,50 9.196,70 27,87 19.000,00 9.803,30 51,6 

4 

Lasca-

Pau 

Cortado 

285 9,0 10,52 2.998,20 4.502,08 15,8 12.453,75 7.951,67 63,8 

5 

Pau 

Cortado -

Vila 

825 8,0 9,35 7.713,75 9.884,45 11,98 36.345,00 26.460,55 72,8 

TOTAL 4.619 19,0 21,98 123.258,85 151,140,83 134,87 243.731,25 92.590,42 49,0 

Fonte: AMAPAZDS, 2004. 
 

 

Como demonstra a tabela, nas colocações localizadas na seção 1, o custo é mais 

alto, pela distância e tempo gasto em relação à Vila São Francisco. Já na seção 5, onde estão os 

castanhais mais próximos à fábrica, apresenta o menor custo por hectolitro (R$ 9,35), embora a 

média seja de R$ 21,98. O cálculo do custo de produção, por colocação, é apresentado na forma 

de anexo (1). 

Uma parte da castanha coletada é comercializada diretamente pelos castanheiros 

junto aos atravessadores. Nesse caso, o agroextrativista arca com o transporte até o porto de 

embarque conhecido por Sabão ou a Laranjal do Jari, o que pode onerar o custo em R$ 4,86/hl, 

envolvendo mão-de-obra e transporte. É comum ocorrer arrendamento de castanhais e, nesse 

caso, o custo chega à média de 20% da produção (AMAPAZDS, 2004). Com isso, o rendimento 

líquido dos agroextrativistas acaba sendo muito baixo e, em muitos casos, resulta em prejuízo. 
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Em relação à parte da castanha entregue à COMARU, é beneficiada 

coletivamente na fábrica, onde é transformada em óleo. Desde a criação da cooperativa, a 

mesma tem centrado sua atuação na organização coletiva da produção local, tema que será 

detalhado na próxima seção. 

 

 

4.3.1 As experiências econômicas de produção coletiva na RDS do Rio Iratapuru  

 

A criação da COMARU, em 1992, proporcionou outro impulso aos moradores 

que residiam na foz do Iratapuru, com a vila passando por um processo de revitalização pelo 

trabalho da cooperativa, atraindo antigos e novos moradores. Desde o início de suas atividades, 

a cooperativa centrou sua atuação na produção coletiva, buscando viabilizar o beneficiamento da 

castanha. Com o apoio recebido em 1994 da Prefeitura de Laranjal do Jari e do Ministério da 

Agricultura, a cooperativa construiu os dois primeiros galpões (depósito e fábrica) e parte de 

uma estufa, começando a produzir amêndoas desidratadas.  

Em 1995, a COMARU começa a receber o apoio do governo estadual e 

consegue um financiamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do Banco do Estado do 

Amapá (BANAP). Com essa ajuda de custo completou a construção da estufa, compraram 2 

motores, criou o capital de giro, possibilitando que a cooperativa beneficiasse a produção de 

castanha, a qual foi vendida ao governo e utilizada na merenda escolar. 

Na safra de 1995, 1.400 hectolitros de castanha foram extraídos e beneficiados 

pela Cooperativa, sendo a maioria da sua produção comercializada com a Secretaria de Estado 

da Educação – SEED. Ao todo foram 15.320 kg, proporcionando uma renda bruta de R$ 

91.929,00 (noventa e um mil novecentos e vinte e nove reais), pagando R$ 15.626,00 (quinze 

mil seiscentos e vinte e seis reais) de impostos. Além disso, foram comercializados em torno de 

3.000 kg com outros compradores (PICANÇO, 1999). 

Com o apoio incondicional do governo estadual, a produção era vendida à SEED 

para ser consumida na merenda da rede escolar. Para garantir o contrato com a referida 

Secretaria, foram feitas experiências com outros subprodutos da castanha (farinha, paçoca e 

biscoitos artesanais). Foi conseguido junto a empresa Jari Florestal, uma máquina para extração 

de óleo (filtro prensa) e um grupo gerador 12 KVA, a serem pagos com óleo e castanha. Essa 
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experiência inicial com a produção de óleo veio a transformar-se, posteriormente, na principal 

atividade da cooperativa. 

Os vários testes realizados com subprodutos que pudessem ser aceitos pelo 

mercado fizeram a COMARU decidir, em julho de 1997, a centrar seu processamento na 

produção de biscoitos. A opção pela produção de biscoitos respaldava-se no entendimento de 

que, em longo prazo, a cooperativa não tinha capital, tecnologia, competência técnica e nem 

canais de comercialização que a habilitasse a concorrer com os grandes comerciantes, num 

mercado extremamente competitivo e concentrado, como o da castanha (PICANÇO, 1999).  

Havia o entendimento, de que o uso da amêndoa é pouco difundido, limitando o 

uso por parte dos potenciais consumidores, enquanto o biscoito já está pronto para o consumo, 

não havendo concorrência porque ninguém o fabricava industrialmente. Nesse sentido, esse 

produto diferenciado era visto como uma oportunidade que poderia ser viabilizado 

comercialmente.  

O processo de fabricação de biscoitos era todo semi-artesanal e seguia os 

seguintes passos: secagem>cozimento >retirada da casca>lavagem da amêndoa>trituração > 

mistura (com manteiga, açúcar e trigo) e amassar como um bolo>cortar a massa>levar ao forno 

em bandeja>após 20 minutos retirar do forno e levar ao tanque de resfriamento> selecionar os 

biscoitos, separando os quebrados e queimados>embalagem> pesagem>empacotamento e 

selagem (PICANÇO, 1999). A figura 16 mostra registro dos biscoitos fabricados pela 

COMARU.  

Figura 16 - Biscoitos de castanha da COMARU 
Fonte: Arquivo do autor (1999). 
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A fabricação de biscoito empregava 12 a 18 trabalhadores, que recebiam um 

salário mínimo. Na atividade de coleta da castanha trabalhavam de 20 a 30 pessoas, sendo que a 

cooperativa pagava R$ 30,00 por hectolitro, enquanto o valor de mercado custava R$ 78,00 

(junho de 1999), com a diferença sendo destinada para investimento na fábrica. Para garantir a 

produção de biscoito, em 1998 o governo firmou convênio de R$ 107.000,00 com a COMARU 

para o fornecimento de biscoitos para a merenda escolar. Em 1999, o contrato foi de R$ 

118.125,00 reais para o fornecimento de 1.750 kg de biscoitos a um preço de R$ 7,50, o 

kilograma (FILOCREÃO, 2007). A produção mensal da fábrica era de 2.500 a 3000 kg de 

biscoito (VILHENA, 2004). 

Em 1997 a COMARU consegue apoio junto ao Ministério do Meio Ambiente 

MMA/PPG7, através da linha de Projetos Demonstrativos Tipo A (PDA), no valor de US$ 

209.000,00 para melhorar sua unidade de beneficiamento da castanha. Com esse recurso, entre 

1997 e 2001 foi conduzida a construção de um prédio em alvenaria destinado a produção de 

biscoito, um prédio em madeira para armazenamento da produção da cooperativa e 

investimentos em transporte e capacitação. Porém, como a cooperativa não concluiu a 

execução de todos os recursos, ficou inadimplente junto ao MMA, problema que só será 

resolvido em 2008, com recursos do Fundo Natura. 

A fábrica foi inaugurada em agosto de 2002, com uma capacidade inicial de 

processamento estimada em 24 toneladas de biscoito por mês (VILHENA, 2004). Em 2003, 

estava empregando 36 pessoas e beneficiando, indiretamente, outras 150, com a capacidade 

operacional em torno de 8 toneladas de biscoito por mês (ABRANTES apud FILOCREÃO, 

2007). 

Segundo Vilhena (2004), a produção total anual de biscoito de castanha em 1998 

e 1989 foi de três toneladas vendidas a Secretaria Estadual de Educação. Já no ano 2000, a 

fábrica produziu e vendeu para o governo, apenas, 1 tonelada de biscoito e produziu 4 

toneladas de óleo bruto de castanha, que foram vendidas a empresa Cognis do Brasil. Com a 

substituição da diretoria da COMARU, em 2001 e o início de funcionamento da fábrica, em 

2002, a cooperativa processou 1.350 hectolitros de castanha com recursos obtidos através de 

um financiamento do Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá (FRAP), para produção de 

biscoito e óleo de castanha. 
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Outro projeto financiado pelo Ministério do Meio Ambiente foi no âmbito do 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, em 1998, no valor de R$ 149.176,24, para 

apoiar a abertura de mercado para borracha ecológica da Amazônia. Com os recursos, a 

Cooperativa fez beneficiamento de látex para produção de “folha clara brasileira” - FCB, 

matéria-prima para fabricar luvas cirúrgicas e sola de sapatos, entre outros. Em 1999, chegou a 

produzir 1.235 kg de borracha.  

A comunidade também foi beneficiada com a aprovação do projeto Uso 

Sustentável da Biodiversidade do Sul do Amapá, financiado pelo Fundo Francês para o Meio 

Ambiente Mundial – FFEM, em convênio com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia 

- SETEC. O projeto envolvia várias instituições parceiras governamentais e não-

governamentais, e por conta de inúmeros problemas interinstitucionais, não foi executado 

integralmente. Do mesmo, resta um prédio em São Francisco, que serve de apoio para 

pesquisadores, visitantes e equipe de gestão da SEMA, que estejam na comunidade.  

Apesar dos indicadores econômicos apontarem para uma eficiência sempre 

rentável no negócio de biscoito da castanha produzido pela COMARU, ainda permaneciam 

problemas de caráter financeiro (VILHENA, 2004). Entre essas dificuldades está a  falta de 

prestação de contas de convênios e a falta de créditos, o que provocou a inadimplência da 

cooperativa junto ao poder público, bem como o pagamento dos próprios trabalhadores locais.  

Outra ordem de problemas era o alto custo de produção do biscoito: a dificuldade 

de transporte da produção era muito grande, tanto para chegar com as castanhas e insumos até a 

fábrica, quanto para distribuir o produto beneficiado. Após chegar à fábrica, a castanha era 

beneficiada e transformada em biscoitos, os mesmos eram transportados em carros fretados até 

Laranjal do Jari, de onde eram enviados em barcos comerciais até Macapá, para serem 

comercializados. Foram adquiridos dois veículos para ajudar no transporte de pessoal e apoiar a 

comercialização em Macapá. Todo esse processo tornava difícil sua operacionalização e elevava 

muito o custo do produto final. 

Em outubro de 2003, ocorreu um incêndio na fábrica de biscoito e óleo de 

castanha, com destruição total dos equipamentos, causando um prejuízo irreparável para a 

COMARU e seus associados. Como já abordado, as causas não foram esclarecidas, mas 

suspeita-se que o incêndio foi provocado por antigos gestores, que foram afastados por 

irregularidades nas prestações de contas. Isso pôs fim à produção industrial de biscoitos pela 
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cooperativa. 

As dificuldades de gestão administrativa e financeira da COMARU e a falta de 

apoio do governo que assumiu em 2003, inviabilizou o acesso de cooperativa a outros recursos 

públicos. Somando-se ao problema do incêndio na fábrica, a cooperativa e seus associados 

ficaram em grande dificuldade econômica. Desde então, os únicos recursos públicos acessados 

foram a partir de 2006 (para safra 2007), quando 19 pessoas das famílias locais, tiveram acesso 

aos créditos do PRONAF para o custeio de sua produção, através do Banco da Amazônia 

(BASA). 

Em 2004, depois de quase quatro anos de atividades pontuais, firma-se uma 

parceria entre a COMARU e a Indústria de Cosméticos Natura, que vai reorientar o processo 

produtivo local. Através de um empréstimo da empresa no valor de R$ 70.000,00, a fábrica 

destruída foi recuperada para produzir óleo de castanha, desde então comprado pela Natura. A 

relação empresa-comunidade envolve uma série de estudos e contratos de acesso ao 

patrimônio genético de diferentes produtos (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Histórico da relação Natura-COMARU 
ANO ATIVIDADES REALIZADAS 

2000 Pesquisa sobre potencial de uso da castanha 

2002 Plano de manejo florestal sustentável para exploração de castanha 

2004 Contrato de repartição de benefícios por acesso ao patrimônio genético do breu branco 

Assinatura de convênio do Fundo Natura 

Compra de castanha do Brasil, breu branco e copaíba 

Certificação Florestal pelo FSC 

2004-5 Elaboração do Plano comunitário de desenvolvimento Iratapuru sustentável 

2006 Auditoria na Comaru pela Natura \ Cognis 

Contrato com IEPA para o Levantamento Florístico da RDSI 

2007 Renegociação do contrato de acesso ao patrimônio genético do breu branco 

2008 Assinatura de contratos de acesso ao patrimônio genético da castanha e copaíba 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008 
 

A Natura é uma empresa fundada em 1969, em São Paulo, tendo como foco a 

produção de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. É líder nacional do mercado 

de cosméticos, respondendo por 18,9% e seus produtos são distribuídos por venda direta para 

toda a América latina e Europa, sendo que sua única loja foi inaugurada em abril de 2005 em 
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Paris. Em 2000, o lançamento da linha Ekos foi resultado da criação de uma nova plataforma 

tecnológica baseada no uso sustentável da biodiversidade brasileira, na internacionalização de 

seus negócios e de participação da Natura no mercado de produtos Naturais. Como se 

depreende de informe publicitário da própria Natura (2005), esta postura da empresa 

repercutiu positivamente em seus ganhos e no crescimento de 117% de suas vendas entre 2002 

e 2004.  

No que concerne ao Contrato de Repartição de Benefícios por acesso ao 

patrimônio genético do breu branco, este contemplou benefícios monetários e não- monetários, 

sendo assinado entre a Natura e a COMARU, em 22 de junho de 2004. Nesse mesmo ano, em 

01 de dezembro de 2004, foi assinado Termo Aditivo incluindo o governo estadual através da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, na condição de anuente, uma vez que se 

constatou que o produto (breu branco) foi retirado no interior da RDSI. Nestes casos, a 

legislação nacional determina que haja necessidade de autorização do proprietário da área, cujo 

gestor é a SEMA. 

As atividades implementadas são, via de regra, orientadas por estudos prévios, 

tidos como benefícios indiretos à comunidade, pelo que estabelece o contrato de acesso ao 

patrimônio genético. Um deles foi plano de manejo florestal sustentável para exploração de 

castanha-do-Brasil, realizado em 2002, com o objetivo de orientar a coleta dos frutos para a 

produção de óleo e viabilizar a certificação do processo.  

Em 2004, 6 colocações receberam o selo de certificação do FSC93, sendo que em 

2007 já eram 27 colocações certificadas, que totalizaram 21.380 hectares, possibilitando um 

grande volume de produtos certificados, não explorados em sua totalidade. Na figura 17 

mostram-se aspectos da unidade de produção da COMARU, que beneficia óleo de castanha-

do-brasil que é certificado e comercializado com a Natura. 

Smouts (2001) faz uma crítica à eficiência das certificações e defende que seu 

principal objetivo é servir como instrumento para facilitar a aceitação de produtos no mercado 

de consumidores mais exigentes. O fato é que, independente de sua eficiência possibilitam 

                                                 
93 Forest Stewardship Council, instituição internacional de certificação, sendo que o Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA é uma das empresas credenciadas no Brasil, e foi responsável por 
certificar os castanhais do Iratapuru. A certificação exige que se respeite certo número de regras concernentes à 
gestão das colocações, as condições de trabalho e a maneira como é feita a exploração dos recursos. 
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uma maior aceitação da produção de óleos de castanha, copaíba e de breu-branco, inclusive em 

mercados internacionais.  

 

 
Figura 17 – Vista geral da fábrica de produção de óleo 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

 

O contrato de repartição de benefícios por acesso ao patrimônio genético do breu 

branco foi o primeiro desse tipo no país, com o aval do Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético - CGEN94, envolvendo o valor fixo de R$ 101.222,00, em favor da comunidade de 

São Francisco do Iratapuru. Em 2007, esse contrato foi revisto, por conta de ação da Promotoria 

do Direito do Cidadão, que questionou a legalidade do mesmo, cujo término era previsto para 

2007. Ficou definido que, enquanto os produtos que contenham breu branco forem 

comercializados pela empresa, 0,5% da receita líquida será repassada ao Fundo Natura, uma 

vez que sua utilização tem como base um conhecimento tradicional. 

Em 08 de outubro de 2004, foi assinado convênio do Fundo Natura para o 

Desenvolvimento Sustentável Local. Esse Fundo tem como fonte 0,5% da receita líquida de 

produtos comercializados pela natura, que tenham por base o breu branco, copaíba e castanha 

comprados da comunidade. Entre outubro de 2004 e setembro de 2007, o valor chegou a R$ 

1.886.749,00 (um milhão e oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e 

oitenta e dois centavos), do qual foi subtraído o recurso de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 

emprestados para a reforma da fábrica, bem como o valor R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e 

quinhentos reais), para pagamento da dívida com o MMA/PPG7/PDA. 
                                                 
94 O CGEN é uma instância deliberativa do Ministério do Meio Ambiente que define as regras para acesso legal ao 
patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. É também responsável pela análise de processos que 
tratam do acesso ao uso da biodiversidade no país.  
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Em maio de 2008, foram assinados dois contratos de acesso ao patrimônio 

genético: copaíba (3 anos de vigência a partir do primeiro lançamento), com valor estimado 

em R$ 175.000,00, tendo como beneficiários a comunidade, a SEMA e o Conselho 

Deliberativo da RDSI; castanha (enquanto durar estoque de produtos), no valor de R$ 

175.000,00, em favor da SEMA e o Conselho Deliberativo da RDSI. 

Segundo Santos (2008), que analisou o contrato de acesso ao patrimônio 

genético na RDSI, por enquanto, somente a COMARU tem recebido tais benefícios, não 

havendo iniciativas individuais de comercialização. Assim sendo, não se pode falar em 

benefícios para toda comunidade, uma vez que restringe-se às atividades comerciais e 

industriais concentradas na Cooperativa. 

O contrato também inclui como benefício não monetário, a realização de 

propagandas sobre a biodiversidade do estado do Amapá, suas potencialidades naturais e 

políticas públicas relacionadas à conservação. Por se tratar de uma faculdade estabelecida 

contratualmente, coube a discricionariedade de a Natura incluir ou não encartes sobre o 

Amapá. Tal benefício de acepção serve apenas de pretexto para a inclusão do Estado como 

parte do contrato, tendo como justificativa a promoção do turismo ecológico (SANTOS, 

2008). 

Na prática, isso serve para legitimar o uso de imagem local pela empresa, na 

medida em que a mesma vincula-se ao conceito de responsabilidade social e ambiental, através 

da proteção e uso da biodiversidade em uma UC. Deste modo, a empresa Natura habilitou-se 

no Contrato de acesso à biodiversidade, a partir de seus interesses comerciais específicos, 

buscando adequar-se a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, com respeito à 

diversidade cultural e ambiental do país e à legislação que regulamenta o acesso ao patrimônio 

genético. 

Como se pode ver na tabela 20, a produção de óleo de castanha do Brasil 

adquirido da COMARU pela Natura, apresentou grande variação ao longo dos anos. Porém, 

esta variação não corresponde a uma flutuação nas vendas da Natura, mas a uma flutuação na 

capacidade de produção da cooperativa, influenciada por fatores como: irregularidade natural 

da produção de frutos (‘tempo da natureza’), dificuldades de financiamento da coleta, 

deficiências na gestão administrativa e financeira da cooperativa e a opção da empresa em 

adquirir a matéria-prima de outras comunidades amazônidas. 
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Tabela 20- Volume de produtos comercializados pela COMARU com a Natura. 
Ano Quantidade de Produtos (kg) 

Breu branco Copaíba Óleo de Castanha do Brasil 
2004 300 80 6.500
2005 0 0 10.000
2006 0 0 2.000
2007 0 0 2.500
2008 0 0 0
Total 300 80 21.000

Fonte: COMARU, Natura (Pesquisa de campo, 2008) 
 

Como pode ser verificado, foram somente 300 kg de breu branco (Protium 

pallidum), 80 kg de copaíba e 21 toneladas de óleo de castanha. O volume envolvido na 

transação comercial é uma quantidade modesta, mas muito importante do ponto de vista 

financeiro, tratando-se de uma pequena comunidade isolada da Amazônia. Nesse sentido, se o 

volume é pequeno, os resultados econômicos para a comunidade são positivos, pelo que se 

pode depreender sobre os valores envolvidos, como se abordou anteriormente. 

