
i 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZÔNIA - INPA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM GESTÃO DE ÁREAS 

PROTEGIDAS  NA AMAZÔNIA – MPGAP 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA JOCILÉIA SOARES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manaus, Amazonas 

Novembro, 2018 

 



ii 

 

MARIA JOCILÉIA SOARES DA SILVA 

 

 

 

 

A DEFINIÇÃO DE ÁREAS DE USO TRADICIONAL E A PERCEPÇÃO 

AMBIENTAL DE DUAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS PARA SUBSIDIAR 

ZONEAMENTO AMBIENTAL NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS 

 

Nome do orientador: Dr. William Ernest Magnusson - INPA 

Nome do Co-orientador: Dr. Leandro Lacerda Giacomin - UFOPA 

Linha de pesquisa: Gestão Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas 

Novembro, 2018 

Dissertação apresentada ao Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, como requisito obrigatório para obtenção do título de mestre 

em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia. 



iii 

 

RELAÇÃO DA BANCA JULGADORA 

 

 

 

Dra. Ana Karla dos Santos Bruno 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

 

 

 

Dr. Gil Vieira 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

 

 

 

 

Prof. Henrique dos Santos Pereira, Ph.D. 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

S586 Silva, Maria Jociléia Soares da 
  

                  A definição de áreas de uso tradicional e a percepção ambiental de duas 

comunidades ribeirinhas para subsidiar zoneamento ambiental na Floresta 

Nacional do Tapajós / Maria Jociléia Soares da Silva. --- Manaus: [sem 

editor], 2018.  
                    xiii, 87 f.: il.  

 

Dissertação (Mestrado) --- INPA, Manaus, 2018. 
Orientador: William Magnusson. 
Coorientador: Leandro Lacerda Giacomin. 
Área de concentração: Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia. 

            
    1. Unidade de conservação. 2. Comunidades ribeirinhas. 3. Floresta Nacional 

do Tapajós. I. Título. 

        

                                                                                                            CDD 333.72                                              

                                                                                               

 

  

Sinopse: 

Este estudo teve por objetivos mapear áreas de uso tradicional e registrar a percepção ambiental de 

duas comunidades ribeirinhas para subsidiar zoneamento ambiental na Floresta Nacional do Tapajós, 

estado do Pará. Foram identificados os limites entre as comunidades do Acaratinga e Jaguarari e as 

áreas de uso tradicional (uso familiar), além da percepção ambiental dos comunitários em relação ao 

ambiente em que vivem. Foram quantificados os tamanhos das áreas de uso e das comunidades. Além 

disso, realizou-se uma análise do uso e cobertura da terra entre os períodos de 2004 a 2014. O estudo 

propõe que seja realizado o micro zoneamento da área das comunidades. Os resultados serão 

apresentados ao órgão gestor e devolvidos às comunidades envolvidas.  
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RESUMO 

O presente estudo se propôs a mapear as áreas de uso tradicional de duas 

comunidades ribeirinhas na Floresta Nacional do Tapajós, localizada no oeste do estado do 

Pará (2°45’ a 4°10’S e 54°45’ a 55°30W), e a evolução das mudanças de uso da terra no 

período de 2004 a 2014, identificar os limites entre as comunidades de Acaratinga e 

Jaguarari, obter informações sobre a percepção ambiental dos comunitários em relação às 

mudanças decorrentes da ação do homem no meio ambiente e coletar subsídios para o 

planejamento do zoneamento ambiental da zona populacional da unidade de conservação 

(UC). As ferramentas utilizadas para se alcançar os objetivos do estudo foram o Diagnóstico 

Rural Participativo, levantamentos de campo e dados do projeto TerraClass. Foram 

identificados os limites entre as comunidades do Acaratinga e Jaguarari, as áreas de uso 

tradicional (uso familiar) e a percepção ambiental dos comunitários em relação ao meio 

ambiente em que vivem. Os tamanhos das comunidades e das áreas de uso das famílias foram 

quantificados. A análise do uso e cobertura da terra entre os períodos de 2004 a 2014 mostrou 

que a classe com maior expressão territorial foi a floresta e que a classe mosaico de 

ocupações aumentou nos últimos dois anos do período analisado. O estudo mostrou que os 

entrevistados estão atentos as mudanças do ambiente, reconhecem a importância da floresta 

e que as medidas recomendadas pelos entrevistados para minimizar os problemas ambientais 

identificados estão de acordo com as normas do ICMBio. O estudo propõe que seja realizado 

o micro zoneamento da área das comunidades para conciliar a presença das comunidades 

com a conservação da UC. Os resultados serão apresentados ao órgão gestor e devolvidos às 

comunidades envolvidas.  

 

Palavras Chave: áreas de uso, unidade de conservação, zona populacional, problemas 

ambientais. 
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ABSTRACT 

 

The present study proposed to map areas of traditional use and the evolution of land-use 

changes from 2004 to 2014 of two riparian traditional communities in the Tapajós National 

Forest, located in the western part of the state of Pará (2 ° 45 'to 4 ° 10'S and 54 ° 45' to 55 ° 

30W), to identify the boundaries between the communities of Acaratinga and Jaguarari, to 

obtain information about the environmental perception of community members considering 

the changes promoted by man in the environment and to collect subsidies for the planning 

of the environmental zoning of the populated area within the national forest. The tools used 

to achieve the objectives were the “Diagnóstico Rural Participativo” (Particpative Rural 

Diagnosis), field surveys and TerraClass project data. Limits between the communities of 

Acaratinga and Jaguarari were identified, the areas of traditional (family) use, and the 

environmental perception of community members in relation to the environment in which 

they live were surveyed. The sizes of the communities and the areas of use of the families 

were quantified. The analysis of land use and land cover between the periods 2004 to 2014 

showed that the class with the greatest territorial expression was “forest” and that the mosaic 

class of occupations increased in the last two years of the analyzed period. The study showed 

that the interviewees are aware of changes in the environment, recognize the importance of 

the forest and that the measures recommended by the interviewees to minimize 

environmental problems are in accordance with ICMBio standards. The study proposes that 

a micro zoning of the communities area should be carried out to reconcile the presence of 

the communities with the conservation of the protected area. The results will be presented to 

the managing body of the national forest and returned to the communities involved. 

Keywords: areas of use, protected areas, population zone, environmental issues. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é resultado de pesquisas realizadas nos arquivos do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em levantamentos bibliográficos, 

coletas de campo, tendo como base o conhecimento dos moradores locais sobre áreas de uso, 

entrevistas, análise de imagens do banco de dados do Projeto TerraClass e oficinas para o 

mapeamento participativo das comunidades de Acaratinga e Jaguarari, localizadas no 

interior da Floresta Nacional do Tapajós (FLONA do Tapajós), oeste do estado do Pará 

(2°45’ a 4°10’S e 54°45’ a 55°30W).  

As comunidades envolvidas, bem como o Conselho Consultivo da Unidade de 

Conservação em questão (UC) foram consultados previamente sobre a pertinência da 

pesquisa. Realizou-se o estudo entre janeiro a dezembro de 2017 nas comunidades de 

Acaratinga e Jaguarari, interior da Floresta Nacional do Tapajós (FLONA do Tapajós).  