A Natura adquire a matéria-prima junto às comunidades, encaminha para fazer o 

refinamento através de outras empresas (Cognis, Beraca e IFF), que depois são utilizados na 

fabricação de produtos cosméticos de sua linha comercial Ekos. Além de comercializar com a 

Natura, a COMARU vendeu em torno de 10.000 kg de óleo para outras empresas, inclusive a 

Cognis, que comprou 4.200 kg em 2007, conforme informou Sebastião Marques95 

A outra experiência de produção coletiva da população do entorno da RDSI, que 

também reivindicam o uso dos recursos da UC, é conduzida pela Associação dos Produtores da 

Floresta Agroextrativista do Vale do Jari – APROFLORA. O trabalho é realizado junto aos 

moradores da ‘Comunidade do S’, que coletam camu-camu e castanha. 

A APROFLORA foi a primeira entidade de trabalhadores rurais do Amapá a 

aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Doação), da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB). A Associação habilitou-se em maio/2009, quando teve início o 

processo para aquisição, pela CONAB, de 17 toneladas de castanha-do-Brasil, segundo 

publicado no site www.oenfoquerural.ap.gov.br. 

 

                                                 
95 Sebastião Marques é gerente de produção da COMARU, em comunicação pessoal ao autor em 31.03.2009. 
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De acordo com Mariolando Araújo96, o camu-camu coletado nas margens dos 

cursos d’água no interior e entorno da RDSI, passa por processamento para ser transformado em 

polpa. Depois de congelado, o produto é comercializado com empresas do Cento-sul do país do 

ramo de alimentos e farmacêuticas. Segundo ele, o trabalho da associação gera uma renda média 

mensal de um salário mínimo aos seus associados. 

No ano de 2007, os associados da APROFLORA receberam financiamento pelo 

PRONAF através do Banco da Amazônia (BASA), sendo beneficiadas 20 pessoas para a coleta de 

camu-camu. Tanto a cooperativa quanto a associação, avalizam solidariamente, o financiamento de 

seus cooperados e associados. Foram beneficiados 19 coletores de castanha e 20 de camu-camu, 

totalizando, respectivamente, R$ 130.840,00 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta reais) por 

intermédio da COMARU e R$ 161.520,00 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e vinte reais) via 

a APROFLORA. 

No levantamento de campo para esta pesquisa, que retratou os moradores de São 

Francisco do Iratapuru, Santo Antônio da Cachoeira e São Miguel do Cupixi, a renda bruta 

média anual aferida por cada família agroextrativista é de R$ 12.581,07, conforme pode ser 

constatado na tabela 21. Esse valor corresponde a uma renda média em torno de 2,5 salários 

mínimos (S.M) por mês.  
 
 

Tabela 21 - Composição da renda bruta familiar média da RDSI. 
 

Componentes 
Renda bruta média familiar anual (R$) 

Valor médio 
Anual 

Formação da Renda 
Monetária Autoconsumo 

Atividade agrícola e Criação 
de pequenos animais  1.730,29  864,81  865,48 

Atividade extrativista  7.716,66 4.020,58 
 

3.696,08 

Outras rendas  3.134,12 3.134,12 
 - 

Valor Total (R$) 12.581,07  8019,51  4.561,56

Fonte: Pesquisa de campo, 2007/2008. 

 

 

                                                 
96 Presidente da APROFLORA, em comunicação pessoal ao autor, em 03.04.2009. 
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Deve-se destacar que o estágio da dinâmica produtiva praticada pelos moradores 

da RDS do rio Iratapuru contam, basicamente, com os fatores de produção, mão-de-obra 

familiar e a terra, portanto, com baixo uso de insumos e capital. A análise da formação da renda 

bruta anual das famílias contempla o exercício de 2007-2008, sendo classificada em renda 

monetária e de autoconsumo, decorrentes de atividades agrícolas e criação de pequenos animais, 

extrativista e outras rendas, com a prestação de serviços, bolsas assistenciais, pensão, 

aposentadoria. 

Verifica-se que o extrativismo se destaca dos demais componentes da renda bruta 

familiar, com uma participação média de 61,34% do volume total dessa renda. Sendo que desse 

total, 52,10% (R$ 7.716,66) corresponde à renda monetária, e 47,90% representa a renda de 

autoconsumo. Nesse sentido, a renda monetária mensal auferida é de 1,6 salários mínimos. Uma 

visão mais clara dessa divisão pode ser observada no gráfico 13. 

A atividade agropecuária representada pela produção dos roçados e criação de 

pequenos animais tem a menor participação na renda auferida, somando um valor absoluto de 

R$ 1.730,29 ou 13,75%. Desse total, aproximadamente 50% corresponde à renda monetária e 

50% é não-monetária, basicamente, servindo para o autoconsumo das famílias. 
 

Gráfico 13 - Composição da renda bruta média familiar no Iratapuru(%). 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007/2008. 

 

O componente da composição da renda das famílias agroextrativistas 

identificados como ‘outras rendas’, incluem os serviços prestados à atividade não- agroextrativa, 

às bolsas assistenciais, às pensões, à aposentadoria e outros benefícios sociais. Juntas, elas 

perfazem o valo de R$ 3.134,12, que representa 24,91% da renda aferida, sendo 100%, 

constituída de renda monetária. 

Em que pese o grande esforço para viabilizar melhoria na produção e 

comercialização dos produtos extrativos, os moradores da RDSI ainda são muito 

dependentes de comerciantes locais. Mesmo contando com o trabalho da COMARU e, mais 

recentemente, da APROFLORA, que possibilitaram condições mais favoráveis de negociação, 

resultante da intermediação por elas conduzidas na coleta, processamento e venda dos 

principais produtos locais. 

A entrada de novos agentes reivindicando o acesso aos benefícios advindos da 
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RDSI, torna mais dinâmica a discussão envolvendo a elaboração do Plano de Manejo e a 

reestruturação do Conselho Gestor, que estão sendo conduzidos atualmente. Com isso, abrem 

novos desafios e oportunidades para todos os envolvidos com a gestão da UC.  

 

 

4.4 A GESTÃO COMPARTILHADA NA RDS DO RIO IRATAPURU  
 

A RDS do rio Iratapuru foi criada em dezembro de 1997, através da Lei nº 0392. 

Essa lei estabelece que a gestão da UC seja feita de maneira compartilhada entre diferentes 

agentes que estejam envolvidos, direta e indiretamente, com o uso de seus recursos. Para tanto, 

deverá ser elaborado um Plano de Manejo para edfinir o uso dos recursos, devendo obedecer às 

diretrizes: planejamento participativo, ações integrantes e legitimidade do processo. 

Como instrumento de operacionalização, definiu-se a criação de um Conselho 

Gestor constituído por representação das seguintes instituições: SEMA, Instituto de Terras do 

Amapá (TERRAP), Prefeitura Municipal de Laranjal do Jarí (PMLJ), Câmara Municipal de 

Laranjal do Jarí, Ministério Público Estadual e seis representantes de organizações de 

agroextrativistas do Sul do Amapá. 

A Lei que cria a RDSI, em seu Art. 3º, trata do manejo e gerenciamento da UC, 

ficando definido que serão adotados dentre outros, os seguintes instrumentos e medidas: 

a) O Zoneamento Ambiental da reserva, definindo as atividades a serem 

permitidas e incentivadas em cada zona, bem como as que deverão ser restringidas ou 

proibidas, regulamentado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA; 

b) O Plano de Manejo da reserva, contendo as ações estratégicas destinadas ao 

cumprimento dos objetivos de manejo da unidade, em termos de programas e projetos 

integrados, elaborado com a participação dos diversos segmentos sociais interessados e 

estimulados; 

c) Cooperação interinstitucional para promover a pesquisa científica, práticas 

produtivas sustentáveis, educação ambiental, trabalho voluntário, apoio a e outras atividades 

que contribuam para a implantação da Reserva, observado o do Manejo; 

d) Controle do acesso aos recursos genéticos e proteção do conhecimento das 
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populações tradicionais sobre a biodiversidade/biossegurança; 

e) Equidade no rateio dos benefícios do uso da biodiversidade, inclusive aqueles 

resultantes da biotecnologia; 

d) Licenciamento ambiental e cadastro de moradores; 

e) Estabelecimento de diretrizes, normas e critérios de observação dos recursos 

naturais existentes na Área da Reserva. 

 

A Lei atribuiu competências institucionais específicas: a SEMA ficou 

responsável pela coordenação do processo de elaboração do Zoneamento Ambiental e Plano de 

Manejo da Reserva, bem como pelo Licenciamento Ambiental; o TERRAP pelo processo de 

demarcação administrativa e regularização da ocupação das terras, bem como pelo controle do 

cadastro de moradores da Reserva e o Conselho Gestor pela análise e deliberação de todas as 

matérias pertinentes à Reserva. 

Quase um ano e meio depois de criada a UC, em julho de 1999, foi instituído o 

Conselho Gestor, através do Decreto Nº 1.777, sendo que os seis representantes de moradores 

previstos em Lei ficaram restritos a duas instituições agroextrativistas do sul do Amapá: 

COMARU (4) e a COMAJA (2). 

Na prática, apenas os moradores de São Francisco do Iratapuru foram 

representados, uma vez que a inclusão da COMAJA também ocorreu porque alguns 

castanheiros da referida comunidade, eram sócio da mesma. Outras comunidades 

potencialmente usuárias da RDSI, a norte ou a sul, não foram representadas. Isso reforça o 

direcionamento de todas as ações aos moradores de São Francisco. 

Depois de criado, o Conselho Gestor só vai fazer a publicação de seu Regimento 

Interno em maio de 2000, assumindo a denominação de COGERIR. Com sérias limitações para 

cumprir seu papel, o Conselho se reuniu poucas vezes e não há registros de suas deliberações e 

funcionamento. Segundo informou o atual Gerente da RDSI, Sr. Roberto Rivelino97, isso se 

deve ao fato de que antes a RDSI não tinha chefia e ninguém era responsável direto por sua 

gestão, sendo a administração concentrada em Macapá, o que impossibilitava que funcionasse 

adequadamente. 

                                                 
97 Roberto Rivelino Cardoso Soares foi nomeado para a função de Gerente da RDSI em dezembro de 2006. 
Entrevista concedida ao autor no dia 08.05.2008. 
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Na prática, as funções inerentes ao Conselho Deliberativo da UC, como aprovar 

pesquisas e atividades pontuais, entre outras, é decidida direta e exclusivamente pela SEMA, ou 

como no caso do contrato de acesso à biodiversidade entre Natura e moradores, pelo Conselho 

Estadual do Meio Ambiente – COEMA. Somente a partir de 2007, com a instalação e 

funcionamento da Unidade Gestora da RDSI no escritório da SEMA em Laranjal do Jari, 

começou a ocorrer uma gestão administrativa mais sistemática e descentralizada da UC.  

As condições de trabalho, no que se refere à infraestrutura e capacidade técnica 

da equipe, ainda estão aquém das necessidades de gestão de toda a UC: o quadro funcional da 

RDSI, no escritório-sede, em Laranjal do Jarí, conta com 8 (oito) funcionários, sendo 3 (três) 

vigilantes; 2 (dois) técnicos, um Agrícola e um de Defesa Ambiental; 2 (dois) serventes e um 

gerente, que é educador social. Na vila de São Francisco há uma funcionária responsável pela 

guarda e manutenção da unidade avançada ali localizada.  

No que tange à infraestrutura de apoio, há um prédio com escritório e alojamento 

(capacidade para 6 pessoas), em Laranjal do Jarí, com 3 computadores e impressora; 

comunicação com radiofonia; cozinha equipada. Na unidade avançada, há uma residência em 

boas condições, com alojamento equipado para 16 pessoas e cozinha equipada. Para transporte 

conta com um veículo de passeio e duas voadeiras com motor.  

A unidade gestora da RDSI não dispõe de orçamento próprio, embora seja 

contemplada pela relação comercial entre Natura e COMARU, que disponibiliza investimentos 

em fundo voltado à comunidade de São Francisco e à SEMA. No entanto, isson não constituiu 

orçamento próprio para a UC. As possibilidades de explorar produtos da biodiversidade e 

outros serviços ambientais são promissoras, com potencial de gerar renda, tanto para as 

comunidades beneficiárias, quanto para a gestão institucional da UC, desde que seja superada a 

polarização/concentração, hoje existente. 

Em um banco de dados da SEMA, há registro de cinco Planos estratégicos de 

intervenção na RDS: Educação Ambiental, Monitoramento, Fiscalização, Patrulhamento e de 

Viabilidade Sustentável. Na prática, a atuação restringe-se ao monitoramento e fiscalização 

centrada na parte sul e, quando há denúncia, ocorrem esporádicas ações na área norte da reserva 

(Cupixi), mas cujos efeitos são questionáveis devido a falta de acompanhamento sistemático. 

Assim sendo, quase doze anos depois de criada a UC, não se concluiu nenhuma 

das ferramentas de gestão previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 
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2000): Conselho Gestor, Zoneamento, Diagnóstico Socioeconômico e Plano de Manejo. Como 

não há legislação específica, em nível estadual, essas ações seguem a orientação emanada do 

governo federal através do ICMBio (Instruções Normativa 1, 2, 3 e 4) e do SNUC, que 

incorporou a figura da Reserva do Desenvolvimento Sustentável como uma de suas categoria 

de UC de uso sustentável. 

A realização de várias atividades como reuniões e treinamentos envolvendo os 

moradores e técnicos de instituições públicas e ONG´s, no sentido de cumprir o que rege a 

legislação, os resultados ainda são tímidos. Atualmente, está sendo realizado o levantamento 

fundiário conduzido pela SEMA e Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do 

Amapá - IMAP98, exigindo a regularização fundiária. Através de cooperação entre SEMA e a 

WWF, foi contratada consultoria para conduzir o processo de reformulação do Conselho Gestor 

da RDSI e de elaboração de seu Plano de Manejo, que são requisitos mínimos para a adequada 

gestão da UC.  

O caminho percorrido na execução desses trabalhos até a presente data, 

contempla a inclusão de moradores de diferentes comunidades como beneficiárias potenciais 

dos recursos e dividendos da utilização dos recursos da RDSI, como também na participação do 

Conselho Gestor. Espera-se que a finalização dos trabalhos e, principalmente, sua 

implementação, contemplem uma divisão mais equitativa dos benefícios da UC e contribuam 

para melhorar a eficiência de gestão do manejo da unidade. 

No conjunto, as ações implementadas na RDSI como resultado da co-gestão, são 

marcadas por avanços e recuos, seja por conta da descontinuidade das atividades decorrentes 

de problemas internos do órgão gestor (SEMA); pelas fragilidades inerentes às representações 

comunitárias e moradores, como pela falta de funcionamento ou inexistência do Conselho 

Deliberativo. Conclusivamente, não há um instrumento metodológico capaz de monitorar o 

desempenho e indicar caminhos alternativos para melhorar o manejo. 

Como então medir a eficiência do processo de gestão do manejo? Como 

viabilizar a participação da população local numa avaliação que não seja exclusiva de experts? 

O caminho para responder a esses questionamentos, buscou o aporte teórico nos trabalhos dos 
                                                 
98 O Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – IMAP, foi criado pela Lei nº 
1.184 em 04.01.2008, em substituição ao Instituto de Terras do Amapá (TERRAP). Tem por finalidade executar as 
políticas de meio ambiente, de gestão do espaço territorial e dos recursos naturais do Estado do Amapá, como 
também a emissão de autorização de desmatamento, concessão de manejo florestal e de uso alternativo de solo e 
exercer outras atribuições correlatas na forma de seu Estatuto 
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seguintes autores: Faria (2004), Mesquita (2002), Izurieta et al (1999) e Padovan (2004). 

Foram usados os mesmos procedimentos já descritos quando abordou-se esse tema ao retratar 

a RESEX Cajari. 

O resultado final da avaliação das condições do manejo da RDSI foi obtido a 

partir do cálculo da média das pontuações obtidas para cada dimensão: ambientais, sociais, 

econômicos e institucionais da UC, o que proporcionou uma visão global das características e 

processos em andamento, sendo interpretados em termos de eficiência do manejo. 

Nesse sentido, com base no resultado da avaliação dos âmbitos abordados, a 

RDS do rio Iratapuru obteve um índice de qualidade do manejo de 52,62% do “ótimo de 

manejo”. Logo, considerando a escala de valoração utilizada, o manejo da unidade está num 

padrão pouco satisfatório, o que significa que a área precisa encaminhar procedimentos 

mínimos para garantir um manejo razoavelmente adequado e, dessa maneira, possa vir a 

cumprir com os objetivos para os quais foi criada.  

Com base nisso, é possível afirmar que a garantia de permanência da RDSI em 

longo prazo, está condicionada ao resultado das providências a serem tomadas. Há recurso para 

a gestão, mas a área é vulnerável a fatores externos e/ou internos, em razão de haver somente os 

meios mínimos necessários à gestão, o que pode acarretar o descumprimento de alguns dos 

objetivos primários da área. Além disso, sob as condições de gestão atuais, não é possível 

alcançar totalmente os objetivos de conservação estabelecidos para a UC. A avaliação de cada 

uma das dimensões analisadas é apresentada a seguir e ajuda a melhor compreender os desafios 

a serem enfrentados para melhorar a eficiência do manejo. 

 

Na dimensão ambiental foram avaliados nove critérios e 18 indicadores, cuja 

pontuação resultou em 77,77% do ótimo, que, considerando a escala de valor usada, representa 

um nível satisfatório de manejo. Isso se deve, principalmente, ao fato da UC apresentar um 

grande tamanho e representatividade ecossistêmica, ter conectividade com outras áreas 

protegidas e seu isolamento garantir uma pressão relativamente pequena sobre seus recursos. 

Em relação à dimensão social, foi analisado um critério e cinco indicadores, 

resultando em 50% da qualidade do manejo em relação ao ótimo, que indica um nível pouco 

satisfatório do processo de gestão. Isso reflete o fato de existirem ações aplicadas para a 

integração das comunidades e o fato de existirem posições favoráveis ao manejo da UC, mas a 
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fragilidade das representações comunitárias e a falta de funcionamento do Conselho 

Deliberativo limitam que a gestão seja compartilhada com mais eficiência. 

No que tange à dimensão econômica foram analisados cinco critérios e 10 

indicadores que resultaram em um índice de 35,85% em relação ao ótimo de manejo, que indica 

um nível pouco satisfatório na escala de valoração. Como ficou demonstrado ao longo deste 

trabalho, a UC influi, positivamente, no desenvolvimento econômico dos moradores, mas, 

basicamente, somente de uma comunidade do entorno, enquanto outras não têm sido 

beneficiadas diretamente.  

Por outro lado, não existem medidas efetivas de mitigação e/ou compensação aos 

impactos econômicos negativos devido ao manejo. A UC não conta com os recursos financeiros 

necessários, apesar da assinatura de contratos de acesso ao patrimônio genético e cultural e do 

interesse suscitado pela experiência dos agroextrativistas da RDSI. Com isso, pode-se dizer que 

faltam muitos elementos para a gestão e essa situação não garante a permanência em longo 

prazo, o que obriga a instituição envidar maiores esforços sobre a mesma. Nas atuais condições, 

os objetivos de manejo não são alcançáveis. 

No que concerne à dimensão institucional foram analisados oito critérios e vinte 

e três indicadores, resultando em 46,87% da qualidade do manejo em relação ao ótimo, que 

indica um nível pouco satisfatório do processo de gestão. Isso reflete o fato de que as condições 

institucionais não são adequadas para o manejo efetivo da UC, por conta da falta de um 

planejamento sistemático nos diferentes níveis: não há plano de manejo, nem a definição clara 

de normas e procedimentos administrativos que orientem a gestão. Os recursos humanos 

existentes não são suficientes para o desempenho das atividades de manejo. 

Assim sendo, as condições de trabalho não contam com infraestrutura e 

equipamentos que satisfazem adequadamente as necessidades de manejo da área. A 

administração não tem o apoio político interno necessário para uma gestão eficiente, sendo que 

isso se reflete na dificuldade de se estabelecer mecanismos capazes de encontrar solução para os 

conflitos relacionados com o domínio das terras e uso de recursos naturais, que ainda persistem 

na RDSI. 
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4.5 AMEAÇAS E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA RDS DO RIO IRATAPURU  
 

No passado, durante o período das empresas extrativistas no sul do Amapá, 

registra-se que os principais problemas ambientais estavam relacionados à coleta de balata e a 

ação de caçadores que provocou o rareamento de algumas espécies. A balata era aniquilada 

durante a retirada do látex e a cada safra o balateiro era obrigado a adentrar mais a mata a 

procura de novas árvores. Isso aumentava muito o custo da extração, levando ao encerramento 

dessa atividade na região no início dos anos de 1970. 

A diminuição de espécies e/ou o rareamento do número de indivíduos por 

espécie, estão relacionados à caça e pesca realizada pelos agroextrativistas, que usam os 

produtos da caçada em sua alimentação. Mas o principal causador de grande impacto sobre a 

fauna, era formado pelos ‘mariscadores’ na busca de animais para a retirada de peles, que 

contava com mercado garantido.  

Esses caçadores profissionais, em grupo ou solitários, invadiam a área e 

percorriam as florestas durante vários dias (e até semanas), sendo que a pressão exercida por 

eles provocou o rareamento de espécies como: onças, pequenos felinos, ariranha e jacaré (JGP, 

2000). Nos últimos anos, a adoção da legislação ambiental e o aumento da fiscalização 

colocaram essa atividade na clandestinidade, mas ainda podem ser encontrados travestidos de 

pescadores artesanais percorrendo os rios Jari e Cupixi, como também em alguns trechos das 

estradas.  

O acesso de pescadores e caçadores ao rio Iratapuru foi restringido com a criação 

da RDSI, sobretudo pela ação dos moradores que têm atuado na fiscalização. Como a vila de 

São Francisco fica na foz do rio, qualquer tentativa de subir sem autorização, os moradores 

acionam a SEMA e o Batalhão Ambiental via radiofonia, inibindo a ação de pescadores e 

caçadores profissionais. Por outro lado, conforme informou Mauro Barbosa99, no início de 

2009 observa-se que um grupo familiar local começou a caçar e a pescar para vender, sem que 

a comunidade e as autoridades tenham tomado providências no sentido de inibir a atividade.  

Em relação à pesca, uma ameaça não dimensionada devidamente, foi registrada 

por Bernard et al (2006), durante expedição ao norte da RDSI, no rio Cupixi, onde a ictiofauna 

local vem sendo explorada para aquariofilia, com a captura de peixes ornamentais. Essa 
                                                 
99 Mauro Barbosa, líder comunitário de São Francisco do Iratapuru, em comunicação pessoal no dia 02.04.2009, em 
Laranjal do Jari. 
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atividade seletiva pode trazer impactos negativos significativos para algumas espécies.  

As atividades de caça e pesca são importantes componentes na dieta alimentar das 

famílias agroextrativistas, sobretudo por serem as mais importantes fontes de proteínas. Os dados 

da pesquisa demonstram que, na percepção dos agroextrativistas, há uma maior dificuldade para 

as famílias acessarem esses recursos (Gráfico 14), por conta da ação de diferentes agentes que os 

pressionam.  

 

 

Gráfico 14 – Demonstrativo da percepção da população sobre  
alterações na fauna (%). 
Fonte: Pesquisa de campo, 2007/2008.  
 

Ao se buscar verificar a percepção da população sobre as alterações da fauna, 

ocorridas desde a criação da UC: 73,08% afirmaram que houve uma diminuição tanto do 

pescado quanto da caça; para 17,31% dos pesquisados, ocorreu o aumento dos mesmos; 

enquanto 7,69%, não perceberam mudança e 1,92% não respondeu. As mudanças registradas 

referem-se às áreas próximas às comunidades e são atribuídas a uma maior pressão pelo 

aumento da população. Entretanto, na área dos castanhais, onde não há residentes, observa-se 

maior presença faunística. 

Outra ameaça à integridade e causa de conflitos socioambientais na RDSI é a 

garimpagem. No passado, tanto ao norte quanto ao sul da área, centenas de pessoas eram 

envolvidas com os garimpos em diferentes pontos da UC. Os impactos se materializavam 

sobre a flora pela instalação de “currutelas”, de pistas de pouso para pequenas aeronaves, das 

áreas de lavra de ouro e outros minérios, inclusive radioativos. A pressão sobre a fauna 

decorria da caça e pesca praticada para alimentação dos garimpeiros. Os conflitos sociais 

inerentes a essa atividade resultam de violência, prostituição, tráfico de drogas e sobre a saúde, 

pelo uso de produtos tóxicos como mercúrio. 

Atualmente, há um pequeno contingente de garimpeiros no interior e entorno da 

RDSI, notadamente ao norte, na área de influência do rio Cupixi. As pistas de pouso foram 

fechadas e destruídas pela Polícia Federal e a principal currutela fica no limite norte da UC, no 

local conhecido como “encruzo” do rio Cupixi. Com isso, parece haver uma redução das 

ameaças em nível proporcional à diminuição da atividade garimpeira. 
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Além dessas ameaças evidentes sobre a biodiversidade local, há um sentimento 

de disputa entre alguns moradores de comunidades da área sul da UC, que se sentem excluídos 

dos benefícios advindos da criação da RDSI. Ainda que não haja um conflito declarado, 

registra-se uma sobreposição de uso de recursos da caça e de castanhais, sobretudo na área de 

entorno da UC, próxima às comunidades de Santo Antônio da Cachoeira e Retiro, que são 

acessíveis via estrada, por pessoas oriundas de Laranjal do Jari.  

A sobreposição de áreas institucionais distintas, envolvendo diferentes categorias 

territoriais também ocorre na RDSI: ao sul, a UC se sobrepõe com a Estação Ecológica do Jari 

(ESEC Jari) administrada pelo ICMBio, e ao norte ocorre sobreposição com o Projeto de 

Assentamento Munguba, de responsabilidade do INCRA. No mapa 10 há uma síntese espacial 

das ameaças e conflitos identificados pela pesquisa. 

Em relação à alteração da cobertura vegetal, foi registrado que os índices de 

desmatamento ocorridos na RDSI até 2004 perfazem 1.073,37 hectares, o que representa 

0,13% da área total da UC. Essas modificações estão associadas principalmente à atividade 

garimpeira, por conta de pistas de pouso clandestinas usadas por pequenos aviões e que são 

identificadas em imagens de satélite.  
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Mapa 10 – Síntese dos conflitos socioambientais da RDS do Rio Iratapuru. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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As alterações realizadas para instalação de roçados não ocorrem no interior da 

UC, mas no seu entorno e próximas aos núcleos populacionais. Com o conflito pela 

propriedade da área reclamada pelo Projeto Jari, que não foi reconhecida pelo Estado, cria-se 

um impasse para os moradores: para fazer o preparo da área para suas roças, os mesmos 

precisam de autorização da empresa, o que nem sempre ocorre no período adequado e tem sido 

causa de reclamações e dificuldades aos agroextrativistas. 

A grande ameaça e conflito socioambiental na RDSI se projeta para o futuro, 

decorrente da construção de hidrelétrica pelo Projeto Jari, aproveitando o potencial energético 

da cachoeira de Santo Antonio. Embora não haja uma decisão definitiva de quando será 

instalada, os estudos e relatórios de impactos ambientais já foram aprovados e prevêem a 

inundação das áreas mais baixas ao longo dos rios Jari e Iratapuru. 

Isso justificou que os moradores de Santo Antônio da Cachoeira fossem 

removidos para uma vila de casas construídas pela empresa, conforme já abordado. Quanto aos 

moradores de São Francisco residentes na foz do rio Iratapuru, suas casas só serão construídas 

se não ocorrer a ligação com o Linhão de Tucuruí, que promete levar energia ao sul do 

Amapá e interligar o estado ao sistema nacional de energia. 

Outra ordem de conflitos é decorrente de não existir população residindo no 

interior da RDSI, sendo que a própria legislação impõe a existência e a apresentação de 

demanda por parte de população tradicional para a criação dessa categoria de UC. No caso em 

questão, os usuários dos recursos encontram-se no entorno da área protegida.  

Essa realidade favorece a manutenção da biodiversidade, uma vez que a pressão 

sobre os recursos tende a ser menor. Porém, tem favorecido a entrada de diferentes agentes, 

como garimpeiros e caçadores que invadem a área e exercem forte pressão sobre a base de 

recursos, conforme já abordado. A premissa para que isso ocorra, é que não há ninguém para 

reclamar a posse e, portanto, qualquer indivíduo pode reclamar seu uso. Isso permite, 

inclusive, pressão por parte de mineradoras e seus representantes no parlamento, para 

diminuir a área da UC, de modo a permitir o uso “produtivo” dos seus recursos.  

Para o futuro também se projeta o olhar quanto às perspectivas de melhoria das 

condições de vida dos agroextrativistas e da conservação da biodiversidade local, 

considerando o que apregoa o receituário de gestão recomendado pelo SNUC, pela lei de 

criação da RDSI e pelas grandes ONG´s ambientalistas. Espera-se que a finalização dos 
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trabalhos de elaboração de Plano de Manejo e a reestruturação do Conselho Deliberativo, 

orientem os caminhos para que a UC possa viabilizar o cumprimento de seus objetivos. 

Nesse ponto recorre-se novamente ao uso de imagens fotográficas para representar 

aspectos gerais que foram abordados sobre a RDS do Iratapuru (Figura 19). Com isso, busca-se 

proporcionar uma percepção mais clara sobre as temáticas enfocadas e expressar singularidades 

das condições econômicas, sociais e ambientais em que vivem as famílias agroextrativistas 

locais.  
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Figura 19: Registro fotográfico de aspectos gerais da RDS do rio Iratapuru 
Fonte: Arquivos do autor (2007, 2008) 
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CAPÍTULO V 
 

5 OPORTUNIDADES E LIMITAÇÕES À SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
NAS ÁREAS AGROEXTRATIVISTAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 

Há relativo consenso que a crise ambiental contemporânea é decorrente do modelo 

de desenvolvimento baseado na sociedade industrial e seus padrões de consumo. Na Amazônia, 

os reflexos desse paradigma estão relacionados com os grandes projetos agroindustriais e minero-

metalúrgicos, com o agronegócio e ação de madeireiras, bem como com desmatamento e 

queimadas a eles associados, esses últimos apontados como responsáveis pela emissão de gases 

estufa e perda da biodiversidade. 

Para fazer frente a esses problemas, as diferentes esferas do Estado brasileiro têm 

seguido recomendações de organismos internacionais, no que diz respeito à criação de áreas 

protegidas como uma das estratégias para proteger a diversidade biológica. Em outra frente, 

forja-se uma aliança entre movimento de trabalhadores rurais em luta pela terra e ambientalistas, 

que também resulta em novas modalidades de áreas em regime especial de uso. 

No estado do Amapá, a materialização desse processo resultou na destinação de 

70% de sua superfície na forma de áreas protegidas. Ao longo do presente trabalho, investiga-se 

duas dessas áreas que ocupam 9,1% do estado: RESEX do Rio Cajari e a RDS do Rio Iratapuru, 

criadas no âmbito da convergência das políticas ambientais e do movimento dos agroextrativistas 

para conquistar seus territórios. 

A pesquisa procurou investigar em que medida essas unidades de conservação 

garantem a manutenção da biodiversidade e, ao mesmo tempo, asseguram a reprodução social 

com melhoria das condições de vida das famílias agroextrativistas que usufruem dos recursos 

dessas áreas. Para responder aos questionamentos de partida, este capítulo apresenta uma síntese 

da análise de ambas UCs. 

A primeira constatação é que as transformações ocorridas nas condições 

ambientais, sociais e econômicas das famílias agroextrativistas do Sul do Amapá, decorrem da 

confluência de dois importantes fatores que se influenciam mutuamente. Nesse sentido, 

destacam-se: 
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i. A aliança do movimento político dos agroextrativistas com movimento 

ambientalista na década de 1980 – a nível nacional foi forjada uma aliança entre o movimento 

dos agroextrativistas e ambientalistas, visto que o uso dos recursos proposto pelos 

agroextrativistas mantinha a floresta. Nesse sentido, o discurso desses atores foi se adaptando 

mutuamente e convergindo numa união que proporcionou apoio externo à luta pela terra. Sob 

liderança dos seringueiros acreanos e participação de trabalhadores de outras partes da Amazônia, 

cria-se o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) como representação nacional e orienta-se a 

criação de entidades locais.  

No Amapá, com o controle do sul do Estado pelo Projeto Jarí, a atividade 

extrativista nas áreas de influência dos rios Jarí, Cajari e Iratapuru perde importância e sua 

população é pressionada a abandonar a área. Sob liderança do Sindicato de Trabalhadores Rurais 

do Amapá, fez-se parcerias junto a setores do poder público e entidades de assessoria, criam as 

primeiras associações e cooperativas locais e articula-se com o movimento nacional para instituir 

áreas destinadas ao agroextrativismo. 

O fato da vice-presidência do CNS ser ocupada por um representante amapaense 

foi decisivo para a criação das áreas agroextrativistas no sul do Amapá, sendo que em todos os 

momentos seminais do processo, os trabalhadores locais foram contemplados: em 1987, na 

criação dos primeiros Projetos de Assentamentos Extrativistas (PAE) pelo INCRA, criaram-se os 

PAEs Maracá I, II e III; em 1990, com a instituição das primeiras Reservas Extrativistas pelo 

IBAMA, foi criada a RESEX Cajari; em 1997, a criação da RDS do Iratapuru pelo governo 

estadual, institui a segunda UC dessa categoria no país. 

Com a criação das primeiras áreas protegidas agroextrativistas, parceiros nacionais 

do movimento como WWF e IEA, passam a assessorar a organização política e produtiva das 

representações agroextrativistas locais, no sentido de criar as condições mínimas para a 

participação na co-gestão das UC. Hoje essas organizações não estão mais presentes, mas foram 

importantes no passado, sendo as funções conduzidas pelo ICMBio e SEMA.  

Esse processo foi fortemente influenciado pela inserção da questão ambiental na 

agenda política internacional e das diferentes esferas de governo nacional, configurado ao longo 

da década de 1980 e teve seu marco referencial com a Rio 92. Desde então, são recomendados 

uma série de protocolos destinados a alcançar o desenvolvimento sustentável, que teve 
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repercussões específicas na Amazônia, configurando o que denominou-se nessa tese de projeto 

socioambiental.  

ii. Estadualização do Amapá e criação de novos municípios – a transformação da 

categoria de Território Federal para Estado em 1988, fez com que os governantes eleitos 

buscassem alternativas socioeconômicas, fazendo com que o sul do Amapá passasse a receber 

atenção governamental para promover o desenvolvimento regional. Isso desencadeou um 

processo de investimentos públicos para sua integração econômica, cujas estratégias foram a 

abertura da rodovia Macapá-Jari (BR-156) e desmembramento municipal, que levou à criação 

dos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. 

Note-se que na região sul do Amapá, quase um terço da superfície do Estado 

(46.786,90 Km2) pertencia a um único município até 1987, Mazagão, o que dificultava a 

administração, principalmente por conta do isolamento. O desmembramento permitiu uma maior 

proximidade dos gestores aos problemas, demandas e pressões da população local. A partir de 

então, o processo de municipalização das políticas públicas possibilitou maior acesso dos 

agroextrativistas aos serviços sociais básicos, como abordado ao longo do trabalho. 

Em relação à estrada, permitiu a integração e o fluxo de pessoas e cargas entre 

Macapá e a área de influência do Projeto Jari, facilitando o acesso de novos agentes 

econômicos aos recursos pouco explorados até então (madeira, minérios, terras), bem como 

viabilizou uma maior presença do Estado na região.  

A expectativa inicial previa um forte impacto sobre os recursos naturas, o que 

resultou numa grande mobilização de moradores, lideranças locais, sindicatos e ONGs locais e 

nacionais contra as condições de implantação da estrada que cortava um maciço de castanhais. 

Esse processo caracterizou um empate em relação à estrada e resultou na realização de 

audiência pública para discutir o tema em 1991, em Laranjal do Jari, num ambiente de 

hostilidade entre os favoráveis e os contrários à abertura da estrada. Como decorrência, a 

abertura da rodovia não foi completada e um trecho de 70 km no meio da floresta permanece 

em precárias condições de trafegabilidade. 

Especificamente aos agroextrativistas, trouxe resultados positivos e negativos. 

De um lado, acabou com o isolamento que permitia sua exploração pelos patrões, regatões e 

comerciantes, e fomentou a produção agrícola pela oportunidade de comercialização oferecida 

pela feira do produtor, com melhores preços. Permitiu também um maior acesso das famílias a 
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informações, crédito e serviços sociais básicos de saúde, educação, transporte, assistência 

social, etc. 

Em contrapartida, a rodovia fomentou concentração da população nas 

comunidades maiores em suas margens, bem como facilitou a entrada de agentes que exercem 

uma maior pressão sobre os recursos como caça, pesca, extração irregular de madeira, 

instalação de fazendas, ocupações ilegais, etc. Os impactos sobre os recursos só não foram 

maiores por conta da criação de áreas protegidas para o agroextrativismo, que desempenharam 

a importante função de barreira ambiental. Nesse sentido, ainda que deficiente, as UCs 

refrearam o desmatamento e conflitos diversos previstos quando da construção da estrada, 

como o demonstram inúmeros exemplos. 

 

 

5.1 A DINÂMICA AMBIENTAL NAS ÁREAS AGROEXTRATIVISTAS. 
 

Tanto a RDSI quanto a RESEX Cajari apresentam grande diversidade florística 

e faunística. No Iratapuru, dado seu isolamento geográfico e a inexistência de moradias fixas 

em seu interior, a mudança registrada em sua cobertura vegetal até 2004 é considerado 

pequena. Segundo a SEMA (2005) foram alterados 1.073,37 hectares, o que representa um 

índice 0,13% da área total da UC, que estão associadas principalmente à atividade garimpeira 

por conta de áreas de extração mineral e pistas de pouso clandestinas. As áreas de roças dos 

agroextrativistas ocorrem fora da unidade. 

Os estudos de Funi (2009) comparando as alterações na cobertura vegetal, dentro 

e no entorno da RESEX Cajari demonstram que entre 1991 e 2007/2008, foram desmatados 

14.202,30 ha (2,90% da área total analisada), sendo registrado um constante aumento da área 

desmatada em toda a superfície pesquisada. No entanto, no entorno a área alterada de 1991 até 

2007 aumentou 2,9 vezes, e no interior da UC o aumento foi de 2,13 vezes.  

Isso indica que a criação das áreas protegidas tem conseguido minimizar as 

tendências de aumento do desmatamento na região, apesar da abertura da BR 156, ao contrário do 

que ocorre fora das mesmas como mostra o referido estudo. De um modo geral, as alterações 

observadas fora dos limites da UC são maiores e concentram-se nas margens da rodovia e 
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vicinais com a implantação de pastagens, enquanto em seu interior são dispersas ao longo das 

margens da estrada, de vicinais e de cursos d’água, com roças familiares. 

Na RESEX Cajari, o acesso facilitado pela rodovia (Macapá-Jari) e pelo rio 

Amazonas e seus tributários, propicia uma intervenção antrópica maior tanto sobre a flora como 

na fauna. Ao longo das estradas, aumentou a retirada de madeira e a pressão sobre a caça e pesca 

por pessoas de fora da UC. Nas margens dos cursos d’água, sobretudo no rio Amazonas, 

registra-se a ação de geleiras, embora em menor proporção que em período anteriores, o que 

pode indicar uma diminuição do pescado e da fauna de maneira geral. 

As atividades de caça e pesca são elementos importantes como fonte alimentar 

na reprodução das famílias agroextrativistas, sendo que os dados da pesquisa demonstram uma 

maior dificuldade para as famílias agroextrativistas de ambas UCs acessarem esses recursos. 

De uma maneira geral, as mudanças registradas são atribuídas a uma maior pressão tanto pela 

população local, quanto por pessoas de fora.  

Na RDSI, além da ação dos próprios agroextrativistas registra-se a presença 

requente de ‘mariscadores’ e garimpeiros ao norte da UC, exercendo forte pressão sobre a 

fauna e a flora. Por outro lado, na UC não é registrada a retirada comercial de madeira, de 

palmito ou a criação de animais de grande porte.  

Na RESEX, ao longo dos cursos d’água, se encontram em funcionamento oito 

pequenas serrarias familiares, que pressionam algumas espécies por conta da extração seletiva. 

Também nas florestas de várzea, no passado houve grande pressão sobre os açaizais nativos para 

produção de palmito, mas a valorização comercial do fruto e a fiscalização levaram à sensível 

redução dessa atividade, sendo que os açaizais alterados estão se recuperando.  