Serão apresentados abaixo a contextualização sobre a UC e os principais conceitos 

relacionados ao estudo. Informações adicionais sobre as interfaces territoriais e principais 

fatos históricos relacionados à FLONA do Tapajós podem ser obtidas no Apêndice A. 

1.1. A Floresta Nacional do Tapajós 

A FLONA do Tapajós é uma unidade de conservação (UC) federal de uso 

sustentável, criada através do Decreto n° 73.684, de 19 de fevereiro de 1974. Em 2012 foram 

excluídas da UC duas áreas, totalizando aproximadamente 17.851 hectares (Lei nº 12.678, 

de 25 de junho de 2012). A FLONA possui atualmente uma área de 527.319 hectares que 

envolve os municípios de Aveiro, Belterra, Placas e Rurópolis, no oeste do estado do Pará 

(ICMBio, 2017). 

O objetivo da UC é o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 

científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas (Lei. 

9.985/2000). O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é o 

órgão gestor da Unidade.  

A população da unidade foi estimada em cerca de 4 mil pessoas e mil famílias 

residentes, distribuídas em 21 comunidades, três aldeias indígenas e em lotes de 

assentamento da reforma agrária, situados às margens da rodovia BR-163 (ICMBio, 2017). 

Em 2010, o ICMBio concedeu à Federação das Organizações e Comunidades Tradicionais 
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da Floresta Nacional do Tapajós (FCFT), através do Contrato de Concessão de Direito Real 

de Uso (CCDRU), uma área de 58.147,7 hectares que foi destinada para uso das famílias 

que residem na área ribeirinha da UC (Processo ICMBio nº 02048.000511/2007-95). 

A gestão da UC é realizada com base nas diretrizes do Plano de Manejo. As 

comunidades, bem como os demais atores sociais envolvidos, direta e indiretamente na 

gestão da UC, são representadas no Conselho Consultivo, criado em 2001. Os instrumentos 

estão sendo revisados para adequá-los a realidade atual da UC (J. Risonei Assis, com. pess.). 

Segundo relatos da equipe da UC, o conselho consultivo da FLONA do Tapajós foi 

o primeiro a ser criado nos moldes propostos pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Para Castro (2009) o Conselho é um espaço de gestão participativa e 

um fórum político e técnico de negociações composto pelas representações de grupos, 

comunidades e instituições que atuam ou que deveriam atuar na região da UC, nos mais 

diferentes ramos. 

Na FLONA do Tapajós, destacam-se diversas iniciativas produtivas com 

envolvimento comunitário, tais como: manejo florestal comunitário, extração do látex e de 

óleos de andiroba e copaíba, produção do couro ecológico a partir do látex, biojóias, móveis 

artesanais, comercialização de frutas in natura (açaí), produção de polpas e licores, produção 

de farinha, produção de mel, criação de peixes e turismo de base comunitária (ICMBio, 

2017).  O manejo florestal madeireiro comunitário é operacionalizado pela Cooperativa 

Mista da Flona do Tapajós (COOMFLONA) que também atua na confecção de móveis, 

fabricados a partir do aproveitamento de galhos, oriundos do manejo florestal (ICMBio, 

2015).  

Segundo Bacha e Rodriguez (2004) o cenário da UC compõe-se de um misto de 

situações de ocupação e exploração econômica, que muitas vezes a descaracteriza como 

Floresta Nacional. Segundo os autores isto se deve ao seu processo de criação e de dinâmica 

econômica da região onde ela se insere.  

1.2. O zoneamento da UC 

O Plano de Manejo da UC, elaborado em 2004, estabeleceu o zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, conforme definido 

na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Aragão et al. (2014) reforçou que o zoneamento 

consiste na divisão de determinado território em áreas onde “se autorizam determinadas 
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atividades ou restringe-se, de modo absoluto ou relativo, o exercício de outras” em razão das 

características ambientais e socioeconômicas do local. 

No zoneamento da UC, foram definidas sete áreas: populacional, manejo florestal 

madeireiro, manejo florestal não-madeireiro, área de preservação, corredor ecológico, 

recuperação e amortecimento (Anexo A). Cada área possui um conjunto de normas que as 

enquadram em diferentes níveis de uso, a saber: uso intensivo, semi-intensivo, semi-restrito 

e restrito. Nas áreas com nível de uso intensivo, é permitida a extração de produtos 

madeireiros e não-madeireiros, assim como atividades de pesquisa, educação ambiental e 

ecoturismo. Nas áreas de nível de uso semi-intensivo é permitida a extração de produtos não-

madeireiros de acordo com normas específicas da área, assim como atividades de pesquisa, 

educação ambiental e ecoturismo. Diferentemente, a área com nível de uso restrito não é 

permitido o acesso ou qualquer tipo de intervenção humana exceto pesquisas científicas e 

nas de nível de uso semi-restrito não é permitida a extração de recursos de fauna ou flora, 

somente atividades de pesquisa, educação ambiental e ecoturismo (IBAMA, 2004). 

A área de ocupação humana, tratada aqui como zona populacional, compreende os 

espaços tradicionalmente habitados pela população da UC, incluindo aqueles utilizados para 

as atividades de produção agropecuária, necessárias à manutenção das famílias residentes, e 

as áreas historicamente utilizadas para o extrativismo. O manejo desta área deve buscar a 

minimização dos impactos resultantes do uso intensivo efetuado pela população residente, 

através da recuperação de áreas degradadas, a promoção de práticas de manejo sustentável 

dos recursos naturais e a geração de alternativas econômicas para a população residente, 

entre as quais, o ecoturismo (IBAMA, 2004). 

A zona populacional abrangia 110.559 hectares e foi dividida em quatro núcleos 

populacionais: Ribeirinhos do Tapajós, Planalto, Aveiro e BR-163, conforme mapa em 

anexo (Anexo A). A Zona envolve 21 comunidades, três aldeias indígenas e lotes com 

assentados da reforma agrária. O núcleo dos Ribeirinhos do Tapajós possui área de 64.235 

hectares localizada na porção leste da FLONA, às margens do Rio Tapajós e com 10 km de 

largura a partir da margem, abrigando vinte comunidades de população ribeirinha e três 

aldeias indígenas (IBAMA, 2004). 
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1.3. Povos, Populações, Comunidades e Territórios Tradicionais 

A Constituição Federal de 1988 passou a atender os anseios dos movimentos sociais 

e da sociedade civil organizada, além de respeitar o conhecimento espacial das comunidades 

e garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso a territórios tradicionalmente 

ocupados. Verificou-se que povos indígenas, quilombolas, seringueiros, quebradeiras de 

coco e outros povos e comunidades tradicionais, passaram a ter direito sobre a terra e os 

territórios em que vivem, seja como propriedade privada individual (assentamentos), privada 

coletiva (áreas quilombolas) ou governamental, como no caso das Terras Indígenas e 

Unidades de Conservação (VIANNA JUNIOR, 2011).  