Em outra frente, houve considerável aumento da pecuária bubalina, com o registro 

de vários conflitos entre criadores e não criadores, pela destruição de roças e disputa por 

recursos da pesca. As estimativas apontam que o rebanho atual na RESEX é maior que na época 

de controle pelo Projeto Jari, sendo que a situação exige uma ação negociada e firme atuação do 

órgão gestor para ordenar a atividade. 

As atividades irregulares e\ou predatórias executadas pelos agroextrativistas, a 

exemplo da criação de búfalos, extração de madeira e palmito, sobrecarga na caça e pesca, têm 

sido justificadas por lideranças e moradores pela falta de opções econômicas. De outro lado, 

também se consolidaram pela omissão dos gestores públicos. 
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O caminho para encontrar uma solução que atenda aos pressupostos da manutenção 

da biodiversidade e melhoria das condições de vida dos moradores, sugere que os gestores 

encarem o desafio de encontrar uma solução negociada. Nessa premissa, o percurso a ser 

percorrido inclui a realização de inventários e planos de manejos da fauna e flora, bem como a 

viabilização de instrumentos institucionais que garantam o uso sustentável do potencial existente. 

A utilização de tecnologias já disponíveis sobre manejo de recursos florestais e 

faunísticos pode representar uma garantia tanto para a manutenção da biodiversidade, quanto para 

disponibilizar um suprimento de proteínas aos moradores. Em outra frente, oportuniza ocupação e 

renda aos agroextrativistas, estimulando a adoção de práticas que sejam menos danosas à 

biodiversidade e que potencializem os recursos utilizados. 

Nesse sentido, a pesquisa sugere que sejam tomadas providências para viabilizar 

assistência técnica e creditícia para a criação de peixes destinados à alimentação, 

repovoamentos de rios e lagos e comercialização; para manejo e criação da fauna silvestre com 

propósito de conservação e uso produtivo; definição de períodos de defeso para espécies em 

risco; estabelecimento de contratos de caça e pesca com os moradores.  

Em outra ponta, o investimento em pesquisa para definir novos usos de recursos 

da biodiversidade, que garantam benefícios pelo conhecimento tradicional e pela prestação dos 

serviços ambientais, também pode se constituir em estratégias de conservação da diversidade 

biológica e melhoria das condições de vida da população local. 

 

 

5.2 ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL E GESTÃO COMPARTILHADA 
 

A organização político-institucional dos agroextrativistas do sul do Amapá foi 

influenciada por duas frentes: a primeira é interna e decorre da pressão exercida pelo Projeto 

Jari, que impedia a melhoria das casas para forçar a saída das famílias; a segunda é externa, 

resultante da articulação de lideranças locais ao movimento nacional dos seringueiros 

liderados pelos acreanos. Ambas têm sua origem ligada ao sindicalismo rural de luta pela terra, 

influenciadas pelos ventos da redemocratização do país nos anos de 1980. 
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Organizados em torno do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá 

(SINTRA), os agroextrativistas criam suas primeiras associações e cooperativas e reivindicam 

a destinação de áreas para o usufruto das populações locais. As demandas foram inicialmente 

atendidas no âmbito do MIRAD\INCRA, resultando na realização de estudos e criaçãodas 

primeiras áreas destinadas ao agroextrativismo, os Projetos de Assentamento Extrativistas do 

Maracá, , em 1987, pelo INCRA. 

Em 1990, os esforços das representações dos trabalhadores se traduziram na 

criação da RESEX do Cajari pelo IBAMA, sendo também instituída a representação regional 

do Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS\AP. Foi articulada uma ampla rede de parceiros 

para apoiar o fortalecimento da organização política dos moradores, que contou com 

assessoramento do Instituto de Estudos Amazônicos – IEA e apoiado financeiramente pelo 

WWF – World Wildlife Fund e Konrad Adenauer Stiffung – KAS. Desse processo criou-se a 

Associação dos Trabalhadores Extrativistas do Rio Cajari – ASTEX-CA, com a missão de 

fazer a gestão compartilhada da UC. 

Inicialmente, a RESEX Cajari foi criada como espaço a ser co-gerido por uma 

única representação comunitária, mas ao longo do processo apareceram as dificuldades de ser 

viabilizada, levando à opção por uma setorização administrativa. Com isso novas entidades 

foram criadas, buscando permitir maior participação dos moradores e uma gestão mais 

eficiente da UC. 

A experiência e o aprendizado proporcionados pela gestão por setor, possibilita 

maior participação e representatividade social dos diferentes espaços que compõem a RESEX 

Cajari. De outro lado, evidencia também a necessidade de definir regras de uso dos recursos 

que obedeçam às especificidades da setorização, sem comprometer a unicidade da área 

protegida. 

Nesse sentido, o funcionamento efetivo do Conselho Deliberativo é essencial, 

mas tem sido negligenciado tanto pelo órgão gestor, quanto pelas lideranças comunitárias. Pelo 

que definem as regras vigentes (Lei de criação, SNUC e IN Nº 2-ICMBio), o Conselho é a 

instância máxima de decisão sobre a gestão da UC. Porém, não tem sido devidamente usado 

pelos agentes co-gestores, indicando o desconhecimento sobre seu papel e a preferência por 

procedimentos unilaterais que garantem a centralização do poder decisório. 
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A criação da RDS do Iratapuru em 1997 consolida o processo reivindicatório por 

área destinada ao agroextrativismo no sul do Amapá. Desde a criação da UC, uma única 

comunidade (São Francisco) e entidade (COMARU) foram diretamente beneficiadas pelo uso 

dos recursos e participação na gestão. Somente a partir de 2008, no âmbito da elaboração do 

plano de manejo e reestruturação do conselho deliberativo, outras comunidades e 

representações passaram a participar e reivindicar acesso aos benefícios. 

A partir de então, ainda que na prática a gestão da UC continue a ser basicamente 

pela SEMA e COMARU, outras representações e comunidades passaram a ser reconhecidas e 

a participar do planejamento de ações futuras. A centralização das decisões ocorre porque não 

se consolidou a criação do Conselho Deliberativo e a finalização da elaboração do Plano de 

Manejo, mas, sobretudo, porque o órgão gestor não incorporou os princípios de uma gestão 

verdadeiramente compartilhada. 

Tanto no Cajari como no Iratapuru, a destinação dessas áreas para o 

agroextrativismo é percebida pelos moradores como uma grande conquista de sua luta frente 

ao todo poderoso Projeto Jari. Em relação à criação de associações e cooperativas, em que 

pese suas dificuldades administrativas e financeiras, é compreendida como um instrumento 

para o atendimento de novas demandas. 

Em tese, os arranjos institucionais para a gestão compartilhada seriam 

favorecidos pela cultura institucional do IBAMA (atualmente pelo ICMBio) e SEMA, que 

trariam incorporado os princípios básicos de uma gestão dirigida à sustentabilidade, tais como: 

valorização da cooperação, da participação comunitária nas decisões e do fortalecimento das 

representações locais. Na prática, esses pressupostos não se manifestam de modo efetivo, dado 

que é comum que essas instituições adotem uma postura centralizadora e autoritária, onde 

decisões são tomadas sem a devida e necessária consulta aos demais partícipes da co-gestão.   

Do lado do ICMBio, o Instituto ainda está em fase de estruturação, o que lhe 

confere fragilidades institucionais que limita uma adequada gestão. Em relação à SEMA, não 

há definição clara sobre os procedimentos de gestão, havendo, inclusive, sobreposição de 

competências com outras instituições no tocante a áreas protegidas sob sua responsabilidade. 

Em ambas instituições, o processo de gestão depende muito mais da habilidade e vontade 

política do gestor de plantão, do que de uma cultura institucional estabelecida e executada. 
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Quanto ao papel dos aliados e parceiros das representações dos agroextrativistas, 

sejam ONGs de assessoramento ou financiadores (IEA, WWF, REBRAF ou KAS), prestaram 

relevantes serviços na organização dos moradores, sobretudo no início do processo. Com o 

encerramento do apoio, criou-se uma dependência financeira e técnica que limitou a trabalho 

das entidades locais,. 

As representações comunitárias conseguiram minimizar essas deficiências com o 

apoio recebido junto a diferentes esferas do poder público e com os ganhos aferidos em suas 

atividades produtivas, mas com sérias limitações para garantir sua atuação. Nesse sentido, é 

preciso considerar que o processo de co-gestão tem um custo institucional e individual que 

pode comprometer a manutenção das famílias, e não tem sido devidamente tratado pelos 

órgãos gestores. Para solucionar os problemas decorrentes desses entraves, é preciso encontrar 

mecanismos para custear e\ou ressarcir o trabalho dos agroextrativistas envolvidos na gestão 

compartilhada. 

 

 

5.3 DINÂMICA POPULACIONAL E HABITAÇÃO NAS ÁREAS AGROEXTRATIVISTAS. 
 

A pesquisa mostrou que não existe um controle do número de famílias que 

usufruem os recursos das áreas protegidas, tanto por parte das instituições públicas como pelas 

representações comunitárias co-gestoras. Por conta disso, há várias estimativas populacionais 

nos diferentes estudos sobre as UCs, sobretudo na RESEX. Na RDSI uma única comunidade 

tem sido tratada como beneficiária, e somente a partir de 2008 outras famílias passaram a ser 

consideradas para o planejamento das ações. 

No que se refere à distribuição da população, o mais importante fenômeno 

demográfico que ocorre nas UCs é a acelerada urbanização registrada localmente. O processo 

é fomentado pelos gestores públicos, que concentram nas maiores comunidades os serviços 

sociais básicos, que têm servido de atrativo para a aglomeração das famílias dispersas, bem 

como para o esvaziamento de algumas vilas menores. Também se registra um contingente de 

famílias que moram nas cidades e trabalham nas suas colocações somente nos períodos de 

safra. 
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A face mais visível desse processo, é que o esvaziamento favorece a invasão e a 

ação predatória de pessoas de fora sobre os recursos naturais, bem como a formação de novos 

hábitos e demandas de consumo tipicamente urbanos. Com isso, surge a necessidade de buscar 

alternativas de ocupação e renda para suprir as novas demandas, sobretudo da população mais 

jovem, o que acaba criando riscos para a sustentabilidade sociocultural e ambiental em longo 

prazo. 

A pesquisa demonstrou que houve sensível melhoria nas condições de moradia 

das famílias agroextrativistas. No Cajari, em 1993 o levantamento socioeconômico registrou 

que as casas tinham 3 cômodos, sendo que a maioria conta hoje com 4 cômodos e um tamanho 

médio de 42m2, excluídos a área de varanda e ‘puxado’, existente em muitas moradias como 

extensão da cozinha. 

Também houve melhoria no material utilizado nas construções, antes eram 

usadas madeira bruta, palha e pau-a-pique. Atualmente, as moradias são todas construídas em 

madeira beneficiada, pintada e cobertura de fibrocimento. Essa mudança foi provocada pela 

garantia da terra que possibilitou investir nas casas, mas, principalmente, pela execução do 

crédito moradia da reforma agrária. 

Na RDSI prevalecem moradias com 3 cômodos em 67,3% dos entrevistados, 

sendo o material usado nessas construções constituído de madeira bruta, pau-a-pique e palha, 

com 28% tendo cobertura em fibrocimento e zinco. Outros 32,7%, que tiveram as residências 

construídas como compensação pela construção de hidrelétrica, têm uma média de 7 cômodos, 

em madeira de lei beneficiada, cobertura de telha de barro, forro e pintura. 

Em relação às condições de saneamento, em 1993 no Cajari, quase 60% não 

tinham nenhuma instalação sanitárias, sendo os dejetos jogados em céu aberto. Atualmente, 

60% dos entrevistados afirmam usar fossa negra e 15% fossa séptica, enquanto 25% não usam 

sanitários. Sobre o abastecimento de água, em torno de 35% das famílias usam diretamente do 

rio sem nenhum tratamento, registrando-se um aumento da utilização de poços amazonas e 

fornecimento de água encanada através de pequenos sistemas captação.  

Quanto às condições de saneamento na RDSI a situação encontrada é precária, 

pois 48% das famílias não utilizam qualquer tipo de sanitário, 19,3% das residências possuem 

fossa negra e 32,7 % usam fossa séptica. Esses últimos também contam com água tratada e 

habitam em Santo Antônio da Cachoeira, na vila construída pelo Projeto Jari. Nas outras 
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comunidades, a situação é agravada uma vez a água utilizada no consumo diário é retirada dos 

rios, que recebem dejetos fecais e rejeitos de garimpos levados pelas chuvas. 

A execução do crédito habitação no Cajari teve grande importância na melhoria 

das condições de moradia, mas não contemplou a implantação de instalações sanitárias. 

Entende-se que a liberação desse crédito deve ser condicionada à inclusão das mesmas, o que 

teria repercussão sobre as condições de higiene e saúde dos moradores. Em relação ao destino 

do lixo domiciliar, tanto na RESEX quanto na RDSI observa-se uma maior preocupação das 

famílias com sua destinação, aumentando o número das pessoas que queimam ou o enterram. 

Em síntese, contata-se uma melhoria geral das condições de moradia da 

população em ambas UC, tanto em relação ao tamanho da área construída como do material 

usado. Entre os fatores que contribuíram para essas mudanças positivas está a garantia de 

posse da terra, o crédito habitação da reforma agrária, a melhoria da renda e do acesso aos 

meios de comunicação e transporte. 

 

 

5.4 TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO NAS ÁREAS DO AGROEXTRATIVISMO 
 

A abertura de estradas na Amazônia, via de regra, tem contribuído para a 

manifestação de inúmeros conflitos, resultando em pressão sobre os recursos naturais e 

expropriação de seus moradores. No sul do Amapá, a abertura da estrada BR 156 no trecho 

Macapá-Jari se constitui num indutor de grandes transformações socioambientais e culturais na 

região. Antes da rodovia, quase todo o transporte de carga e pessoas era via fluvial. 

A estrada contribuiu para a integração política, administrativa e comercial do sul 

do estado, facilitando a oferta e o acesso às políticas públicas de educação, saúde, transporte, 

assistência técnica e fomento à produção local. Acima de tudo, permitiu aos agroextrativistas 

uma maior liberdade no ir e vir às cidades, ampliando suas informações sobre direitos sociais e 

preços de produtos, resultando em maiores cobranças pelos serviços públicos e melhores 

condições de negociações comerciais. 

Nesse sentido, as famílias agroextrativistas ampliaram suas relações sociais, 

políticas e comerciais, com repercussões positivas referentes tanto ao acesso a serviços sociais 

básicos, na renda aferida com a venda de seus produtos, como no barateamento dos bens 

consumidos. Com isso, houve uma diminuição do custo de reprodução material e uma 
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melhoria da vida da população local. 

Em outra ponta, a melhoria nas condições de transporte permitiu o acesso de 

novos agentes econômicos, criando um ambiente de concorrência que representou em 

condições mais favoráveis nos preços dos produtos extrativos. Nesse campo, a mais 

significativa mudança resultou na completa monetarização do mercado da castanha, que antes 

predominava na base do aviamento pela troca de mercadorias, numa relação sempre 

desfavorável aos agroextrativistas. 

A viabilização da política de escoamento dos produtos agroextrativos dinamizou a 

produção de excedentes agrícolas para o mercado, que tem aumentado sua representação na 

composição da renda das famílias. O transporte disponibilizado pelo poder público, seja 

rodoviário ou fluvial, facilita a comercialização agrícola através de feiras de produtores nas sede 

municipais, sobretudo em Macapá.  

Já a produção de castanha é negociada nas áreas de coleta junto às cooperativas e\ou 

comerciantes, que se responsabilizam pelo transporte. Nas áreas onde não é possível acessar pelas 

estradas, usam-se batelões e voadeiras para levar a produção até pequenos depósitos 

improvisados nas margens de rios e estradas. Daí o produto é transportado em caminhões e\ou 

veículos tracionados para Laranjal do Jari, de onde segue de barco para Belém.  

A rodovia beneficiou principalmente as famílias agroextrativistas que moram no 

alto Cajari, uma vez que cortou a RESEX no maciço dos castanhais, resultando em 

significativa redução no custo de coleta. Na RDSI, as famílias enfrentam longo trecho de rio 

encachoeirado, resultando em alto custo operacional de coleta, sobretudo decorrente do grande 

consumo de combustível, o que reduz os ganhos econômicos dos mesmos. 

A abertura da estrada e o aumento da oferta de transporte rodoviário e fluvial 

proporcionaram novas opções de deslocamento aos agroextrativistas. Favorecidos por uma 

melhoria da renda, as famílias locais passaram a utilizar diferentes meios de locomoção, tanto 

fluviais (voadeiras, batelões, catraios e rabetas), como rodoviários (bicicletas, motocicletas, 

automóveis, ônibus, utilitários).  

Esse processo configura a tese defendida por Amartya Sen (2000), que o 

desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as 

pessoas desfrutam. Nessa perspectiva, o direito a liberdades substantivas relaciona-se diretamente 

com a melhoria econômica, com a liberdade das pessoas de ir e vir, de obter uma nutrição 
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satisfatória, da oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado e a possibilidade de ter 

acesso aos serviços sociais básicos.   

Além de trazer facilidades para os moradores, a melhoria dos meios de transporte 

também propiciou o aumento da pressão sobre os recursos naturais locais, se refletindo em 

várias situações de ameaças socioambientais. Como foi abordado ao longo do trabalho, 

destacam-se entre os conflitos identificados: pesca e caça predatória, exploração de madeira, 

disputa por castanhais, pecuária e fixação de ocupações irregulares. 

Em relação à dinâmica de comunicação, os antigos meios representados pelo 

patrão, regatão e lideranças locais perderam muito sua importância. Embora o rádio continue a 

ser um dos principais meios para receber notícias, ganharam importância a radiofonia, a 

televisão, a telefonia rural convencional e o celular, ainda que restrito às comunidades mais 

próximas às sedes municipais.  

O conjunto televisão e parabólica se constituem numa realidade quase onipresente 

para a maioria das famílias agroextrativistas, levando informações do mundo exterior, bem 

oferece novas alternativas de lazer e entretenimento (futebol, novelas, noticiários, entre 

outros). Nesse processo, vai se forjando um comportamento típico de morador urbano e sendo 

criadas novas necessidades e demandas de consumo, que pouco difere de padrões impostos 

globalmente. 

Com isso, em longo prazo manifesta-se sério risco quanto ao alcance e 

manutenção da sustentabilidade sociocultural, econômica e ambiental, na medida em que a 

satisfação de novas demandas evidencia incompatibilidade com a realidade vivenciada pelos 

agroextrativistas. A tendência é que a busca para satisfazer essas necessidades exerça uma 

pressão contraditória com os pressupostos das UCs. 

Na comunicação interna, a radiofonia na RDSI é o principal meio para enviar e 

receber mensagens. Na RESEX Cajari esse meio já ocupou posição de destaque, sendo que em 

2005 foram registradas 22 unidades desse equipamento em funcionamento na UC (PICANÇO, 

2005), mas a falta de manutenção adequada praticamente o inviabilizou. Hoje há apenas oito 

em funcionamento e precariamente. 

Com isso a população e os gestores estão perdendo um instrumento eficiente 

para manter vigilância e o controle de invasores nos diferentes espaços da UC. O uso desse 

equipamento permite que qualquer prática em desacordo com as regras, seja comunicada entre 
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os moradores, entidades comunitárias e as instituições públicas co-gestoras, permitindo 

organizar ações que inibam o problema. Com esse propósito, tanto o ICMBio como a SEMA 

mantém unidades de radiofonia em seus escritórios.  

 

 
5.5 SAÚDE E EDUCAÇÃO NAS ÁREAS PROTEGIDAS AO AGROEXTRATIVISMO 

 

A pesquisa demonstrou que entre os serviços sociais básicos ofertados aos 

agroextrativistas das UCs estudadas, os resultados da política de saúde pública apresentam os 

menores avanços. Há grandes dificuldades de se manter profissionais qualificados, sobretudo 

médicos, inclusive nas sedes municipais, o que repercute diretamente na saúde da população 

local. 

O atendimento em comunidades isoladas é ainda mais precário e conta, 

basicamente, com agentes comunitários de saúde, que não conseguem cumprir a ação 

educativa preventiva que lhe é atribuída na relação saúde e higiene. Seja porque não contam 

com o instrumental e os meios de locomoção necessários ao trabalho, seja pela falta de 

capacitação e de monitoramento adequados que a função exige. 