Em 1981 a Política Nacional de Meio Ambiente também considerou a criação de 

espaços territoriais, especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 

municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 

extrativistas (Artigo 9º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981). Em 2000, o governo 

brasileiro ratificou a criação de espaços protegidos e considerou a presença das populações 

tradicionais nessas áreas. Além disso, definiu como um dos objetivos do SNUC a proteção 

dos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente 

(Artigo 4º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000). 

A Convenção sobre povos indígenas e tribais, adotada na 76ª Conferência 

Internacional do Trabalho em l989, definiu a auto-identidade indígena ou tribal como critério 

subjetivo, mas fundamental, para a definição dos povos sujeito da Convenção. Outro fato 

relevante, previsto na Convenção, foi a determinação da consulta e da participação dos povos 

interessados e o direito desses povos de definir suas próprias prioridades. Além disso, o 

documento fez a distinção entre o termo “populações”, que denota algo transitório e 

contingencial, e o termo “povos”, que caracteriza segmentos nacionais com identidade e 

organização próprias (OIT, 2011). O Brasil aderiu a Convenção nº 169 em julho de 2002 e, 

desde então, passou a ratificar as normas previstas nesse instrumento. 

Brandão (2015) afirma que a expressão “comunidade tradicional” serve para 

identificar as populações tradicionais de forma mais adequada, pois segundo o autor “mais 

do que populações em um sentido demográfico do termo, elas são e se representam como 

coletividades reunidas em diferentes modalidades de comunidades”. O autor relembrou que 

Manuela Carneiro da Cunha, em seu livro intitulado “Cultura com Aspas”, afirmou que 
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populações ou comunidades tradicionais não são mais folclóricos agrupamentos humanos 

encerrados nos confins da floresta ou esquecidos nos ermos dos sertões, mas que hoje 

participam de mesas redondas de congressos e conversam com agentes do Banco Mundial. 

Almeida (2010) informou que em 2004, por pressão dos movimentos sociais, o 

governo federal decretou a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais com objetivo de implementar uma política nacional 

especialmente dirigida para tais comunidades, que foi instituída em fevereiro de 2007, 

através do Decreto 6.040 (Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais; PNPCT). O autor afirma que a palavra “comunidades” deslocou 

o termo “populações”, reproduzindo uma discussão que ocorreu no âmbito da Organização 

Internacional do Trabalho, em 1989.  

O Decreto 6.040 de 2007 define povos e comunidades tradicionais como “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”. O mesmo Decreto conceitua 

Territórios Tradicionais como “os espaços necessários a reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente 

ou temporária [...]”. 

Para Rougemont e Gómez (2010) o território é a matriz primária para a reprodução 

de alguns grupos sociais, como, por exemplo, os camponeses ou os denominados Povos e 

Comunidades Tradicionais. Destacam ainda que “é na relação com o território que se 

imprimem os mais diversos modos de viver, de produzir, de estar e de ser, refletindo um 

leque diverso de culturas, identidades e relações”. 

Bertha Becker (2010), ao citar  alguns autores destaca os conceitos de território e 

territorialidade,  em que  “O território é o espaço da prática, produto da prática espacial, e é 

também um produto usado, vivido pelos atores, utilizado como meio para sua prática” e 

“territorialidade humana é uma relação com o espaço que tenta afetar, influenciar ou 

controlar ações por meio do reforço do controle sobre uma área geográfica específica, isto 

é, o território” (RAFFESTIN, 1980; SACK, 1986, citado por BECKER, 2010).  

Becker (2010) destacou que novas territorialidades vêm surgindo no mundo em 

diferentes escalas e que a elaboração de políticas públicas exige que se aprofunde o 
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conhecimento sobre o processo de transformação territorial que ocorre na Amazônia hoje. 

Em uma escala menor, essa recomendação também deveria ser considerada no planejamento, 

zoneamento e gestão de uma UC. Segundo a autora, a territorialidade é a face vivida do 

poder sobre determinado espaço e manifesta-se em todas as escalas, desde as relações 

pessoais e cotidianas até as complexas relações sociais.  

Segundo Medeiros (2006), a criação de uma UC pode ser considerada importante 

estratégia de controle do território já que estabelece limites e dinâmicas de uso e ocupação 

específicos. Os territórios atuais somente podem ser entendidos através do conhecimento do 

histórico da área. No caso específico da FLONA do Tapajós é fundamental entender essas 

relações para dirimir os conflitos entre os diferentes usuários da UC. Portanto, foi composta 

como Apêndice (Apêndice A) a contextualização do universo dessa pesquisa.  

1.4. Percepção Ambiental 

A percepção é denominada como ato, efeito ou faculdade de perceber (TCU, 2017). 

O termo é utilizado por profissionais de diversas áreas, destacando-se em estudos 

relacionados com a Psicologia, Medicina (PEREIRA, 2014; LEANDRIN et al., 2015; 

TAQUETTE; MINAYO; RODRIGUES, 2015), Tecnologias da Inteligência e Design 

Digital (BASBAUM, 2012) e Administração (CUNHA; SPERS; ZYLBERSZTAJN; 2011).  

De acordo com Panquestor e Riguete (2008), a percepção ambiental pode ser definida 

como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber 

o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. O autor ressalta 

que cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em 

que vive.  Viana et al. (2006) destacam que estudos sobre a percepção ambiental são 

fundamentais para que se possa compreender melhor as inter-relações do ser humano com o 

meio ambiente em suas expectativas, julgamentos e condutas. Segundo os autores, é através 

da percepção ambiental que são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo para 

com o ambiente, suas expectativas, satisfações e conduta.  

Rodrigues et al. (2012) relataram que a percepção da sociedade sobre os problemas 

e ações governamentais poderá indicar lacunas existentes no modelo de gestão ambiental, 

além de ser um instrumento norteador na elaboração de políticas públicas. Outros 

pesquisadores advertem que é necessário esclarecer como a utilização do conceito percepção 

ambiental tem se inserido nos debates relacionados com a questão ecológica e destacam que 
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isso é uma tarefa importante para a democratização da ciência e dos saberes. Ressaltam 

ainda, que é necessária uma reflexão se os instrumentos adotados são adequados para 

garantir que as demandas das comunidades sejam ouvidas pela administração de áreas 

protegidas (PACHECO e SILVA, 2006). 

Verdejo (2010) enfatizou que “cada sujeito e cada cultura vê a realidade de forma 

subjetiva. Os membros das comunidades, os Agentes de Ater e os pesquisadores muitas 

vezes veem e interpretam o mundo em que vivem de diferentes maneiras. Por meio de um 

processo de comunicação e de uma aprendizagem mútua, podem ser vistas as diferentes 

percepções, a tal ponto que os atores podem entender-se e agir conjuntamente”. A partir 

dessa reflexão, pode-se reforçar a necessidade do órgão gestor de uma Unidade de 

Conservação conhecer a realidade local e as percepções dos diferentes usuários da área para 

que possam subsidiar o planejamento e gestão da UC.  

Pesquisadores utilizam as técnicas e ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo 

(DRP) para coletar informações, considerando a percepção dos participantes da pesquisa. 