Na RESEX Cajari, os investimentos na melhoria de infraestrutura de 

atendimento resumem-se a duas comunidades nas margens de estradas: Água Branca do Cajari 

pela Prefeitura de Laranjal do Jari e Aterro do Muriacá por Vitória do Jari. A melhoria mais 

significativa registra-se com a implantação da unidade de saúde de Água Branca, que conta 

com uma equipe do programa saúde da família, laboratório, prédio, ambulância e 

comunicação. 

Na RDSI, como nas áreas ribeirinhas e outras comunidades da RESEX na 

estrada, não há investimento em infraestrutura e os poucos postos que existem estão em plena 

deterioração. O atendimento básico é precário, restringindo-se aos primeiros socorros e 

preparação do doente em estado grave para ser transportado às sedes municipais. 

A disponibilidade de um médico nas comunidades segue um cronograma que 

prevê o atendimento pelo programa saúde da família a cada dois meses, em média. A falta de 

medicamentos e material de primeiros socorros é crônica, como o é a frequência de doenças 

como a malária, conforme demonstra o Gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Demonstrativo da ocorrência de doenças nas áreas protegidas em 2007 (% ) 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Pelo que evidencia o gráfico, a enfermidade que acometeu pelo menos um 

membro das famílias agroextrativistas em 2007, foi a malária em mais de 85% dos 

pesquisados, se considerar-se as outras doenças a ela associadas. Em que pese os esforços da 

FUNASA para controlar essa moléstia endêmica, não se registra redução do número de 

ocorrências ao longo do tempo. As demais doenças registradas não passam de 1,92%, à 

exceção de gripe que alcança 5,78% dos moradores. 

Em relação à política educacional, os avanços foram significativos se 

comparados com os resultados da saúde. Na RDSI, o estudo para criação das áreas 

agroextrativistas realizado em 1988 registra apenas uma unidade escolar funcionando na vila 

de Cachoeira de Santo Antônio, que oferecia as duas primeiras séries do ensino fundamental, e 

para lá deveriam se deslocar quem quisesse estudar. Os outros níveis de ensino só eram 

oferecidos na escola da vila Padaria, que por ser mais distante inviabilizava o ensino formal da 

maioria da população. 

Durante a pesquisa de campo para essa tese, ao analisar a infraestrutura de suporte à 

educação antes da criação da RDSI e atual, constata-se que as comunidades de São Francisco do 

Iratapuru e São Miguel do Cupixi, que não tinham escola passaram a tê-las (na primeira conta 

com ensino regular da pré-escola a 4ª série e modular de 5ª a 8ª séries; a segunda oferece de 1ª a 4ª 

séries). Em Santo Antônio da Cachoeira que já contava com escola teve ampliada a grade 

oferecida (tinha 1ª a 4ª e acresceu o pré-escolar), bem como passou a contar com transporte 

escolar para os alunos de 5ª a 8ª séries estudarem na escola de outra vila (Padaria).  

No Cajari, em 1988 antes da criação da RESEX, existiam apenas três escolas 

oferecendo ensino de 1ª a 4ª séries. Em 1993 já eram 19 escolas funcionando, embora muitas 

fossem improvisadas em igrejas, centros comunitários, casa de moradores ou de professores, 

e oferecendo até a quinta série fundamental (FILOCREÃO, 1993).  

Nesta pesquisa, constatou-se um grande avanço comparando com os registros de 

1988 e 1993. Hoje são 35 unidades escolares (UE), das quais 17 foram pesquisadas, ofertando 

ensino de pré escola, de 1ª a 4ª séries, de 5ª a 8ª séries, o ensino médio e EJA. Porém, destaca-
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se que apenas duas escolas oferecem ensino médio (Água Branca no Alto Cajari e Maranata no 

setor Amazonas-Ajuruxi), o que constitui num fator de migração de jovens. Os alunos de 

outras comunidades deslocam-se aos locais dessas escolas, ficam sem estudar ou se mudam 

para as sedes municipais. 

Registra-se uma melhoria geral em vários indicadores educacionais, 

principalmente no que se refere à expansão da rede de ensino nas UCs, principalmente pela 

municipalização da política de educação. Inclusive, a expansão dos serviços públicos teve 

reflexo econômico na geração de postos de trabalho até então inexistentes nessas áreas. 

O processo foi também influenciado pela criação de representações comunitárias, 

pela melhoria dos meios de transporte e comunicação, que possibilitaram aos moradores mais 

acesso à informação e aos agentes de decisão. Desse modo, as comunidades e seus 

representantes passaram reivindicar o atendimento de suas demandas, muitas das quais têm 

sido atendidas. 

Apesar do avanço representado pela expansão da infraestrutura básica, que se 

refletio na melhoria dos indicadores educacionais, observa-se uma ação centrada no aspecto 

quantitativo. No outro extremo, a falta de professores, a ausência de oferta em diferentes níveis 

de ensino e a falta de transporte escolar contribuem para tirar os jovens de suas comunidades, 

na medida em que eles têm de mudar-se para as cidades para continuar os estudos. Não raro os 

que se destacam não voltam, o que acaba tendo reflexos econômicos na vida dos moradores. 

 
 
5.6 PRODUÇÃO E RENDA NAS ÁREAS DESTINADAS AO AGROEXTRATIVISMO 

 

Antes da criação das áreas agroextrativistas, com o controle exercido pelos 

patrões, regatões e comerciantes através do aviamento, quase não havia circulação de dinheiro 

em espécie. Era imposta a troca da produção extrativa por produtos manufaturados, numa 

relação extremamente desfavorável à população local. O principal produto gerador de renda 

era a castanha e a atividade agropecuária era basicamente para autoconsumo. 

Na RESEX, a renda registrada pela pesquisa socioeconômica em 1993, três anos 

depois da criação da UC, apresentou o seguinte resultado: 57% da população possuíam renda 

monetária mensal menor que 1 salário mínimo (SM); 22% tinham renda entre 1 e 1,5 SM; 12% 

aferiam renda entre 1,5 e 2 SM; para 2% renda variava entre 2 e 2,5 SM; para 5% era entre 2,5 



330 
 

 

e 3 SM; e, 3% ganhavam mais de 3 SM de renda familiar. 

No Iratapuru, o levantamento de 1999 realizado pela SEMA, dois anos após a 

criação da RDS, registrou que a renda familiar era assim distribuída: 37% das famílias 

recebem uma renda mensal menor que 1SM; 37% tem renda de 1 a 2 SM; 14,9% tem renda de 

2 a 3 SM; e, 11,1% aferem uma renda maior que 3 SM. O fato de não haver circulação de 

dinheiro implica em pequenos gastos com despesas mensais: 51,9% das famílias gastam 

menos de R$ 100,00; 33,3% gastam entre 100 e 200 reais; e 14,8% gastam mais de 200 reais 

por mês. 

As transformações que ocorreram na infraestrutura dos serviços sociais, também 

tiveram reflexos no sistema de produção e na renda das famílias agroextrativistas: seja pela 

melhoria de comunicação e transporte, que permitiu melhor condição de negociação na 

compra e venda de produtos; seja pelos postos de trabalho criados através dos serviços de 

saúde e educação; seja pelo acesso a benefícios sociais como aposentadorias, pensões e 

programas de renda mínima; ou pelo incremento de equipamentos e renda decorrentes da ação 

de associações e cooperativas. 

Pesquisas realizadas no sul do Amapá captam essas mudanças e mostram os 

reflexos das diferentes atividades na composição da renda das famílias agroextrativistas. Na 

RESEX, um estudo com famílias do alto Cajari conduzido por Koury et al (2002) chegou à 

composição da renda expressa no Tabela 22. 

 

Tabela 22- Composição da renda bruta familiar anual na RESEX-CA 
Componentes Valor médio a.a 

(R$) 

Formação da renda (R$) Produtos 

Monetária Autoconsumo 

Atividades agrícolas 2.490,68 1.939,19 551,49 Farinha de mandioca, feijão, 

milho, frutas, jerimum, 

macaxeira, cará, etc 

Criação de pequenos 

animais 

187,60 19,88 167,72 Porco, galinha, pato, etc 

Extrativismo vegetal, 

caça e pesca 

2.243,54 1.710,15 533,39 Castanha-do-pará, piquiá, uxi, 

açaí, bacaba, óleos de copaíba e 

andiroba, pesca e caça, etc 

Outras rendas 1.478,78 1.478,78 - Venda de mao-de-obra, 

aposentadorias, bolsas-escola e 

outras formas de renda 

Total anual (R$) 6.400,60 5.148,00 1.252,60  

Fonte: Koury et al (2002). 
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Partindo-se da análise da tabela dos autores chega-se às seguintes conclusões: 

a. A estrutura da renda bruta das famílias compreende, além do autoconsumo, os 

rendimentos auferidos com as atividades agrícolas, extrativistas e outras rendas como pensões, 

aposentadorias, bolsas-escola, venda de mão-de-obra, etc. Como mostra a Tabela, a renda 

média bruta das famílias corresponde mensalmente a 3,5 SM vigentes no ano da pesquisa. Na 

formação dessa renda, 19,6% são representados pelo autoconsumo e 80,4% pela renda 

monetária. 

b. As atividades agrícolas destacam-se dos demais componentes, correspondendo a 

38,9% do volume total da renda bruta familiar, enquanto as atividades ligadas ao extrativismo 

contribuem com 35,0%. A agricultura tem, ainda, importante contribuição (37,7%) na renda 

monetária, participando com 44,0% da renda representada pelo autoconsumo, enquanto as 

atividades ligadas ao extrativismo contribuem com 33,2% da renda monetária e 42,6% da 

renda de autoconsumo. Quanto à criação de pequenos animais, apesar de representar somente 

2,93% da renda total, tem grande importância na segurança alimentar, uma vez que são quase 

totalmente consumidos pelas famílias.  

c. A participação dos produtos do extrativismo na formação da renda bruta total era na 

ordem de 35,0%, o que representava 33,21% da renda monetária e 42,58% da renda de 

autoconsumo. A castanha responde pela maior parte da renda monetária gerada pelo 

extrativismo, enquanto o açaí era destinado, fundamentalmente, ao consumo das famílias e 

apenas uma pequena parte da produção era vendida.  

d. O componente ‘outras rendas’ contribuiu com 23,1% do total da renda bruta e 

28,7% da renda monetária. A formação desse componente é proveniente de programas sociais 

do governo federal e estadual, aposentadorias, salários de funcionários dos caixas escolares 

(merendeiras, serventes, etc.) e salários de funcionários públicos (vigilantes, agentes de saúde, 

etc.). Para os autores, em média, essas receitas provocam um considerável aumento na renda 

bruta das famílias, equivalente a um valor mensal, por família, igual a 0,8 SM vigentes na 

época da pesquisa. 

Dentre as culturas exploradas economicamente, a mandioca para produção de farinha 

era a principal, contribuindo com 14,6% da renda bruta e 9,4% da renda monetária. Além da 

farinha de mandioca e seus subprodutos goma e tucupi, outros produtos importantes são as 



332 
 

 

frutas (banana, maracujá, laranja, abacaxi, pupunha, e mamão), as raízes e tubérculos 

(macaxeira, batata-doce e cará), o jerimum, o milho, o arroz, o feijão caupi, a cana-de-açúcar. 

Em relação à renda das famílias da RDS, um trabalho realizado por AmapazDS 

(2004) junto às famílias que trabalham com a COMARU, chegou-se à renda média mensal de 

R$ 667,96 por família, o que corresponde a 2,6 SM vigentes na época da pesquisa (Tabela 23). 

Por outro lado, esse valor médio esconde grandes diferenças entre a renda das famílias, em que 

a maior renda mensal (R$ 2.390,64) chega a ser 53 vezes maior que a menor renda (R$ 45,00). 

 

Tabela 23- Faixas de renda mensal das famílias 

Domicílios (%) 

22 

38 

19 

22 

Renda média 

Renda Mensal (R$) 

1.465,67 

627,48 

401,79 

167,80 

667,96 

Renda Mensal Média (SM) 

5,6 

2,4 

1,5 

0,6 

2,6 

Fonte: Adaptado de AmapazDS (2004) 

 

Os dados da tabela demonstram que há grande variação entre o maior e o menor 

valor de renda das famílias pesquisadas. Essa diferença decorre, sobretudo, da quantidade de 

castanhais controlados por cada família e da posição ocupada na cooperativa, que possibilita 

acessar as melhores oportunidades. Partindo-se da análise dos dados chega-se às seguintes 

conclusões: 

a. Em 22% dos domicílios, a renda é de 5,6 SM (R$ 1.4665) resultantes de atividades 

de extrativismo de castanha, breu e copaíba; 

b. Para 38% das famílias a renda aferida é de 2,4 SM (R$ 627,48), decorrentes dos 

serviços prestados à COMARU no processamento da castanha em óleo envolvendo 

remuneração de sócios, diretores e contratados; 

c. Em 19% das famílias a renda é de 1,5 SM (R$ 401,79) oriundos de benefícios 

sociais como aposentadorias, pensões e bolsas governamentais; 

d. Para 22% dos domicílios a renda é 0,6 SM (R$ 167,80), sendo classificada como 

‘outras receitas’ e resultante por remuneração fixa (leitura de altura da água do rio e servente 
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da escola), serviços eventuais, arrendamento e venda de imagens individuais à Natura. 

 

Deve-se ressaltar que a pesquisa foi realizada somente na principal comunidade que 

acessa recursos da RDSI, São Francisco do Iratapuru. Chegou-se a essa renda a partir do 

cálculo dos valores envolvidos na atividade produtiva e comercial da COMARU. Outra 

consideração a ser feita, é que o cálculo inclui apenas a renda monetária, sendo que a renda de 

autoconsumo representada pelo extrativismo vegetal, caça, pesca, agricultura de subsistência e 

criação de pequenos animais não foi contemplada. 

Nos trabalhos de campo desta tese na RDSI, envolvendo os moradores de São 

Francisco do Iratapuru, Santo Antônio da Cachoeira e São Miguel do Cupixi, a renda bruta 

média anual aferida por cada família agroextrativista foi de R$ 12.581,07. Esse valor 

corresponde a uma renda média aproximada de 2,5 salários mínimos por mês (de 2007) e 

envolve renda monetária e de autoconsumo, decorrentes de atividades agrícolas e criação de 

pequenos animais, atividades extrativistas e outras rendas, como prestação de serviços, bolsas 

assistenciais, pensão, aposentadoria. 

Como pode ser verificado no Gráfico 16, a atividade extrativa se destaca dos 

demais componentes da renda bruta familiar, com uma participação média de 61,34% do 

volume total dessa renda. Sendo que desse total (R$ 7.716,66), 52,10% corresponde a renda 

monetária e 47,90% representa a renda de autoconsumo.  

 

O componente ‘outras rendas’ inclui os serviços prestados à atividade não 

agroextrativa, as bolsas assistenciais, as pensões, aposentadoria e outros benefícios sociais. 

Juntas, eles perfazem o valor de R$ 3.134,12, que representa 24,91% da renda aferida, sendo 

100% constituída de renda monetária. 

 
 

Gráfico 16 - Demonstrativo da composição da renda bruta média familiar na RDSI (%). 
Fonte: Dados coletados em pesquisa de campo (2007/2008). 

 

A atividade agrícola e criação de pequenos animais têm a menor participação na 

renda auferida, somando um valor absoluto de R$ 1.730,29 ou 13,75%. Desse total, em torno de 

50% correspondem à renda monetária e 50% é não monetária, usada no autoconsumo das 
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famílias agroextrativistas. 

Observe-se que há grande variação na representação de cada componente da 

renda, quando se comparam as duas UCs: na RDSI, a atividade extrativa representa 61,34% e a 

agropecuária 13,75%; na RESEX, esses elementos representam, respectivamente, 40,89% e 

35,92%. Já as ‘outras rendas’ mantém patamares sem diferença significativa.  

A explicação para essa diferença pode ser a facilidade de acesso e da 

comercialização da produção, proporcionado pela estrada que corta a RESEX, bem como pela 

oferta de transporte de barco nas áreas ribeirinhas, que levam a produção para a ‘Feira do 

Produtor’ nas cidades. Essa condição não ocorre em relação ao conjunto das famílias da RDSI, à 

exceção dos moradores da comunidade Santo Antônio da Cachoeira, que contam com um barco 

disponibilizado pela Prefeitura para escoar sua produção. 

Nos trabalhos de campo na RESEX Cajari, registrou-se a renda bruta média 

anual por família de R$ 9.640,79 ao ano, incluídas renda monetária e renda de autoconsumo, 

que corresponde a 2,11 salários mínimos ao mês em 2007. Ao se considerar somente a renda 

monetária tem-se uma renda média de 1,61 SM ao mês, o que representa um aumento do poder 

aquisitivo das famílias quando comparado com a renda aferida em 1993. 

A composição da renda é centrada em 4 componentes: atividade extrativa 

(40,89%), atividade agrícola (30,86%), outras rendas (23,20%) e criação de pequenos animais 

(5,06%), conforme foi detalhado na seção 3.3.1 As experiências econômicas de produção 

coletiva no Cajari. O que se quer destacar é que essa renda sofre significativa influência pela 

variação do preço dos produtos agroextrativos, sobretudo da castanha, fazendo com que a 

renda média das famílias da RESEX seja diferente entre os setores (Tabela 24). 

 

Tabela 24 - Composição da Renda Bruta Familiar nos setores da RESEX Cajari 

Componentes 

Formação da renda no setor alto Cajari (R$) 
Formação da renda nos setores médio-baixo 

Cajari e Amazonas-Ajuruxi (R$) 
Valor bruto 

médio a.a. Monetário Autoconsumo
Valor bruto 
médio a.a Monetário Autoconsumo 

Atividades agrícolas 3.428,50  2.581,96 846,54 2.521,53 1.859,64  661,89  

Criação de pequenos 
animais 560,00  140,00 420,00 415,19  94,05  321,14  

Atividade Extrativa 4.786,51  4.211,49 575,02 3.096,92 1.362,08  1734,84 

Outras rendas 2.319,00  2.319,00 -- 2.153,92 2.153,92  -- 
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Total anual (R$) 11.094,01  9.252,45 1.841,56 8.187,56 5.469,69  2.717,87  
Fonte: Pesquisa de campo (2007/2008). 
Nota: Pesquisa de campo e tabulação de dados econômicos, realizados em cooperação com o pesquisador 
Aristóteles Viana. 

 

Como se observa na tabela, a renda média das famílias dos setores Médio-Baixo 

Cajari e Amazonas-ajuruxi soma R$ 8.187,56, sendo que 66,80% é representado por renda 

monetária e 33,20% é renda de autoconsumo. O detalhamento da composição dessa renda 

(Gráfico 17) mostra que: 30,80% é proveniente de atividades agrícolas; 5,07% decorre da 

criação de animais; 37,82 % é resultante da atividade extrativa; e, 26,31% refere-se as outras 

rendas. 

 

Gráfico 17 - Composição da Renda Bruta Familiar dos setores Baixo-Médio 
Cajari e Amazonas-Ajuruxi (%) 

Fonte: Pesquisa de campo (2007/2008) 
 

Deve-se ressaltar que a renda aferida com a atividade extrativa nesses setores não 

inclui a produção de castanha, dado que não existe ou não é representativa nos mesmos, sendo 

compensada pela extração de açaí e madeira. Porém, essas atividades não têm a mesma 

representatividade e importância econômica que a castanha. 

No alto Cajari, o valor médio da renda bruta anual familiar é de R$ R$ 

11.094,01, sendo que 83,40% é renda monetária e 16,60% é renda de autoconsumo. São 4 os 

componentes da renda: extrativismo vegetal, caça e pesca, constituindo 43,14% da renda; 

atividades agrícolas que representam 30,90 %; ‘Outras rendas’ com 20,90%; e criação de 

pequenos animais que compõe 5,05% da renda aferida, como se pode observar no Gráfico 18. 

Ao se comparar a representatividade dos componentes da renda dos diferentes 

setores, a atividade agrícola e a criação de pequenos animais permanecem praticamente os 

mesmos. Já ‘outras rendas’ e atividade extrativa sofrem alterações: a primeira reduzindo de 

26,31% (baixo-médio Cajari e Amazonas-ajuruxi) para 20,90% (alto Cajari); a segunda, de 

37,82% para 43,14%, respectivamente. 
 

Gráfico 18 - Composição da Renda Bruta Familiar no alto Cajari (%) 
Fonte: Pesquisa de campo (2007) 

 

A diferença de renda entre os setores e a própria representatividade do 
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componente ‘atividade extrativa’ na formação da renda das famílias agroextrativistas, está 

relacionada com a variação da produção e preço da castanha. Essa variação foi registrada por 

Filocreão (2007), como pode ser observado na Tabela 25, em que é feita uma comparação 

entre a variação das rendas oriundas da produção da castanha e da farinha de mandioca. 

 

Tabela 25 - Influência do preço da castanha na renda monetária familiar 
Componentes da 

renda 

2005 2006 

R$ % R$ % 

Mandioca 1.678,30 14,94 1.678,30 27,62 

Rendas extras 2.678,50 23,84 2.678,50 44,08 

Castanha 6.878,90 61,22 1.719,72 28,30 

Renda Total 11.235,70 100,00 6.070,52 100,00 

Fonte: Filocreão (2007) 
 

Para o autor, a renda monetária é constituída de uma fração estável e uma 

instável. Nesse sentido, a renda proveniente da atividade extrativista da coleta da castanha é a 

fração instável por sofrer grandes oscilações de preços no decorrer da safra e entre as safras. A 

fração relativamente estável é resultante da comercialização dos produtos agrícolas, que tem 

como carro chefe a farinha de mandioca e as rendas extras pela venda da força de trabalho e 

recebimentos de benefícios das políticas previdenciárias (pensões e aposentadorias) e das 

políticas sociais como as bolsas famílias.  

Os dados da tabela demonstram o importante papel da mandioca na estabilidade 

social e econômica das famílias agroextrativistas. Essa cultura é a base alimentar e garantia de 

renda direta ou como poupança, permitindo a reprodução da família agroextrativista 

amazônida, que sobrevive em condições de restrições impostas pela natureza, pelo mercado e 

pelo acesso às políticas públicas, como é o caso do Sul do Amapá. 

A pesquisa demonstra a importância do componente ‘outras rendas’, responsável 

por um percentual significativo da renda bruta anual das famílias agroextrativistas, 

basicamente como renda monetária. Esse elemento é formado pelos seguintes itens: 

Aposentadoria/pensões/benefícios, prestação de serviço para atividade agroextrativista, 

prestação de serviço para atividades não agroextrativista, bolsas assistenciais de governo, 

serviço público e atividades relacionadas. 

Nessas “outras rendas”, destaca-se a participação dos programas de renda 
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mínima (as bolsas governamentais) e do emprego público e\ou atividades terceirizadas a ele 

associadas. A importância desse último na geração de renda e ocupação está associada ao 

processo de descentralização administrativa que possibilitou a municipalização dos serviços 

sociais, sobretudo educação e saúde. 

A melhoria no quadro geral da renda auferida pelos agroextrativistas das áreas 

protegidas estudadas, também foi influenciada pela disponibilidade do transporte da Feira do 

Produtor. Seja através do governo estadual ou prefeituras, teve reflexo direto na economia 

local, na medida em que proporcionou uma maior liberdade tanto comercial, quanto social às 

famílias agroextrativistas. De um lado, o transporte facilita a relação dos agroextrativistas com 

o mercado e funciona como um incentivo ao aumento da produção. Por outro, facilita a 

aquisição de bens manufaturados e serve também como meio de entrada para novos hábitos de 

consumo. 

No tocante a alimentação e produtos de uso geral, registram-se mudanças 

importantes. Antes da criação das áreas protegidas o consumo se resumia aos itens 

provenientes da caça, da pesca, do extrativismo vegetal, da farinha de mandioca e dos poucos 

produtos manufaturados que eram fornecidos pelos patrões e\ou regatões (sal, café, açúcar, 

tecido, fumo e utensílios de trabalho).  

 

 

Atualmente essa lista sofreu acréscimo. Pelo menos uma vez ao mês, por ocasião 

da Feira do Produtor, no recebimento de aposentadorias, pensões ou das ‘bolsas de governo’, 

as famílias incluem em sua dieta alimentos como: feijão, leite, arroz, frango congelado, óleo, 

pães, bolacha, macarrão, carne em conserva, doces, entre outros, como lanternas, pilhas, 

roupas, calçados, brinquedos, etc., adquiridos em supermercados e lojas das cidades.  

Com a oferta de energia termelétrica e os ganhos auferidos por conta da maior 

liberdade na comercialização de seus produtos, os agroextrativistas foram motivados a adquirir 

bens de consumo até então inacessíveis. Assim, bens como ventilador, freezer, geladeira, 

fogão a gás, rádio, aparelho de som, antena parabólica e televisão, celulares, entre outros, 

passaram a ser incorporados ao cotidiano das famílias. 

Esse novo padrão de consumo é indicativo da melhoria das condições de renda, 

ao passo que também representa a incorporação hábitos e necessidades de consumo até então 
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inexistentes. Essas demandas constituem-se em elemento de pressão sobre a base de recursos e 

podem representar uma ameaça à sustentabilidade socioambiental, configurando um contexto 

de maior complexidade para a gestão compartilhada das áreas protegidas destinadas ao 

agroextrativismo. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
 



339 
 

 

 
CONCLUSÃO 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VI. CONCLUSÃO  

 

O propósito central da pesquisa desta tese é analisar em que medida as áreas 

protegidas para o agroextrativismo cumprem os objetivos aos quais foram criadas, na perspectiva 

de proteção e uso sustentável dos recursos naturais e como garantia de melhoria de vida das 

famílias agroextrativistas. 

A primeira pergunta formulada para atender ao objetivo da pesquisa, busca 

identificar as repercussões sobre as condições de vida das famílias agroextrativistas e na base de 

recursos, resultantes das estratégias por elas usadas para garantir sua sobrevivência. 

Sobre essa questão, os dados demonstram que houve ampla melhoria em vários 

indicadores socioeconômicos, que refletem o acesso dos agroextativistas a serviços socais básicos 

de saúde, educação, transporte, comunicação, moradia, como também a bens de consumo, que 

antes eram inacessíveis. Nesse processo, foi fundamental a abertura da estrada e a 
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descentralização administrativa promovida pelo Estado, que permitiram maior acesso da 

população às políticas públicas. 

A criação das áreas protegidas ao agroextrativismo foi fundamental para garantir 

segurança com posse do território, abrindo novas possibilidades às famílias agroextrativistas 

como demonstrado ao longo do trabalho. Porém, as melhorias registradas nas condições de vida 

da população, parecem muito mais ligadas às transformações gerais que ocorrem no país, do que 

a políticas diferenciadas dirigidas às áreas protegidas. Nesse sentido, apesar de sua importância 

para os agroextrativistas, pode-se dizer que essas melhorias são conjunturais, que podem e devem 

ser maximizadas pela implementação de políticas específicas, que essas áreas em regime especial 

de uso requerem. 

Em relação à repercussão das atividades agroextrativistas sobre a base de recursos 

naturais, pesquisas indicam que quando são realizadas de modo tradicional elas não 

comprometem os processos ecológicos de determinada espécie, mas não é possível separá-las de 

outras pressões exercidas por agentes externos e internos.  

Nesse sentido, na RDSI as ameaças provocadas pela ação externa de garimpeiros, 

bem como caçadores, pescadores, somam-se às atividades produtivas das famílias agroextrativas. 

A RESEX, à exceção da atividade garimpeira, sofre as mesmas pressões que a RDS, que se 

somam à retirada de madeira facilitada pela estrada, bem como à pecuária, ameaçando a base de 

recursos. Considerando o caráter localizado das pressões em relação à extensão e biogeografia 

das UCs, que permite conexão com outras áreas protegidas, pode-se afirmar não há 

comprometimento dos processos ecológicos e ambientais que tenham inviabilizado um recurso 

em particular.  

Por outro lado, a pesquisa indica que é preciso que os gestores tomem 

providências que inibam as ações predatórias tanto de agentes internos quanto externos. Para 

tanto, aumentar a presença da fiscalização e comunicação interna é vital, bem como viabilizar e 

fomentar a adoção de práticas que permitam uso produtivo e manutenção da biodiversidade, a 

exemplo do manejo e criação de peixes e animais silvestres, manejo florestal, agregação de valor 

da produção local, entre outros. 

A segunda questão da pesquisa está intimamente ligada a primeira e procura 

identificar as ameaças que podem comprometer os objetivos das unidades de conservação em 

relação à proteção da biodiversidade e à reprodução social das famílias agroextrativistas. 
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Além do que já foi dito nesta seção, as pressões decorrentes da estrada pelos 

agentes externos e pelos próprios agroextrativistas, ressalta a urgência de providências em relação 

à pecuária bubalina e à ocupação irregular dentro e no entorno da RESEX, que ocorrem ao longo 

da estrada no sentido de Laranjal do Jari. A criação de búfalos cresce sem controle e trata-se de 

atividade inicialmente proibida em UC e que tem gerado conflitos cada vez mais constantes entre 

criadores e não criadores, num clima de tensão social interna. 

A ocupação irregular promovida por agricultores, comerciantes e empresários de 

Laranjal do Jari, já ocupa considerável área da RESEX, avançando sobre área de castanhais dos 

agroextrativistas locais e gerando conflitos por recursos. Há, inclusive, um movimento 

capitaneado por políticos locais, que defendem que a área ocupada seja desmembrada da UC e 

seja transformada em um assentamento rural. 

Outra frente de ameaças às áreas protegidas para o agroextrativismo remete aos 

debates entre as diferentes correntes ideológicas que forjaram os conceitos de conservacionismo e 

preservacionismo. Na RDSI não há moradores fixos em seu interior, que na visão dos 

preservacionistas indica a melhor maneira de proteger a natureza, enquanto a presença de 

moradores na RESEX Cajari é aceita pelos conservacionistas como uma estratégia de 

manutenção da biodiversidade. 

Mostra a realidade empírica, que a presença de atividade humana na RESEX 

resultou em várias ameaças e conflitos socioambientais, inclusive sobre a biodiversidade, e que 

apesar das dificuldades de gestão tem-se conseguido manter sua viabilidade ecológica. No 

interior da RDSI, os impactos são mais localizados e restritos às áreas de garimpo e aos ‘retiros’ 

instalados nos castanhais. Ainda são encontradas marcas de antigos sítios, remanescentes do 

período em que havia moradores fixos, sendo que as maiores alterações encontram-se no entorno, 

onde as famílias agroextrativistas realizam suas atividades agrícolas próximas às vilas 

comunitárias. 

A pesquisa demonstra que a apropriação da biodiversidade nas áreas protegidas 

estudadas ocorre de maneiras diferentes: enquanto na RESEX os recursos naturais são 

apropriados na forma de produtos, seja por usuários internos ou externos, na RDSI, a diversidade 

biológica tem sua apropriação tanto como produto, como também na condição de conhecimento 

tradicional, devidamente autorizado pelos órgãos responsáveis. 
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Note-se que essa apropriação do conhecimento tradicional, beneficia diretamente 

os interesses comerciais de uma empresa (Natura) e de um grupo de moradores (São Francisco do 

Iratapuru através da COMARU). Pelo que determina a lei, em tese, os benefícios deveriam ser 

estendidos às outras populações tradicionais da região, que também detém esse conhecimento e 

são responsáveis pela manutenção da base de recursos existentes. 

Na RDSI, a inexistência de moradores no interior da UC, facilita a entrada de 

agentes diversos, que reivindicam o direito de uso em uma ‘terra de ninguém’, com riscos à 

manutenção da diversidade biológica e da viabilidade da própria área protegida, como sugere a 

ação de garimpeiros e ‘mariscadores’. Por outro, contradiz a própria legislação que trata as áreas 

protegidas aos agroextrativistas, que demanda a existência de população tradicional para que 

possam ser viabilizadas. 

Considerando o que foi demonstrado ao longo do trabalho, nesse ponto é possível 

confirmar a hipótese central desta tese, de que há melhorias quantitativas e qualitativas nas 

condições de vida da produção familiar agroextrativista, bem como na proteção da diversidade 

biológica, mas são encontradas ameaças socioambientais que não garantem a sustentabilidade dos 

ganhos conquistados. 

A terceira questão de interesse da pesquisa é averiguar qual a percepção da 

população local quanto aos impactos causados por suas atividades sobre suas condições de vida e 

nos recursos que garantem sua sobrevivência. Parte-se da premissa, que o conhecimento sobre a 

percepção de um determinado grupo social, neste caso as famílias agroextrativistas, em relação à 

sua situação socioeconômica e da base de sua sobrevivência, permite aos gestores planejar ações 

mais adequadas às características do referido grupo. 

Em relação às condições de vida, como foi demonstrada ao longo do trabalho, a 

percepção dos agroextrativistas praticamente coincide com os dados levantados na pesquisa, 

indicando que houve uma melhoria de diferentes indicadores sociais, sobretudo pela segurança de 

garantia da terra. Porém, quanto à produção extrativa e agrícola, a maioria dos pesquisados 

considerou essas atividades insuficientes para sustentar as famílias (Gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19 – Demonstrativo da percepção dos agroextrativistas sobre o rendimento da 
agricultura e do extrativismo (%). 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2007/2008)  
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Nas áreas protegidas, tanto o extrativismo como a agricultura são considerados 

suficientes para garantir o sustento da família para em torno de 23% dos moradores, sendo que 

aproximadamente 25% da população consideram essas atividades mais ou menos suficientes e 

5,8 % dizem que essas atividades são pouco suficientes; para 35,29% e 28,85% dos moradores, o 

extrativismo e a agricultura, respectivamente, são insuficientes para a manutenção familiar; 

enquanto afirmam não desenvolver atividade extrativa e agrícola, respectivamente, 9,8% e 

17,31% dos moradores. 

 

 

Em relação à pressão exercida sobre os recursos naturais, a grande maioria 

identifica impactos sobre a fauna depois da criação das UCs: na RDSI, 73,08% da população 

percebe diminuição e 17,31% notou aumento da frequência de animais; na RESEX, 45,93% dos 

moradores identificam diminuição e 22,67% afirmam que houve aumento da quantidade de 

animais. Entre os que não perceberam mudanças são 7,69% na RDS e 28,49 na RESEX. 

A primeira impressão sobre esses dados é que são contraditórios, uma vez que 

sugerem uma maior ameaça na RDS que não tem população fixa em seus limites. Na realidade, 

as informações referem-se às áreas próximas às moradias que estão fora da UC e, portanto, 

sujeitas a maiores pressões aos recursos. Quanto ao seu interior, há uma unanimidade sobre a 

maior frequência da fauna. 

Os moradores não percebem alterações significativas sobre a cobertura florestal 

em ambas UCs, ao contrário do que mostram os dados da SEMA (2005) e Funi (2009) retratado 

nesse trabalho. Sobre as mudanças identificadas sobre a fauna, indicam a necessidade de se 

buscar alternativas viáveis, que possam garantir o suprimento de proteínas necessárias à 

reprodução social dos agroextrativistas, bem como à conservação da biodiversidade, como as 

propostas já recomendadas nesse trabalho. 

Quanto à quarta e última questão da pesquisa, que busca compreender em que 

medida o processo de co-gestão das áreas protegidas tem cumprido aos objetivos de sua criação, 

considera-se que há ganhos e perdas. Pode-se dizer que há convergência de dinâmicas e 

interesses entre os co-gestores, mas não significa que não sejam conflituosos, nem que não se 

façam presentes estratégias e experiências que se complementam em diferentes aspectos. 



344 
 

 

A pesquisa demonstra que os gestores públicos das UCs destinadas ao 

agroextrativismo, atualmente representados pelo ICMBio e SEMA, estão num processo de 

aprendizado para conduzir a proteção da biodiversidade desses espaços, numa relação de 

parceria com as populações locais. Apesar disso, muitas ações são marcadas por posturas 

autoritárias e preservacionistas, manifestas no uso do poder de polícia contra os próprios 

agroextrativistas, em questões que poderiam ser tratadas de maneira negociada através da co-

gestão. 

No tocante aos agroextrativistas em sua luta para conquistar e gerir seu território, a 

população teve que reinventar a vida comunitária, criando instituições para representá-la 

politicamente e se impondo enquanto sujeitos do processo social e histórico. NA RESEX, 

inicialmente organizou-se a co-gestão centrada em uma única representação dos moradores, que 

mostrou grande dificuldade para ser viabilizada e levou à criação de outras entidades. A RDS 

também centrou a co-gestão numa só representação, o que passou a ser questionado 

recentemente, na medida em que outras comunidades reivindicam o acesso aos benefícios 

oriundos dessa área protegida.  

A experiência da RESEX mostra que a espacialização das áreas para fins de 

gestão apresenta-se como uma saída viável, tendo em vista a grande extensão de UCs, que 

comportam diferentes relações do homem com a natureza para garantir sua subsistência, a 

depender de cada ecossistema ou setor. Nesse sentido, mostra-se procedente envolver os 

moradores em temas de seu interesse mais direto, mas é preciso manter o envolvimento do 

conjunto dos moradores sobre as decisões e encaminhamentos relativos aos problemas e 

necessidades de gestão de toda a UC, de modo a manter um mínimo de coesão que garanta a 

integridade socioambiental da área protegida. 

Tanto na RESEX como na RDSI, a falta de instrumentos fundamentais de gestão – 

Plano de Manejo e Conselho Deliberativo –, compromete significativamente a co-gestão, embora 

a RESEX do Cajari tenha Conselho, mas pouco explorado na busca de soluções para os 

problemas da UC.  

Outros fatores como poucos funcionários, infraestrutura e orçamento insuficiente 

dos órgãos públicos e inexistentes nas entidades dos moradores, conflitos interinstitucionais e de 

interesses pessoais, entre outros, são responsáveis pelo desempenho relativamente baixo da 

eficiência do manejo aferido na pesquisa.  
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Considerando o resultado da avaliação dos âmbitos abordados, a RESEX do rio 

Cajari obteve um índice de qualidade do manejo na ordem de 53,08% e a RDSI 52,62% do 

‘ótimo de manejo’. Tomando como base a escala de valoração utilizada, o manejo de ambas 

UCs é considerado em padrão pouco satisfatório. Isso significa que existem ganhos na gestão, 

mas as áreas são vulneráveis a fatores externos e/ou internos, em razão de haver somente os 

meios mínimos necessários à gestão, o que pode acarretar o descumprimento de alguns dos 

objetivos primários da área. 

Embora as duas áreas protegidas tenham obtido praticamente o mesmo índice de 

qualidade de manejo, apresentam graus de eficiências diferentes entre as dimensões analisadas, 

como pode ser observado na Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Comparativo do grau de eficiência de manejo entre a RDSI e da RESEX-CA. 
Dimensões RDS do Rio Iratapuru RESEX do Rio Cajari 

Grau de Eficiência da dimensão (%) Grau de Eficiência da dimensão (%) 

Ambiental 77,77% 71,53% 

Social 50,00% 52,50% 

Econômico 38,85% 37,80% 

Institucional 46,87% 50,50% 

Eficiência do Manejo 

da UC (%) 
52,62% 53,08 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2008). 
 

No tocante à dimensão ambiental, a RDSI apresenta melhor desempenho 

(77,77%) que a RESEX-CA (71,53%), sobretudo, decorrente da inexistência de atividades e 

população permanente em seu interior, por conta de seu isolamento. Já a RESEX Cajari é 

cortada pela rodovia Macapá-Jari, como também é facilmente acessado por via fluvial, o que 

permite maior pressão antrópica sobre seus recursos. 

Em relação à dimensão social, a RESEX-CA teve melhor grau de eficiência 

(52,50%) que a RDSI (50,00%). Esse desempenho é resultante da existência do Conselho 

deliberativo, bem como de maior participação e representatividade do conjunto das famílias 

agroextrativistas dos diferentes setores da UC, o que resultou em setorização das representações 

comunitárias no processo de co-gestão. Já na RDSI não há Conselho Deliberativo funcionando, 
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e apenas uma organização e uma comunidade tem participado efetivamente da gestão.  

No que se refere à dimensão econômica, há uma similaridade no resultado 

aferido nas duas UCs, sendo que a RDSI obteve 38,85% de eficiência e a RESEX-CA 37,80%. 

O desempenho aponta uma melhoria dos serviços sociais básicos e da renda dos 

aroextrativistas, mas que ainda estão muito aquém das reais necessidades da população, que 

demandam por alternativas econômicas que substituam práticas contrárias aos pressupostos 

dessas UCs, a exemplo da pecuária.  