Verdejo (2010) ressalta que analisar e entender as diferentes percepções são princípios 

básicos do DRP. Diz ainda que o objetivo da ferramenta é compreender a percepção da 

realidade da comunidade e que é crucial entender por que agem desta ou de outra maneira, 

antes de opinar e de propor alguma solução. 

De acordo com Kummer (2007), o trabalho com enfoque participativo, ou seja, que 

tenha como finalidade identificar a percepção do participante, não é fácil de ser executado e 

faz-se necessário relacionar a comunicação com outras áreas de conhecimentos. De acordo 

com a autora, podemos relacionar a comunicação com a psicologia que nos servirão para 

entender o indivíduo e, consequentemente, realizar trabalhos grupais.   

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando que o Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo de 

Florestas Nacionais (ICMBio, 2009) orienta que o manejo da Zona Populacional deverá 

conciliar a conservação dos recursos naturais com as necessidades das populações 

residentes, a identificação das áreas de uso tradicional da zona populacional é indispensável 

para o aproveitamento das potencialidades da área ribeirinha da FLONA do Tapajós. O 

ordenamento desta área poderá proporcionar os meios e as condições para que os objetivos 

da unidade possam ser alcançados, conciliando a permanência de populações tradicionais 



21 

 

que a habitam e o uso sustentável dos recursos naturais, conforme previsto na Lei n° 9.985, 

de 18 de julho de 2000. 

As áreas de uso nas comunidades destinadas para agricultura familiar, extrativismo, 

pesca e turismo estão localizadas no território tradicionalmente ocupado pelas populações 

ribeirinhas da UC. O uso, direto e indireto, dos recursos naturais tem gerado resultados que 

afetam negativamente tanto o homem como o meio ambiente, e esses impactos podem se 

intensificar com o aumento da densidade humana, exercendo pressão sobre os recursos 

naturais (SURGIK, 2006). O mapeamento das áreas de uso tradicional, tendo como base as 

informações da população local, bem como o ordenamento territorial possibilitará o manejo 

mais adequado da UC. 

Foi previsto no CCDRU que o uso da área ocupada pelas comunidades seria 

orientado pelo Plano de Utilização (atualmente denominado de Acordo de Gestão), 

documento que estabelece as regras construídas e definidas pela população tradicional 

beneficiária da UC que orienta o uso dos recursos naturais e a ocupação do solo (Instrução 

Normativa do ICMBio nº. 29/2012). O referido plano prevê, no parágrafo 13, que será 

realizado, em cada comunidade, um zoneamento ambiental, onde serão definidas áreas para 

atividades de agricultura, pastagens, sistemas agroflorestais, manejo florestal, extrativismo, 

áreas de preservação permanente e reservas comunitárias (MPF, 1997). Porém, até o presente 

momento, esse micro zoneamento na área populacional ribeirinha ainda não foi realizado. 

A falta de identificação e mapeamento das áreas de uso tradicional nas comunidades 

pode ocasionar sobreposição de interesses entre os diversos usuários da FLONA, tais como 

moradores, pesquisadores, turistas e outros. Os limites entre as comunidades, reconhecidos 

por eles, são respeitados pelos moradores, mas ainda não foram delimitados oficialmente 

pelo ICMBio. A ausência do zoneamento da área populacional ribeirinha tem ocasionado, 

em algumas comunidades, desentendimentos entre os moradores e demais usuários da área. 

Alguns comunitários relataram que pesquisadores realizam suas atividades sem consultá-

los, e que, em alguns casos as trilhas ou coletas foram realizadas nas áreas de uso das 

famílias.  

Diante do exposto realizou-se um estudo piloto para identificar e mapear as áreas de 

uso tradicional, aqui denominadas de Áreas de Uso Familiar bem como a dinâmica do uso e 

cobertura da terra no período de 2004 a 2014. O estudo foi realizado nas comunidades do 

Acaratinga e Jaguarari, onde ocorre a atuação de diferentes atores sociais tais como 
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pesquisadores, turistas, comunitários, organizações governamentais e não governamentais. 

Além disso, nas áreas das comunidades foram instalados recentemente (2016) dois módulos 

retangulares padronizados, tipo RAPELD (MAGNUSSON et al., 2013), no contexto do 

Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio). Pretende-se realizar o monitoramento 

em longo prazo da biodiversidade e usar as trilhas para a inclusão de comunidades nos 

estudos sobre a biodiversidade e promover a renda local através do Ecoturismo de base 

comunitária (LIMA, 2016). 

O estudo piloto poderá subsidiar os próximos levantamentos nas demais 

comunidades mostrando de que forma as áreas podem ser identificadas e mapeadas, qual a 

importância da percepção ambiental e do envolvimento dos moradores locais na coleta de 

dados. Além disso, os resultados poderão ser considerados no planejamento estratégico do 

órgão gestor para dirimir os conflitos entre os usuários da UC. 

3. OBJETIVO GERAL 

Identificar as áreas de uso tradicional e registrar a percepção ambiental de duas 

comunidades ribeirinhas na Floresta Nacional do Tapajós, Pará, Brasil. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.1. Mapear as áreas de uso tradicional de duas comunidades ribeirinhas na Floresta 

Nacional do Tapajós e a evolução das mudanças de uso da terra no período de 2004 a 2014; 

3.1.2. Identificar os limites entre as comunidades de Acaratinga e Jaguarari; 

3.1.3. Obter informações sobre a percepção ambiental dos comunitários em relação às 

mudanças decorrentes da ação do homem no meio ambiente e coletar subsídios para o 

planejamento do zoneamento ambiental da zona populacional da UC. 

4. MÉTODOS EMPREGADOS 

4.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado nas comunidades de Acaratinga e Jaguarari, localizadas às 

margens do Rio Tapajós, na zona populacional ribeirinha da FLONA do Tapajós, município 

de Belterra, oeste do estado do Pará. O acesso às comunidades é possível a partir de estrada 

vicinal no km 72 da rodovia BR-163 e pelo Rio Tapajós (Figura 1). Cerca de 60 famílias 

residem nas comunidades. 
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4.2. Pesquisa bibliográfica e documental 

A primeira fase do estudo consistiu na revisão bibliográfica dos principais 

temas/conceitos relacionados com a pesquisa, bem como o levantamento de informações em 

documentos disponibilizados pelo ICMBio.  

4.3. Consulta às comunidades, Conselho Consultivo e autorizações específicas 

O projeto de pesquisa foi apresentado aos representantes das comunidades no dia 

16/04/2017 e aos comunitários em reuniões realizadas no dia 10/05/2017. Os moradores 

aprovaram a realização do estudo e se colocaram à disposição para participarem do 

levantamento das áreas de uso familiar, bem como do mapeamento participativo (Figuras 2 

Figura 1 - Mapa da Floresta Nacional do Tapajós 
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e 3). Além disso, sugeriram que moradores com idade entre 60 e 75 anos fossem incluídos, 

considerando que moradores mais antigos poderiam contribuir mais com o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto foi apresentado ao Conselho Consultivo da UC na 60º Reunião Ordinária, 

realizada no dia 14/06/2017 e o conselho se manifestou favorável à realização da pesquisa, 

conforme registro em Ata. Além disso, o projeto foi cadastrado e autorizado pelo Sistema 

de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBio). 

O projeto de pesquisa, as autorizações do SISBio e das comunidades foram inseridas 

na Plataforma Brasil para análise e autorização do Comitê de Ética do INPA que julgou e 

aprovou a ética do projeto, relativa a seres humanos. As autorizações foram arquivadas no 

ICMBio. 

4.4. Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 

O DRP é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades 

façam um diagnóstico próprio e a partir daí gerenciem o seu planejamento e 

desenvolvimento. Desta maneira, os participantes podem compartilhar experiências e 

analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de planejamento e 

ação (VERDEJO, 2006). Foram adotadas as seguintes ferramentas do DRP: Mapeamento 

Participativo e Entrevista Semiestruturada. O formulário utilizado nas entrevistas está 

disponível no Apêndice B. 

Conforme previsto na Resolução do Ministério da Saúde nº 466 de 12 de dezembro 

de 2012, os comunitários envolvidos na pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, que consiste na anuência do participante da pesquisa e/ou de seu 

Figura 2 - Visita na comunidade de Acaratinga no dia 

26/04/2017 (Gabriela Batista) 

Figura 3 - Reunião na comunidade do Jaguarari no 

dia 10/05/2017 (Rudyelison da Silva) 
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representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação 

ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da 

pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 

esta possa acarretar. 

Adotou-se o conceito de percepção ambiental de Panquestor e Riguete (2008). 

Alguns resultados serão apresentados da forma como repassados pelos comunitários, 

visando preservar a fala e o real sentido da percepção do participante da pesquisa. As falas 

dos entrevistados foram destacadas em itálico e entre aspas. 

4.5. Levantamento de campo das Áreas de Uso Tradicional e dos limites entre as 

comunidades de Acaratinga e Jaguarari 

Os limites das áreas de uso tradicional e os limites entre as comunidades foram 

registrados com o uso de um GPS modelo map 60CSx, da marca Garmin. As áreas de uso 

tradicional são denominadas Áreas de Uso Familiar (AUF). Realizou-se o registro 

fotográfico (Anexo B) e a identificação das áreas, juntamente com um representante de cada 

família. 

Foram coletados pontos diversos e elaborados desenhos das áreas de uso, em 

conjunto com os comunitários, visando compor polígonos para o cálculo da área de cada 

AUF. Quando não foi possível coletar todos os vértices, considerou-se a informação 

repassada pelo responsável familiar sobre a distância (metros) para compor uma medida total 

aproximada da área. Utilizou-se formulários para registrar as informações sobre as Áreas de 

Uso Familiar, sendo os dados registrados em planilhas eletrônicas, e os registros originais 

em papel mantidos. 

Para calcular a área total das comunidades, considerou-se a distância em linha reta 

de 10 km a partir das margens do Rio Tapajós, previsto na zona populacional da UC, além 

das coordenadas geográficas dos pontos de referência dos limites entre as comunidades. As 

informações, sobre os pontos de referência foram repassadas por grupos de moradores 

antigos das comunidades pesquisadas e comunidades limítrofes a elas (Pedreira e 

Jamaraquá), que participaram do levantamento de campo. 
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4.6. Elaboração de mapas das Áreas de Uso Familiar e do Uso do Solo 

Os mapas das Áreas de Uso Familiar foram elaborados a partir da compilação dos 

dados de levantamento de campo. Posteriormente, com o auxílio dos softwares GPS 

TrackMaker PRO versão 4.9 e ArcGIS, com a plataforma ArcMap versão 10, foram gerados 

os mapas indicando as respectivas áreas de uso das comunidades em estudo.  

Os mapas de uso da terra foram gerados a partir dos dados de uso-cobertura do 

Projeto TerraClass, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Centro 

Regional da Amazônia (INPE/CRA), Embrapa Amazônia Oriental (CPATU) e a Embrapa 

Informática Agropecuária (CNPTIA). A partir dos dados do TerraClass é possível 

compreender a dinâmica de uso e cobertura da Amazônia Legal Brasileira (INPE, 2017). 

Para isto, realizou-se uma análise evolutiva de uma década da área de estudo, cujo uso e 

cobertura do solo foram mapeados nos anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014. Com estes 

resultados, foi possível fazer uma avaliação da dinâmica do uso e ocupação das áreas das 

comunidades. 

Os dados foram mapeados utilizando imagens Landsat-5/TM, analisadas com 

técnicas como modelo linear de mistura espectral, fatiamento e interpretação visual, 

auxiliados por informações temporais de NDVI (Índice de Vegetação pela Diferença 

Normalizada) extraídas de série temporal de dados Imagens de Resolução Moderada 

(MODIS). As imagens Landsat-5/TM apresentaram nível de correção geométrica igual a 3 

(reamostragem pelo vizinho mais próximo) e projeção UTM. O produto do TerraClass é o 

mapa de uso e cobertura da terra com alta resolução espacial, com imagens do satélite 

Landsat-5/TM de 0,03km de resolução espacial e imagens de Espectrorradiômetro de 

Imagens de Resolução Moderada, que apesar de sua resolução espacial limitada de 0,25-

1,00km, possuem alta resolução temporal em comparação ao Landsat; e os respectivos 

percentuais da área ocupada em diferentes classes de uso da terra (Quadro 1): Agricultura 

Anual, Área Não Observada, Área Urbana, Floresta, Mosaico de Ocupações, Pasto Limpo, 

Pasto Sujo, Reflorestamento, Regeneração com Pasto, Mineração, Vegetação Secundária, 

Outros, Pasto com Solo Exposto, Desflorestamento, Hidrografia e Não Floresta (ALMEIDA 

et al., 2016; COUTINHO et al., 2013). 

Quadro 1 - Classes de Uso e Cobertura da Terra e suas definições (Adaptado de COUTINHO et al., 

2013) 

Projeto TerraClass 
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CLASSES DEFINIÇÃO 

Floresta 

Área de floresta primária, da Amazônia Legal não alterada, também 

utilizada pelo projeto PRODES 

Não Floresta 

Vegetação pertencente a diferentes fitofisionomias de vegetação não 

florestal, tais como Savana Arbórea-Arbustiva (Cerrado), Savana 

Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo de Cerrado), Lavrados, Campinarana, 

etc. 

Classe importada do banco de dados do Projeto PRODES. 

Vegetação secundária 

Áreas que, após a supressão total da vegetação florestal, encontram-se em 

processo avançado de regeneração da vegetação arbustiva e/ou arbórea ou 

que foram utilizadas para a prática de silvicultura ou agricultura 

permanente com uso de espécies nativas ou exóticas. 

Regeneração com pasto 

Áreas que, após o corte raso da vegetação natural e o desenvolvimento de 

alguma atividade agropastoril, encontram-se no início do processo de 

regeneração da vegetação nativa, apresentando dominância de espécies 

arbustivas e pioneiras arbóreas. Áreas caracterizadas pela alta diversidade 

de espécies vegetais. 