Nesse sentido, não existem medidas efetivas de mitigação e/ou compensação aos 

impactos econômicos negativos pela criação da UC. Em outro aspecto, também reflete que os 

recursos financeiros para a gestão não são suficientes e diversificados para cobrir os gastos, 

indicando que os mecanismos de gestão financeira não são adequados, sobretudo, pela 

inadequada estrutura em que se encontra o órgão gestor. Com isso, se forem mantidas as 

condições atuais, os objetivos de manejo não são alcançáveis. 

No que se refere à dimensão institucional, a RESEX-CA apresenta um grau de 

eficiência (50,50%) maior que a RDSI (com 46,87%). O resultado reflete a infraestrutura, 

mecanismos legais, pessoal e apoio interno e externo ao processo de gestão, que no caso da 

RESEX-CA o órgão gestor (ICMBio) demonstrou estar melhor instrumentalizado e 

comprometido com o manejo da UC. 

A avaliação do manejo de uma UC não deve ser vista como um fim em si mesma, 

mas como um importante passo para determinar suas potencialidades e limitações, com vistas ao 

monitoramento contínuo e ao aprimoramento da sua gestão. Nesse sentido, deve ser levado em 

consideração o princípio da “gradualidade” defendido por Padovan (2004), pois, ainda que 

urgentes, as mudanças requeridas necessitam de etapas sucessivas de melhoramento. Desta 

forma, de acordo com a pontuação obtida para cada indicador, deve-se estabelecer condições e 

prazos orientados ao alcance da melhoria gradual do manejo. 

O propósito do uso da ferramenta de análise da efetividade da gestão, é que ela 

possa ser adotada pelos gestores das áreas mais como um instrumento orientador de discussão 

dos problemas e potenciais da UC, permitindo o monitoramento dos critérios e o 

acompanhamento da implantação da mesma. Dessa forma, espera-se que possa servir para 

ajudar a corrigir rumos e traçar estratégias de ação, em busca de uma maior efetividade no 

cumprimento dos objetivos de criação dessas áreas protegidas ao agroextrativismo. 
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Nesse sentido, para que se garanta a permanência em longo prazo, tanto da 

RESEX Cajari quanto da RDS Iratapuru, faz-se necessário que uma série de providências seja 

tomada pelos responsáveis institucionais e seus parceiros, sob pena de comprometer a 

viabilidade dessas áreas. Se mantidas as atuais condições de gestão, não será possível alcançar 

totalmente os objetivos de conservação da biodiversidade e melhoria das condições de vida da 

população, estabelecidos para essas UCs.  

Apesar dos problemas identificados, a pesquisa mostrou que, em geral, a maioria 

dos envolvidos tem aprendido com os erros e acertos. A RESEX tem maior tempo de 

experiência na co-gestão e representações comunitárias mais amadurecidas e conta com um 

gestor público que mostra entendimento da importância de construir arranjos institucionais que 

podem melhorar o resultado da co-gestão da UC. 

A co-gestão da RDS do Iratapuru foi inicialmente centrada numa comunidade e 

sua entidade representativa, e só recentemente vem fazendo o exercício de compartilhar a 

gestão com outros agentes, o que cria condições mais  favoráveis para avançar. O órgão 

público gestor vem fazendo esforço para viabilizar a elaboração do Plano de Manejo e 

reestruturação do Conselho Deliberativo, tendo estabelecido parceria com WWF para 

assessorar no encaminhamento desses trabalhos.  

Em que pesem os problemas na gestão conduzida pelas representações 

comunitárias, é inegável que a ação das associações e cooperativas influenciou, direta e 

indiretamente, em uma melhoria das condições gerais de vida no interior das UCs. O principal 

ganho é representado pela segurança que proporcionou a garantia da posse da terra, criando uma 

oportunidade única de aprendizado em que podem surgir alternativas de autonomia sob o controle 

mais efetivo das comunidades.  

No que se refere ao processo produtivo, mudaram as formas de trabalho como 

também são diferentes as relações estabelecidas, num processo em que a família agroextrativista 

sofre as injunções da lógica do mercado. Ela também resiste em incorporar os mecanismos que 

lhes são determinados, pois há aspectos socioculturais que perpassam a racionalidade meramente 

econômica ou da técnica, sem considerar a racionalidade dos agroextrativistas centrada na 

reprodução familiar. 

Com base nisso, é possível compreender a razão de tantos equívocos ocorridos no 

processo de produção coletiva, em que os planejadores de órgãos públicos e de assessoria 
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pensaram muito mais nos aspectos de ordem econômica e técnica. Isso parece explicar o super 

dimensionamento das estruturas de processamento da produção implantadas nas UCs, sem a 

devida consideração em relação aos componentes de natureza sociocultural.  

As cooperativas foram criadas para encaminhar propostas econômicas que 

atendessem às necessidades dos agroextrativistas. Desempenharam também um papel político 

importante na organização dos moradores, mas não conseguiram se concretizar enquanto 

instrumentos de desenvolvimento econômico de seus cooperados. A razão parece ser a 

dificuldade concreta de dialogar positivamente com a lógica produtiva da racionalidade 

capitalista em oposição à racionalidade camponesa (FILOCREÃO, 2007), característica dessa 

população. 

Nesse ponto, retomo a tese defendida ao logo desse trabalho, de que para cumprir 

com seus objetivos, as unidades de conservação de uso sustentável precisam da implementação 

de políticas socioeconômicas e ambientais diferenciadas, para garantir a melhoria de vida das 

populações locais, além da adoção de instrumentos mais eficazes de gestão para assegurar a 

proteção adequada dos recursos naturais. 

Em síntese, a transformações sociais, econômicas e ambientais registradas 

mostram avanços significativos tanto sobre a vida das populações agroextrativistas, como em 

relação à proteção da natureza. Indicam ainda, que os caminhos para se viabilizar a 

sustentabilidade do desenvolvimento nas áreas protegidas, devem ser articulados com as 

políticas de desenvolvimento regional. 

Nesse sentido, é necessário contar com a contribuição de políticas diferenciadas 

que possibilitem aproveitar as oportunidades oferecidas pelos mercados verdes, turismo 

ecológico e serviços ambientais. Para tanto, é necessário criar mecanismos de geração de 

riqueza a partir dos recursos existentes, mas adaptados às condições socioculturais dos 

agroextrativistas e sob o papel regulador estatal, priorizando o beneficiamento na própria 

região para que os benefícios sejam apropriados e internalizados localmente. 

Para que isso possa ser viabilizado, também é preciso avançar em pesquisas 

sobre tecnologias que aliem os requisitos de melhoria da produção dos agroextrativistas e 

manutenção da biodiversidade, de modo a contribuir para que as áreas protegidas para o 

agroextrativismo possam cumprir satisfatoriamente com os objetivos aos quais foram criadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final desse trabalho, fica a certeza da necessidade de avançar em outras 

pesquisas que ponham luz sobre essa temática contemporânea, que envolve a gestão e uso da 

biodiversidade por populações locais em unidades de conservação de uso sustentável. Um dos 

aspectos que foram levantados na pesquisa, é sobre o rumo que tomará o impasse criado pelas 

reivindicações das lideranças agroextrativistas, que questionam a atual legislação e a 

legitimidade das próprias instituições gestoras e pedem a definição de um novo modelo de 

gestão para as áreas protegidas ao agroextrativismo.  

Essa reivindicação dominou as discussões do Seminário ‘O Plano Amazônia 

Sustentável e o Futuro do Extrativismo’, realizado em Brasília em maio de 2009, pela 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Posteriormente, a posição de 

rejeição à gestão das RESEX e RDS nos padrões definidos através do SNUC e adotada pelo 

ICMBio, foi reiterada pelo movimento dos agroextrativistas durante o "II Congresso das 

Populações Extrativistas", de 06 a 9 de julho de 2009, em Belém-PA. 

O evento foi realizado pelo Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS, tendo 

como uma das principais reivindicações "O fim do conceito de gestor de Reserva Extrativista 

como chefe da unidade, pois quem gerencia a unidade são os moradores que nela vivem e 

trabalham". Essa demanda tem sido defendida por lideranças regionais foi tornada pública pelo 

Sr. Manoel Silva da Cunha, que também foi reeleito Presidente do CNS, conforme nota no site 

da instituição (www.extrativismo.org.br, acessado em outubro de 2009).  
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Outra decisão importante do encontro foi a mudança do nome do CNS, que 

trocou de Conselho Nacional dos Seringueiros para Conselho Nacional das Populações 

Extrativistas, de modo a contemplar outros grupos sociais de agroextrativistas que também 

fazem parte do movimento e/ou usam os recursos das áreas protegidas ao agroextrativismo. 

Em nível nacional, a discussão em torno da demanda por uma gestão que atenda 

aos anseios das lideranças agroextrativistas, senão sob controle dos mesmos, apenas iniciou e 

envolve uma série de agentes e interesses, que só o tempo mostrará o caminho a ser tomado. 
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APÊNDICE 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

INSTITUTO DE PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DO AMAPÁ – IEPA 
   

FORMULÁRIO DE PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA e AMBIENTAL 
(RDS IRATAPURU E RESEX CAJARI - AP) 

 
I-IDENTIFICAÇÃO 
 
1. NOME  DA PESSOA DE 
REFERÊNCIA.......................................................................................Nº do 
formulário................ 
2 -  IDADE ...............ANOS            3. SEXO: 1-(  ) MASCULINO     2-(   ) FEMININO              
 

4  -  ENDEREÇO 5 -  
LOCALIDADE...............................................
.. 

6 -  
COMUNIDADE:.............................................
.. 

7 -  
MUNICÍPIO....................................................
. 

8 -  LOCAL DE RESIDÊNCIA 
1-(    ).NA COLOCAÇÃO    2(    ).NA  VILA \ COMUNIDADE   3(  ) NA  CIDADE   4(  ) 
NI 
9 -  SITUAÇÃO CONJUGAL 
1 (     ) .SOLTEIRO (a)    2 (      ) .CASADO (a)      3-(    ) AMIGADO (a)    4- (    ) VIÚVO 
(a)     5- (   ) SEPARADO (a)       
6-(     ) DIVORCIADO (a)        88-(    )  NI 
  
10 -  ESCOLARIDADE DO CHEFE (PESSOA DE REFERÊNCIA) 
0-(      ) .NÃO ESCREVE OU SÓ ASSINA O NOME                   ............SÉRIE 
CONCLUÍDA                           88.........NI 
  
11 -  NÚMERO DE PESSOAS MORANDO NO DOMICÍLIO         ...........PESSOAS 
 12 -  NATURALIDADE DO (A) CHEFE (PESSOA DE REFERÊNCIA) : 

 
 
2 - EDUCAÇÃO 

13 -  QUANTAS CRIANÇAS DA CASA 
DO SENHOR FREQÜENTAM A 
ESCOLA? 

0..........NENHUMA 
............CRIANÇAS 
88........NI 

  
14 - QUAL É A ESCOLA MAIS 
PRÓXIMA? 

NOME.................................................. 
 
LOCAL................................................. 

  
15 -  QUAL A DISTÂNCIA DA CASA 
DO SENHOR ATÉ A ESCOLA ? 

. 

........./..........  (HORAS/MINUTOS) 
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16 -  QUAL O É MEIO DE TRANSPORTE USADO PARA IR À ESCOLA ?  
1-(   ) .A PÉ      2-(    ) DE BICICLETA       3-(     ) DE CANOA A REMO   4- (    )  BARCO 
A MOTOR             5- (   ) OUTRO...................................................        6-(    )NI 
  
17 -  EM TERMOS GERAIS, COMO O SENHOR AVALIA A ESCOLA ? 
1-(    ) FRACA      2-(     ) REGULAR      3- (     )  BOA            4-(    ) ÓTIMA 
5-(    ) NI     6- (    )  NÃO TEM CRIANÇAS NA ESCOLA 
  
18 -  QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA SE FREQÜENTAR A ESCOLA ? 
1-(   ) DISTÂNCIA  2-(     ) FALTA DE PROFESSOR(A)      3-(     )AS CRIANÇAS 
TRABALHAM 
4- (   ) OUTRO .........................................         5-(     ) NI 
19 – HOUVE MELHORIA DA EDUCAÇÃO A PARTIR DA CRIAÇÃO DA RESERVA? 
1 (  ) SIM   2(  ) NÃO 
 

3  -  SAÚDE 
20 -  NO ULTIMO ANO, QUAIS FORAM OS PROBLEMAS E AS DOENÇAS MAIS 
COMUNS NA SUA CASA ? 
DOENÇAS 1-NÃO 2-SIM 
1 -  ACIDENTES   
2 -  DIARRÉIA   
3 -  MALÁRIA   
4  - PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS   
5 -  SARAMPO   
6 -  VERMINOSE   
 
7 -  OUTRA................................................ 

  

 
 
21-  QUEM O SENHOR, OU SUA FAMÍLIA, PROCURA EM CASO DE DOENÇA NA 
FAMÍLIA ? 
 1-NÃO 2-SIM 
1 -  MÉDICO   
2 -  ENFERMEIRO   
3 -  FARMACÊUTICO   
4 -  PARTEIRA   
5 -  REZADOR OU CURANDEIRO   
6 – TRATA EM CASA   
 
7 -  OUTRO................................................ 

  

 
22 -  EM CASO DE DOENÇA GRAVE NA FAMÍLIA AONDE QUE O SENHOR 
PROCURA SOCORRO ? 
1-(   ) LARANJAL DO JARI           2-(     ) MAZAGÃO      3-(   ) SANTANA 
4-(   ) MACAPÁ    5-(     ) .OUTRO........................          6-(    )  NI 
23 -  QUAL O POSTO DE SAÚDE MAIS 
PRÓXIMO DA CASA DO SENHOR ? 

LOCAL................................................................
......... 
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31 -  QUAL A DISTÂNCIA DA CASA 
DO SENHOR ATÉ O POSTO DE SAÚDE 
? 

........../..........  (HORAS/MINUTOS) 
 

  
24 -  QUAL É O MEIO DE TRANSPORTE USADO PARA IR ATÉ O POSTO DE SAÚDE 
?  
1-(     ) A PÉ     2-(    ) DE BICICLETA   3-(     ) DE CANOA A REMO     4-(    ) DE 
VOADEIRA \ BARCO A MOTOR      5-(     ) .OUTRO.............................................          6-(    
)  NI     
 
25 -  O SENHOR, OU SUA FAMÍLIA, UTILIZA O POSTO DE SAÚDE COM QUE 
FREQÜÊNCIA? 
1-(     ) NÃO UTILIZA     2-(        ) SEMANALMENTE    3-(     ) MENSALMENTE         4-(   
) NI 
26 -  QUAL O PRINCIPAL PROBLEMA DO POSTO DE SAÚDE ? 
1-(    ) FALTA DE REMÉDIOS         2-(     ) FALTA DE ENFERMEIROS       3-(      ) 
INSTALAÇÕES INADEQUADAS   4-(     ) .OUTRO...................................................              
5-(      ) NI 
27 - QUANDO FOI A ÚLTIMA 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA 
COMUNIDADE?  

1 - MÊS.................................. 
 
2 - ANO.................................. 

28 – A CONDIÇÃO DE ATENDIMENTO 
DA SAÚDE MELHOROU OU NÃO 
COM A CRIAÇÃO DA RESERVA? 

1......MELHOROU 
2.......PIOROU 
3.......PERMANECE IGUAL 

 
4. MORADIA 
 
29 - A CASA ONDE O SENHOR MORA 
TEM QUANTOS CÔMODOS? 

 
........CÔMODOS 

30 - ONDE O SENHOR, OU SUA FAMÍLIA PEGA ÁGUA QUE USA EM CASA? 
1..........RIO      2..........IGARAPÉ      3..........CACIMBA \ GROTA    4..........POÇO DO 
VIZINHO 
5..........POÇO PRÓPRIO                    6..........BOMBA OU ÁGUA ENCANADA             
7..........NI 
31 - A CASA TEM SANITÁRIO (COM FOSSA) ? 
1..........NÃO TEM              2..........FOSSA NEGRA         3..........FOSSA SÉPTICA         
4....... USA O MATO  5..........NI 
32 - PISO PRINCIPAL DA CASA?  1..........CHÃO BATIDO 

2..........CIMENTO 
3..........JUSSARA \ PAXIÚBA 
4..........TÁBUA 

33 - A CONDIÇÃO DE MORADIA 
MELHOROU OU NÃO COM A 
CRIAÇÃO DA RESERVA? 

1......MELHOROU 
2.......PIOROU 
3.......PERMANECE IGUAL 
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5  -  GESTÃO TERRITORIAL E PARTICIPACÃO COMUNITÁRIA  
34  -  O SENHOR CONHECE ? 
 

 35  -  O SENHOR PARTICIPA 
DAS SEGUINTES ENTIDADES ? 

  1-
NÃO 

2-SIM  1-
NÃO 

2-
SIM 

1 -  RESERVA EXTRATIVISTA - 
RDS 

  ENTIDADES   

2 -  IBAMA   1 -  CANTINA   
3 -  CNPT   2 -  COOPERATIVA   
4 -  INCRA   3 -  ASSOCIAÇÃO   
5 -  CNS   4 -  SINDICATO   
6 -  SEMA   5 -  COMUNIDADE 

DE BASE 
  

7 -  CONCESSÃO DE USO    
6 -  
OUTRA.....................
... 

  

8 -  PLANO DE USO \MANEJO      
 
36 – QUAL O BENEFÍCIO QUE A SUA 
ENTIDADE TROUXE PARA A RESERVA \ 
COMUNIDADE?  

 

37 – O QUE PODE SER FEITO PARA 
MELHORAR A ATUAÇÃO DA ENTIDADE? 

 

38 – QUAL A FUNÇÃO DO CONSELHO 
GESTOR (DELIBERATIVO) DA RESERVA? 

 

39 – QUAL A IMPORTÂNCIA DA 
PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA 
COMUNIDADE NO CONSELHO GESTOR  

 

40 - AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA RESERVA (IBAMA OU SEMA) 
GARANTEM A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NA RESERVA? 
41 - AS AÇÕES DAS COMUNIDADES E DE SUAS REPRESENTAÇÕES GARANTEM A 
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS DA RESERVA? 
  
42 -  QUAL O PRINCIPAL PROBLEMA ENFRENTADO NO TERRITÓRIO\ REGIÃO ? 
1- (      ) NÃO TEM   2-(     ) CONFLITOS DE TERRA     3-(     ) VENDA DE COLOCAÇÃO    
4.-(     ) ACESSO AOS CASTANHAIS     5-(      ) PESCA IRREGULAR     6-(      ) CAÇA 
IRREGULAR 
7- (    )  OUTRO...................................................          8-(      ) NI 
  
 
 
43  -  COMO O SENHOR, OU SUA FAMÍLIA, MANDAM E RECEBEM RECADOS 
DENTRO DA REGIÃO ? 
1(  )-  MEMBRO DA COMUNIDADE          2(  ) -  REGATÃO      3(  ) -  PATRÃO 
4(  ) -  ASSOCIAÇÃO OU LIDERANÇAS    5(  ) -  RÁDIO            6(  )  -  RADIOFONIA 
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6- PERCEPÇÃO DO ESPAÇO SÓCIO-PRODUTIVO E AMBIENTAL   
 
44 – ANTES DA CRIAÇÃO D RESERVA 0\A SENHOR\A MORAVA EM VILA \ 
COMUNIDADE OU ISOLADO\A ?     1 (    ) VILA    2  (  ) ISOLADO 
55- SE ISOLADO, COMO TEM SIDO 
MORAR NA VILA ? 
 
 

 

45- VOCÊ GOSTA DO LOCAL EM QUE VIVE?  
1-(     ) NÃO GOSTO       2-(      ) GOSTO POUCO     3-(       ) GOSTO MAIS OU MENOS 
4-(     ) GOSTO                5- (     )  GOSTO MUITO 
46 - QUEM VOCÊ ACHA QUE DEVE SER O MAIOR RESPONSÁVEL PARA CONSERVAR 
O MEIO AMBIENTE. 
1-O GOVERNO ESTADUAL       2-O GOVERNO FEDERAL (IBAMA)      3-A  PREFEITURA  
4-OS MORADORES 
5-O GOVERNO COM OS MORADORES     6-AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS   7-
TODAS  AS PESSOAS 
8-NI      9-OUTROS....................................................... 
48 - A SUA PRODUÇAO  
EXTRATIVISTA NA RESERVA   TEM 
SIDO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR  
A SUA FAMILIA? 
 