Agricultura anual 

Áreas extensas com predomínio de culturas de ciclo anual, sobretudo de 

grãos, com emprego de padrões tecnológicos elevados, tais como uso de 

sementes certificadas, insumos, defensivos e mecanização, entre outros. 

Pasto Limpo 

Áreas de pastagem em processo produtivo com predomínio de vegetação 

herbácea, e cobertura de espécies de gramíneas entre 90 e 100%. 

Pasto sujo 

Áreas de pastagem em processo produtivo com predomínio da vegetação 

herbácea e cobertura de espécies de gramíneas entre 50 e 80%, associado 

à presença de vegetação arbustiva esparsa com cobertura entre 20 e 50%. 

Pasto com solo exposto 

Áreas que, após o corte raso da floresta e o desenvolvimento de alguma 

atividade agropastoril, apresentam uma cobertura de pelo menos 50% de 

solo exposto. 

Área urbana 

Manchas urbanas decorrentes da concentração populacional formadora de 

lugarejos, vilas ou cidades que apresentam infraestrutura diferenciada da 

área rural apresentando adensamento de arruamentos, casas, prédios e 

outros equipamentos públicos. 

Hidrografia Classe temática compilada do banco de dados do PRODES. 

Mineração 

Áreas de extração mineral com a presença de clareiras e solos expostos, 

envolvendo desflorestamentos nas proximidades de águas superficiais 

Mosaico de ocupações 

Áreas representadas por uma associação de diversas modalidades de uso 

da terra e que devido à resolução espacial das imagens de satélite não é 

possível uma discriminação entre seus componentes. Nesta classe, a 

agricultura familiar é realizada de forma conjugada ao subsistema de 

pastagens para criação tradicional de gado. 

Outros 

Áreas que não se enquadram nas chaves de classificação e apresentam 

padrão de cobertura diferenciada de todas as classes do projeto, tais como 

afloramentos rochosos, praias fluviais, bancos de areia entre outros. 

Área não observada 

Áreas que tiveram sua interpretação de nuvens ou sombra de nuvens, no 

momento de passagem para aquisição de imagens de satélite, além das 

áreas recentemente queimadas. 
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Desflorestamento 

Termo adotado para descrever a supressão total da vegetação florestal, ou 

corte raso, fenômeno mapeado sistematicamente pelo projeto Prodes. 

 

O TerraClass é utilizado, juntamente com outros sistemas de monitoramento do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (PRODES e DEGRAD), em estudos para 

quantificar o papel do desmatamento e da degradação florestal (INPE, 2018). A Embrapa 

Informática, Embrapa Amazônia Oriental e o Centro Regional da Amazônia (CRA/INPE) 

divulgam, a cada dois anos, mapas sistemáticos referentes ao uso e cobertura da terra em 

todas as áreas desflorestadas da Amazônia Legal brasileira, identificadas pelo PRODES 

(EMBRAPA, 2018). 

O Sistema para mapear áreas em processo de desmatamento (DEGRAD) é destinado 

a mapear, anualmente e em detalhes áreas de floresta degradada com tendência a ser 

convertida em corte raso. Essas áreas não são computadas pelo Programa de Monitoramento 

do Desflorestamento da Amazônia por satélites (PRODES; DPI/INPE, 2018) que realiza o 

monitoramento anual, por satélites, do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal 

(OBT/INPE, 2018). O TerraClass visa apresentar, de forma numérica e espacialmente 

explícita, quais são as principais atividades promotoras do desflorestamento da Amazônia, 

ou seja, qualificar os dados sobre os principais fenômenos e processos condicionantes das 

transformações da paisagem na Amazônia (COUTINHO et al., 2013). 

No presente trabalho, os dados das áreas das comunidades estudadas foram extraídos 

e mapas de uso do solo foram gerados indicando as respectivas classes de uso ao longo de 

uma década, bem como a área (km²) das classes ao longo do período avaliado. 

5. RESULTADOS  

5.1. Origem do nome das comunidades e histórico de ocupação  

Os moradores da comunidade do Acaratinga informaram que “o nome da nossa 

comunidade originou-se do nome do peixe caratinga que faz parte da nossa alimentação”. 

Em relação a origem do nome Jaguarari os moradores da comunidade afirmaram que “o 

nome da nossa comunidade tem suas origens na língua dos indígenas que habitavam essa 

região. A palavra “jaguar” significa onça e “ari” significa rio”. 

Em relação ao histórico de ocupação das comunidades Ioris (2014), tendo como base 

outros autores, informou que desde o século XVI a região do baixo Tapajós, onde as 
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comunidades estão inseridas, já era ocupada por diversas etnias, dentre elas os Tapajó, 

Arapiuns, Tupinambá e Borari. Em alguns momentos os indígenas foram induzidos a morar 

nas proximidades do rio e em outros tiveram que fugir da repressão das forças imperiais, 

para o interior da floresta. A atuação das missões dos jesuítas, o projeto pombalino do 

Diretório dos índios, a chegada dos índios Mundurukus do alto Tapajós, a Cabanagem e o 

Ciclo da Borracha foram acontecimentos que influenciaram toda a dinâmica de ocupação do 

baixo Tapajós (IORIS, 2010; IORIS, 2014).  

O naturalista Henry Walter Bates, em sua viagem pelo rio Tapajós em 1852, registrou 

a existência das comunidades Acaratinga e Jaguarari, bem como a participação de moradores 

da região para atuar a favor do governo na busca de negros fugidos que se refugiaram em 

povoados do interior (BATES, 1979). O presente estudo mostrou que mais de 50% dos 

moradores entrevistados nasceram nas comunidades e os que são de outros estados casaram-

se com moradores nativos da região. 

5.2. Dados Socioeconômicos dos entrevistados 

Foram entrevistados representantes de 48 famílias, sendo 29 na comunidade do 

Jaguarari e 19 em Acaratinga. Os entrevistados representam 80% das famílias das 

comunidades. A idade dos entrevistados no Acaratinga variou de 25 a 75 anos e no Jaguarari 

de 19 a 75 anos. 

Na comunidade do Jaguarari, 66% dos entrevistados são do sexo masculino e 34% 

feminino. Destes, 86% se declararam católicos e 10% evangélicos. Os demais moradores 

(4%) informaram não pertencer a uma religião. Dos entrevistados, 79% afirmaram que 

nasceram na comunidade e os demais na comunidade de Piquiatuba, em Santarém (PA), 

Belterra (PA), Barra de São Manoel (MT) ou Montes Claros (MG). Em relação à 

escolaridade, 76% possui o nível fundamental incompleto, 14% nível médio incompleto, 3% 

médio completo e 7% superior incompleto.  

Em Acaratinga, 79% dos entrevistados são do sexo masculino e 21% feminino. 84% 

se declararam católicos e 16% evangélicos; 58% afirmaram que nasceram na comunidade e 

os demais em Belterra (PA), Cupiranga (PA), na comunidade de Parauá (Reserva 

Extrativista Tapajós-Arapiuns), em Manaus (AM), na Colônia de São João (Belterra) e na 

localidade do Amparo no km 30 da BR-163. Dos entrevistados, 79% possuem o nível 
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fundamental incompleto, 11% fundamental completo e os demais o ensino médio 

incompleto e completo, com 5% cada.  

As principais fontes de renda das famílias do Jaguarari e Acaratinga registradas são 

provenientes da agricultura, pesca, aposentadoria, programas sociais (bolsas família e 

verde), serviço público e atuação junto a cooperativa (COOMFLONA). Dos entrevistados, 

90% no Jaguarari e 100% em Acaratinga informaram que a agricultura é a principal atividade 

produtiva da família.  

A renda mensal reportada das famílias do Jaguarari varia de R$ 85,00 a R$ 2.021,00. 

Três entrevistados no Jaguarari não informaram o valor da renda mensal (Figura 4). Em 

Acaratinga, a renda das famílias varia de R$ 50,00 a 1.687,00 mensais (Figura 5). As rendas 

acima de R$ 1.000,00 são de servidores públicos (três no Jaguarari) e dos cooperados, que 

trabalham no manejo florestal madeireiro na UC, incluindo os benefícios oriundos da 

agricultura e programas sociais. Na comunidade do Jaguarari a renda mais alta (R$ 2.021,00) 

não é de um cooperado, mas de uma família que trabalha na agricultura e recebe recursos do 

programa bolsa família e auxilio doença. Em seguida destacam-se as rendas dos aposentados 

que giram em torno de R$ 700,00 a R$ 1.000,00. As famílias que trabalham com a agricultura 

e recebem alguns benefícios sociais possuem renda entre R$ 700,00 a R$ 100,00. As rendas 

abaixo R$ 100 reais mensais são das famílias que trabalham apenas na agricultura ou 

recebem algum tipo de benefício como a Bolsa Família ou Bolsa Verde. 
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5.3. Percepção Ambiental dos moradores das comunidades do Jaguarari e Acaratinga 

A percepção dos comunitários foi identificada a partir das ferramentas mapeamento 

participativo e das entrevistas. Estas providenciaram informações relacionadas com as áreas 

de uso tradicional, limites geográficos entre as comunidades, uso dos recursos naturais, 

principais conflitos relacionados com o uso do território, os problemas ambientais, principais 

usuários, áreas destinadas para a pesquisa e turismo, bem como os dados socioeconômicos 

das famílias entrevistadas. 

As comunidades identificaram nos mapas áreas urbanas, áreas de uso tradicional, 

áreas de preservação permanente (APP), reservas comunitárias, áreas destinadas para 

instalação de sítios de pesquisa e/ou projetos, áreas para o turismo de base comunitária por 

causa de existência de trilhas e características marcantes, como árvores grandes, igarapés e 

morros, áreas com conflitos de interesse (sobreposição de usos) e áreas com sistemas 

agroflorestais (Figuras 6 e 7).  

Figura 4 - Distribuição da renda mensal das 29 famílias entrevistadas na 

comunidade do Jaguarari, FLONA do Tapajós, Belterra/PA 

Figura 5 - Distribuição da renda mensal das 19 famílias entrevistadas na 

comunidade do Acaratinga, FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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Quando os moradores do Jaguarari foram questionados se havia alguma disputa pelo 

uso do recurso natural, os participantes informaram que ocorre com pescadores e caçadores 

invasores. Ressaltaram que o maior problema relacionado com o uso do território é a entrada 

de moradores do entorno, que adentram de motocicleta pela estrada do Km 72 para caçar, 

geralmente no período noturno. Essas pessoas foram denominadas pelos entrevistados de 

“invasores”.  De acordo com os comunitários, essas pessoas alegam que seus familiares 

moravam na UC em momento anterior. 

Os comunitários do Acaratinga indicaram que há disputas pelo uso dos seguintes 

recursos: caça, pesca e pedra. Além disso, informaram que pessoas de fora comercializam 

as caças da comunidade sem autorização da comunidade ou de qualquer órgão. Em relação 

à pesca, informaram que os pescadores, denominados de invasores pelos comunitários, 

praticam a pesca de mergulho e utilizam os portos particulares de alguns comunitários para 

fazer o armazenamento e escoamento de pescado. Destacaram que a caça e pesca causam os 

maiores problemas assim como conflitos relacionados com o uso do território. Relataram 

também que ocorre a extração de pedras, por outras comunidades, sem autorização. 
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Figura 6 - Mapa com as informações coletadas no Mapeamento Participativo da Comunidade do Jaguarari, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Mapa com as informações coletadas no Mapeamento Participativo da Comunidade do Acaratinga, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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5.3.1. Percepção Ambiental da comunidade do Jaguarari 

Os moradores da comunidade informaram que os elementos marcantes da paisagem 

da comunidade são a Serrinha do Jaguarari, Lago do Mato Grosso, Praia do Arara, Praia do 

Barrigudo, Praia do Barreiro, Lago do Arraia, macaco (guariba), Igarapé da Fria, sumaúma 

(localizada no pé da serra e na terra preta), sumaúma em frente à Terra Rica, Seringal, Terra 

Preta, onça pintada, morcegos, jacarés, tucano, paca, tatu, cutia, preguiça, mambira 

(tamanduá), chaperema (peixe) e tucunaré. Alguns elementos foram espacializados no mapa 

pelos comunitários (Figura 6). Segundo os comunitários a reserva comunitária, destinada 

para o extrativismo madeireiro e uso interno da comunidade, localiza-se próximo ao limite 

dos 10 km da zona populacional da UC. 

De acordo com os comunitários os principais usos do território são: roçado para 

mandioca, caça, pesquisa científica, sistema agroflorestal (cupuaçú, andiroba, açaí etc.), 

extrativismo (palha, cipó e sementes), viveiro de castanheira e turismo. Os principais 

usuários identificados pelos comunitários foram os moradores da comunidade e do entorno, 

comunidades vizinhas, pesquisadores, turistas, caçadores e pescadores invasores, ICMBio, 

Federação das Organizações e Comunidades Tradicionais da Flona do Tapajós, Projeto 

Saúde e Alegria (PSA), Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de  

Belterra, Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Instituto Nacional de Pesquisa 

da Amazônia (INPA), Prefeitura Municipal de Belterra, COOMFLONA, Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER), Igreja da Paz, Igreja 

Católica e colônia de pescadores.  

Dos entrevistados, 83% afirmaram que a área atende as necessidades dos moradores 

em relação ao tamanho da área destinada para a produção das famílias, em especial para 

abertura de roçados visando o plantio de mandioca. Somente 17% informaram que a área 

não atende a necessidade das famílias. Segundo os comunitários, a área atual não permite 

que as famílias aumentem a produção pois são pequenas e não podem abrir novas áreas em 

floresta. Além disso, um morador alegou que a área ficou reduzida devido a instalação do 

módulo do PPBio.  

Entre os entrevistados, 97% informaram que a área destinada para moradia e uso na 

UC, ou seja, a Zona Populacional, atende as necessidades das famílias (ver zoneamento da 

Floresta Nacional do Tapajós no anexo A). Apenas um morador justificou que não atende, 
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pois a área dentro do raio de 10 km não é utilizada pela comunidade e sim por pessoas de 

fora, tais como os caçadores oriundos de Belterra que adentram pelo km 68. 