1-NÃO TEM SIDO SUFICIENTE 
2-TEM SIDO POUCO SUFICIENTE 
3-TEM SIDO MAIS OU MENOS SUFICIENTE 
4-TEM SIDO SUFICIENTE 
5-TEM SIDO MUITO SUFICENTE 

49 - A SUA PRODUÇAO AGRICOLA NA RESERVA  TEM SIDO SUFICIENTE PARA 
SUSTENTAR  A SUA FAMILIA? 
1-NÃO TÊM SIDO SUFICIENTE                           2-TEM SIDO POUCO SUFICIENTE 
3-TEM SIDO MAIS OU MENOS SUFICIENTE    4-TEM SIDO SUFICIENTE           5-TEM 
SIDO MUITO SUFICENTE 
OBS 
50 - SEUS FILHOS\AS QUE CASARAM ESTÃO MORANDO ONDE? 
1-AQUI NA PROPRIEDADE      2-AQUI NA COMUNIDADE    3-EM OUTRA 
COMUNIDADE DA RESERVA 
4-EM OUTRA COMUNIDADE RURAL FORA    5-NA CIDADE   6-NI      7-NÃO TEM 
FILHO CASADO 
OBS:..... 
51- QUAIS OS BENEFÍCIOS OBTIDOS COM A TRANSFORMAÇÃO DESSA REGIÃO EM 
RESERVA? 

52 - PARA O SENHOR (A), O QUE É DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (DS)? 
 
 
 
53 – HÁ ALGUM PROJETO DE DS REALIZADO NA RESERVA - COMUNIDADE? QUAL? 
 
 
54 - Quais foram as melhorias obtidas ( p/ comunidade)  com o Projeto de DS (RESEX/PPG7; 
RDS \ NATURA)? 
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55 – A PARTIR DA CRIAÇÃO DA RESERVA, QUE TIPO DE ALTERAÇÃO VOCE 
PERCEBE EM RELAÇÃO A FAUNA? 
 
56- VOCÊ PERCEBE ALGUMA OURA ALTERAÇÃO NA NATUREZA (PLANTAS, SOLO, 
CLIMA, ÁGUA...?) 
 
57 – VOCÊ ACHA QUE A RESERVA DEVE CONTINUAR A EXISTIR COMO É 
ATUALMENTE? 
1 (   ) SIM     2 (   ) NÃO 
POR QUE? 
 
58 – A CONDIÇÃO DE ACESSO\TRANSPORTE E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO 
MELHOROU OU NÃO COM A CRIAÇÃO DE RESERVA? 
 
1 (    ) MELHOROU 
2 (   ) PIOROU 
3 (   ) PERMANECE IGUAL 
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7.RENDA     TABELA A  -  CULTURAS PERMANENTES  (NOS ÚLTIMOS 12 
MESES) 

59 - O SENHOR TEM PLANTIO DE.... ? 
PRODUT
OS 

PLANTOU OU COLHEU 
? 

VENDEU ? PREÇO 

 NÃ
O 

SI
M 

QUANTIDAD
E 
(colhida) 

NÃ
O 

SIM QUANTIDAD
E 
(vendida) 

UNITARIO 

ABACAXI        
ABACATE        
BANANA        
CUPUAÇU        
LARANJA        
LIMÃO        
OUTROS        

 
TABELA B - CULTURAS  TEMPORÁRIAS  (NOS ÚLTIMOS 12 MESES) 
60 - NO  ULTIMO ANO, O SENHOR  PLANTOU ROÇA DE... ? 

PRODUTOS PLANTOU ROÇA DE ? VENDEU ? PREÇO 
 NÃ

O 
SI
M 

QUANTIDAD
E 
(colhida) 

NÃ
O 

SIM QUANTIDAD
E 
(vendida) 

UNITARIO 

ARROZ        
MILHO        
FARINHA 
(MANDIOCA
) 

       

MACAXEIR
A 

       

BATATA 
DOCE 

       

CARÁ        
MELANCIA        
OUTROS        

  
TABELA C - PRODUÇÕES ANIMAIS (NOS ÚLTIMOS 12 MESES)  
61 - O SENHOR CRIOU  ANIMAIS ? 
ANIMAI
S 

O SENHOR CRIOU ? VENDEU ? PREÇO 

 NÃ
O 

SI
M 

QUANTIDA
DE 

NÃ
O 

SIM QUANTIDAD
E 

UNITARIO 

BURRO        
BUFALO        
GADO 
branco 

       

PORCO        
CABRA        
GALINH
A 
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PATO        
OUTROS        

    
TABELA D  -  PRODUÇÃO EXTRATIVISTA  (NOS ÚLTIMOS 12 MESES) 
   62 - O SENHOR COLETOU OU EXTRAIU....? 

PRODUTOS COLETOU OU 
EXTRAIU? 

VENDEU? PREÇO 

 NÃ
O 

SI
M 

QUANTIDA
DE 

NÃ
O 

SIM QUANTIDAD
E 

UNITARIO 

AÇAÍ FRUTO   LATA     
PALMITO   CABEÇA     
CASTANHA   BARRICA     
BORRACHA   KG     
ANDIROBA        
CACAU 
NATIVO 

       

CIPÓ TITICA        
OUTROS 
CIPÓS 

       

PALHA        
OUTROS        

 
TABELA E  -  PRODUÇÃO MADEIREIRA  (NOS ÚLTIMOS 12 MESES) 
63 - O SENHOR EXTRAIU.... ? 

PRODUTOS  EXTRAIU? VENDEU? PREÇO 
 NÃ

O 
SI
M 

QUANTIDADE NÃO SIM QUANTIDAD
E 

UNITARI
O 

VIROLA               TORAS     
SUMAÚMA               TORAS     
MACACAÚBA               TORAS     
SUCUPIRA               TORAS     
MAÇARANDU
BA 

              TORAS     

LOURO  
VERME. 

              TORAS     

ACAPU               TORAS     
OUTROS     
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TABELA F  -  CAÇA  (NOS ÚLTIMOS 12 MESES) 
64 - O SENHOR CAÇOU.... ? 

ANIMAIS  CAÇOU AONDE  O SENHOR 
CAÇOU ? 

O SENHOR 
VENDEU? 

QUANTIDADE 
CAÇADA 

  1-NÃO 2-SIM CASA OUTRO 1-NÃO 2-SIM 
ANTA        
VEADO        
PACA        
CAPIVARA        
CATETU        
COTIA        
GUARIBA        
JABOTI        
MACACO        
MAGUARI        
MARRECA        
PATO  DO 
MATO 

       

OUTROS        
        
 
 

TABELA G  -  PESCA  (NOS ÚLTIMOS 12 MESES) 
65 - O SENHOR PESCOU....? 

PEIXES  PESCOU AONDE  O SENHOR 
PESCOU ? 

QUANTIDADE 
PESCADA 

O SENHOR 
VENDEU ? 

1-NÃO 2-SIM Perto 
de  

Casa 

OUTRO 1-
NÃO 

2-SIM 
      Quanto? 

PEIXE        
JACARÉ        
CAMARÃO        
PEIXE BOI        
PEREMA        
TRACAJÁ        
PIRARUCU        
OUTROS        
        

 
TABELA G – OUTRAS RENDAS 
66 – QUE OUTRAS FONTES DE RENDA O SENHOR(A) POSSUI....? 

   OUTRAS  RENDAS 1-NÃO 2-SIM VALOR MENSAL OU 
ANUAL (R$) 

ALUGUEL DE ANIMAIS /OU 
EQUIPAMENTOS  

   

APOSENTADORIA E/OU PENSÕES 
RECEBIDAS  
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TRABALHO ASSARIADO PARA 
ATIVIDADE RURAL 

   

TRABALHO ASSALARIADO PARA 
OUTRAS ATIVIDADES  

   

BOLSAS GOVERNAMENTAIS    
ARTESANATO    
OUTRO BENEFÍCIO (VALE GÁS, ....)    

 
8  -  BENS E CONSUMO 
67 -  PODERIA DIZER QUANTO O 
SENHOR GASTA, POR MÊS, COM AS 
DESPESAS DA CASA ? 
 

 
Mês de referência no verão  R$ ________________ 

Mês de referência no inverno R$________________ 
 
68 -  ONDE  O SENHOR COMPRA  A 
MAIORIA DAS  SUAS DESPESAS ? 

1= Comércio  na  comunidade        2= Regatão         3= 
NA CIDADE.............................. 

 
69 – QUE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO O SENHOR (A) POSSUI....? 
EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA 1-NÃO 2-SIM QUANTIDADE TEMPO 

DE USO 
1 -  MOTOSSERRA 
2 -  CATITU MOTORIZADO 
3 -  PULVERIZADOR 
4 -  CANOA 
5 -  CANOA MOTORIZADA  
6 -  PAIOL (depósito para produção) 
7 -MOTOR GERADOR ( capacidade?.) 
8 - OUTROS 
 
70 - DA LISTA ABAIXO, QUAIS OS BENS QUE O SENHOR 
POSSUI? 

 
 BENS QUANTIDADE 

1 - PANELA DE PRESSÃO 
2 - FILTRO DE AGUA 
3 - LAMPIÃO  A  GÁS 
4 - MÁQUINA  DE COSTURA 
5 - RÁDIO 
6 -  RELÓGIO 
7 - ARMA PARA CAÇAR 
8 - BICICLETA 
9 - BURRO 
10- BARCO/ MOTOR ( Toneladas?                      
11 - TELEVISÃO 
12 - ANTENA PARABÓLICA 
13 - MOTOCICLETA 
14 - MÁQUINA DE LAVAR 
15 - OUTROS 
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APÊNDICE 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

Desenvolvimento, sustentabilidade e conservação da biodiversidade na Amazônia: a 
produção familiar agroextrativista em áreas protegidas no sul do Amapá 

 
Roteiro de Entrevistas com Equipes gestoras de Unidades de Conservação100 

 
UC: ______________________________;   Local: _______________;  Data: 

___/____/2009; 

Nome do Entrevistado: _____________________________________________; Cargo: 

__________________________; 

Função exercida: ___________________________________; Tempo de serviço na UC: _________________ 

 
I. Quanto ao Gestor 

 
1. Qual é sua formação e motivações para trabalhar em UC’s? 

 
2. Você teve experiências anteriores em processos de Gestão Participativa? Como 

foram? 
 

3. Recebeu capacitação para promover a GP em UC’s? Quando? Quem promoveu? 
 

4. Estas capacitações foram satisfatórias? Quais foram os temas? O que faltou 
aprofundar? 
 

 
II. Quanto a UC 

 
5. Que importância você vê na criação da UC? 

 
6. Quais são os aspectos positivos da UC para as comunidades locais/usuários? 

 
7. Quais são as propostas que você considera importantes implementar na UC? 

 
8. Que dificuldades você tem encontrado na gestão da UC? 

 
9. E as dificuldades em implementar mudanças? 

 
10. Existem críticas da comunidade ao processo de gestão da UC? Quais? 

 
11. O que você pensa dessas críticas? 

 
12. O que pode ser aprimorado na gestão da UC? 

                                                 
100 Adaptado de Schmidt, 2009. 
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III. Quanto ao Conselho (ainda que em fase de instalação) 
 

13. Data de criação do conselho: 
 

14. Data do início de suas atividades: 
 

15. Ocorreu desativação em algum período e/ou situação que levou a sua inoperância 
(quando, causas/motivos): 

 
16. Que metodologias usaram para formação/renovação do conselho? 

 
17. Neste Conselho existe representação de grupos/comunidades prejudicados (afetados 

negativamente) com a criação/existência da UC? p.ex. ocupantes que perderam 
domínio de terras, usuários não reconhecidos (como garimpeiros), etc. 

 
18. Quais foram os critérios utilizados para a definição e escolha dos representantes 

comunitários? 
 

19. Contaram com o apoio de algum agente externo (consultor/Universidade/ONG, etc.)? 
 

20. Se contaram com estes agentes externos, qual foi sua influencia? Estes colaboradores 
(ou outros) continuam participando do processo? 

 
21. Neste caso os procedimentos de cooperação foram formalizados (termos, convênios, 

contratos, etc)? 
 

22. Quanto a estrutura existente, ela é suficiente para o efetivo funcionamento do 
Conselho? O que falta? O que pode melhorar? 
 

23. Quais foram os recursos financeiros disponibilizados nos três últimos anos para a 
manutenção das atividades do Conselho? Citar fontes. 

 
24. Você julga que a atual composição do Conselho é representativa dos interesses 

relacionados a UC? Por quê? 
 

25. Como você analisa a participação da sociedade civil no Conselho Gestor? 
 

26. Como você percebe a participação dos conselheiros comunitários no Conselho 
(contribuições e limitações)? 

 
27. Quais são as principais reivindicações ou queixas dos conselheiros comunitários? 

 
28. E as contribuições efetivas? 

 
29. Quais são os principais conflitos socioambientais que interferem na gestão da UC? 

 
30. Destes conflitos, quais já foram levados ao conselho para encaminhamentos? Neste 

caso foi possível a mediação ou resolução? 
 

31. Como você avalia as capacitações oferecidas aos conselheiros? 
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Anexo 1 – Demonstrativo das áreas protegidas do Amapá (2009) 
ÁREAS PROTEGIDAS DO AMAPÁ   fator = 100 km2= 142.814,59 ha= 14.281.459,00 

Categoria de Manejo Denominação Resp. Área Estadual (ha) 

% Estadual 
Ato Legal de 

Criação 

Localização 

      Outro AP Total da UC   

GOVERNO FEDERAL - PROTEÇÃO INTEGRAL 

Estação Ecológica Jari Ibama 
139.286,99 67.675,72 227.126,00          0,4739 

87.092 de 12/04/82

Laranjal do Jari 
(AP) e Almeirim 
(PA) 

Estação Ecológica Maracá-Jipioca Ibama  72.000,00 72.000,00          0,5042 86.061 de 02/06/81 Amapá 

Parque Nacional do Cabo Orange Ibama  399.773,70 619.000,00          2,7992 84.913 de 15/07/80
Calçoene e 
Oiapoque 

Parque Nacional 
Montanhas do 
Tumucumaque Ibama 

34.363,03 3.828.923,00 3.867.000,00        26,8104 

s/n 22/08/02 

Calçoene, 
Oiapoque, Pedra 
Branca do 
Amapari, Serra 
do Navio, 
Laranjal do Jari e 
Almerim (PA). 

Reserva Biológica do Lago Piratuba Ibama  357.000,00 357.000,00          2,4997 84.145 de 16/07/80
Tartarugalzinho e 
Amapá 

      173.650,02 4.725.372,42         5.142.126,00        33,0875     

GOVERNO FEDERAL - USO SUSTENTÁVEL 

Floresta Nacional do Amapá Ibama 
 412.000,00 412.000,00 2,8849

97.630/89 

Amapá, Ferreira 
Gomes e 
Pracuúba 

Reserva Extrativista  do Rio Cajari Ibama 
 501.771,00 501.771,00 3,5134 99.145 de 12/03/90 

s/n de 30/9/1997

Laranjal do Jari, 
Mazagão e 
Vitória do Jari 

                   913.771,00           913.771,00 6,3983    

RPPN 
Reserva Part. do 
Patrimônio Nat. Retiro Boa Esperança Ibama  43,01 43,01          0,0003 Portaria 120/98-N Porto Grande 
Reserva Part. do 
Patrimônio Nat. Reserva Retiro Paraíso Ibama  46,75 46,75          0,0003 Portaria 86/97-N Macapá 
Reserva Part. do 
Patrimônio Nat. Lote Urbano – Revecon Ibama  17,18 17,18          0,0001 Portaria 54/98-N Santana 
Reserva Part. do 
Patrimônio Nat. Seringal Triunfo Ibama  9.996,16 9.996,16          0,0700 Portaria 89/98-N 

Ferreira Gomes e 
Porto Grande 

Reserva Part. do 
Patrimônio Nat. Aldeia Ekinox Ibama  10,87 10,87          0,0001 Portaria 91/00 Macapá 

                     10.113,97             10.113,97 0,0708    
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  GOVERNO ESTADUAL - PROTEÇÃO INTEGRAL 

1 Reserva Biológica  do Parazinho Sema 
 111,32 111,32          0,0008 Decreto nº 005 de 

21 de janeiro 1985 Macapá 

1                          111,32                 111,32 0,0008     

  GOVERNO ESTADUAL - USO SUSTENTÁVEL 

1 
Área de Proteção 
Ambiental  da Fazendinha Sema   

136,59 136,59 0,0010
Lei nO 0873 de 31 
de dezembro de 
2004 Macapá 

1 
Área de Proteção 
Ambiental  do Rio Curiaú Sema   

21.676,00 21.676,00 0,1518
Lei Estadual nº 
0431 de 15 de 
novembro de 1998 Macapá 

1 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável Rio Iratapuru Sema   

806.184,00 806.184,00 5,6450 Lei Estadual nº 
0392 de 11 de 
dezembro de 1997 

Laranjal do Jarí, 
Mazagão e Pedra 
Branca do 
Amaparí 

1 Floresta Estadual do Amapá Sema 

OBS. Excluida 
superpos. 
REMBFBF 

2.251.780,55 2.369.400,00 15,7672

Lei nº 1.028 de 12 
de julho de 2006 

Serra do Navio, 
Pedra Branca do 
Amapari, Porto 
Grande, 
Mazagão, Ferreira 
Gomes, 
Tartarugalzinho, 
Pracuúba, 
Amapá, Calçoene 
e Oiapoque. 

4                   3.079.777,14         3.197.396,59        21,5649    

  GOVERNO MUNICIPAL - PROTEÇÃO INTEGRAL 

1 Parque Natural Municipal do Cancão SEMAT-PMSN

 370,26 370,26          0,0026 

Decreto nº 
085/2007-PMSN 
de 14 de novembro 
de 2007 Serra do Navio 

1    370,26 370,26 0,0026    

  GOVERNO MUNICIPAL - USO SUSTENTÁVEL 

1 
Reserva Extrativista 
Municipal 

Beija-Flor Brilho de 
Fogo 

SEMAT-
PMPBA 

 68.524,20 68.524,20          0,4798 

Decreto nº 
139/2007-
GAB/PMPBA de 
19 de novembro de 
2007 

Pedra Branca do 
Amapari, 

1        68.524,20 68.524,20 0,4798     
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Fonte: Schmidt, 2009. 
 
 

 

 

 

TERRAS INDIGENAS 

Terra Indígena  Wajãpi Funai   

607017,24 607017,24 4,250386743
Portaria 
Declaratória 544 de 
23.01.91 e Decreto 
de Homologação 
s/n de 23.05.96 

Pedra Branca do 
Amapari e 
Laranjal do Jari 

Terra Indígena  Uaçá Funai   470.164,00 470.164,00          3,2921 DH 298 de 29.10.91 Oiapoque 

Terra Indígena  Galibi Funai   6.689,00 6.689,00          0,0468 DH 87844 de 
22.11.82 Oiapoque 

Terra Indígena  Juminã Funai   41.601,00 41.601,00          0,2913 DH s/n de 21.05.92 Oiapoque 

Terra Indígena  Parque do Tumucumaque Funai   

58.027,07 3.071.067,88          0,4063 DD 62.998, de 
16.07.68 e DH s/n 
de 03.11.97 

Almeirim, 
Oriximiná e 
Alenquer (PA) e 
Laranjal do Jarí 
(AP)  

                      1.183.498,31         4.196.539,12 8,2870     

TERRAS QUILOMBOLAS 

Terra Quilombola Curiau 

Fundação 
Cultural 
Palmares     

3.321,89   

Remanescentes de 
Quilombo da 
Comunidade de 
Curiau - 
03/12/1999  Macapa 

Terra Quilombola Conceição do Macacoari  INCRA   

8.465,47 8.465,47          0,0593 

Associação de 
Moradores da 
Comunidade 
Quilombola de 
Conceição do 
Macacoari - 
07/01/2006  Macapa 

Terra Quilombola Mel da Pedreira  INCRA   2.600,00 2.600,00          0,0182 2007 Macapa 

                          14.387,36             11.065,47 0,0775     
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Anexo 2 - RENDIMENTO DA CASTANHA POR COLOCAÇÃO, POR TRECHO DO RIO IRATAPURU. 
 
(2004) 

Anexo 3 - CUSTO DE PRODUÇÃO DA CASTANHA POR AGROEXTRATIVISTA 
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 (2004) 

 
 

Anexo 4- RENDIMENTO LÍQUIDO DA CASTANHA POR DOMICÍLIO-FAMÍLIA 
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