Em relação aos conflitos relacionados com o uso do território ou área da comunidade, 

90% dos entrevistados afirmaram não há conflitos e 10% relataram que existem conflitos em 

decorrência da invasão de caçadores e da madeira caída na área da comunidade, que não foi 

destinada às famílias que nela residem. O conflito causado pela invasão de caçadores foi 

identificado também como uma disputa pelo uso do recurso natural, durante a oficina sobre 

o mapeamento participativo realizada na comunidade. 

De acordo com os gestores do ICMBio, os conflitos relacionados ao uso do recurso 

pesqueiro intensificaram nos últimos anos, devido a atuação de diversas “geleiras”, que são 

embarcações utilizadas para armazenar toneladas de peixes por alguns dias. Os pescadores 

são oriundos de outros municípios (Prainha, Almeirim, Monte alegre, etc.) e até de outros 

estados, como o do Amapá. Os conselhos gestores da FLONA do Tapajós e RESEX Tapajós-

Arapiuns elaboraram em 2017 uma proposta de um acordo de pesca, visando dirimir os 

conflitos pelo uso do recurso. A proposta foi encaminhada para Secretaria de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade (SEMAS) do Pará para análise e posterior publicação. 

O manejo florestal madeireiro é uma das principais atividades produtivas 

desenvolvidas na UC (ICMBio, 2015). De acordo com os gestores do ICMBio, há uma 

proposta para se realizar a atividade na zona populacional da UC, mediante anuência das 

comunidades. Dos entrevistados, 48% são a favor da realização da atividade, pois acreditam 

que trará geração de emprego e renda, além de melhorias na infraestrutura das comunidades. 

No entanto, 52% relataram que não concordam com a realização do manejo florestal 

madeireiro na área da comunidade. As justificativas para não permitir a extração de madeira 

apresentadas pelos moradores incluem as seguintes: “A exploração de madeira não traz os 

resultados que a comunidade espera, além disso a área  é uma reserva para os próximas 

gerações”; “Porque não emprega todos os moradores”; “A área é da comunidade”; 

“Porque a madeira é a reserva da comunidade”; “Porque as famílias solicitaram madeira, 

mas não foram atendidas”; “Porque não tem madeira nessa área”; “Porque o recurso não 

vai ser destinado para as comunidades”; “Porque os benefícios não serão repartidos de 

forma igual”; “Porque os recursos madeireiros é de uso da comunidade”; “Porque só vai 

beneficiar algumas pessoas”; “Porque vai destruir a área da comunidade” e “Porque vai 

prejudicar a comunidade”. 
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Os comunitários ressaltaram a importância da floresta e relataram os seguintes 

benefícios: “A floresta fornece recursos naturais, tais como plantas medicinais, 

alimentação, madeira e outros”; “A floresta mantém o ambiente mais tranquilo e o clima 

mais agradável”; “A floresta contribui para conservação da área e para qualidade do meio 

ambiente (chuvas)”; “A floresta fornece alimentação aos moradores, madeira, palha e 

frutos, além de benefícios como o Bolsa Verde”. O Bolsa Verde é um programa de 

transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas de 

relevância para a conservação ambiental (MMA, 2018). 

Dos entrevistados, 90% não souberam informar qual a finalidade de uma Floresta 

Nacional, no entanto 93% relataram que a Floresta Nacional traz benefícios aos moradores. 

Os benefícios citados foram: retirada de madeira; aposentadoria; os benefícios através das 

pesquisas e do manejo florestal; bolsa verde para preservar a floresta; fornece alguns 

produtos para o morador, tais como: castanha, óleos de andiroba e copaíba, cumaru, uxi, 

piquiá, madeira, palha, cipó e caça; geração de emprego e renda; habitação e vários projetos, 

dentre eles a implementação de sistemas agroflorestais; melhoria da qualidade de vida; 

recurso financeiro oriundo do manejo florestal comunitário e manutenção das estradas; o uso 

da madeira para construção de casas; proteção da floresta contra invasores e grileiros; 

preservação do meio ambiente; tranquilidade aos moradores e turismo. 

Entre os participantes da pesquisa 90% afirmaram que existem problemas ambientais 

na comunidade e citaram os principais (Figura 8). Além disso, os comunitários indicaram as 

seguintes medidas para minimizar os problemas: aumentar a fiscalização, denunciar os 

responsáveis, multar e conversar com os responsáveis, palestras de educação ambiental, 

recuperar as áreas degradadas e convidar os vizinhos para ajudar durante a queima dos 

roçados. 
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Em relação ao uso da água, 69% informaram que a água para o consumo e para 

cozinhar é proveniente de poço, 21% utilizam a água do igarapé, 7% do Rio Tapajós e 3% 

de microssistema de poço compartilhado. Dos entrevistados, 48% relataram que a água do 

Rio Tapajós tem algum problema e 52% disseram que não. Os problemas citados foram 

sujeira no período das chuvas, limo durante o verão, sujeira causada pelos garimpos, dejetos 

de barcos e lixo. Apenas 17% dos entrevistados disseram que tem algum problema na água 

do igarapé. De acordo com os comunitários alguns problemas são provocados por causas 

naturais e outros aparecem em certas épocas do ano. 48 % afirmaram que a vizinhança pode 

causar algum problema na água do igarapé quando jogam lixo ou desmatam a margem do 

manancial. As sugestões indicadas para a melhoria da água do rio e igarapé foram 

fiscalização pela marinha, mutirão de limpeza, palestras de educação ambiental, publicação 

de uma lei para obrigar as embarcações a tratarem os dejetos, reflorestamento, preservar a 

área do igarapé e proibir alguns usos do igarapé. 

Dos entrevistados, 93% perceberam que a quantidade de animais diminuiu na 

floresta. Segundo os comunitários, as espécies que diminuíram foram tatu, veado, paca, 

cutia, jabuti, queixada, caititu, macaco, tucano, nambu, onça, preguiça, rato do mato, cobra, 

arara, papagaio, anta, jacu e mutum.  Segundo os comunitários, os fatores que afetaram os 

animais foram as queimadas, caça predatória, desmatamento e aumento da população. É 

possível que com o aumento da população local tenha ocorrido o aumento do consumo de 

carne de algumas espécies. 

Figura 8 - Número de vezes que os problemas foram citados pelos moradores da 

comunidade do Jaguarari, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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Ao serem questionados sobre poder caçar na FLONA do Tapajós, 97% afirmaram 

que sim e justificaram que a caça é utilizada para o sustento da família. Dos entrevistados, 

79% acham que a caça deveria ser legalizada pelos seguintes motivos: “as famílias 

necessitam de carne; para evitar caçadores ilegais; para formalizar o uso pelos moradores; 

para melhorar o controle da caça; para melhoria da comunidade; para os moradores 

deixarem de fazer caça ilegal; para regular o uso da caça; para regularizar a atividade e 

segurança dos moradores”. Os contrários a legalização da caça justificaram que não 

concordam pois as caças poderiam acabar e facilitaria a entrada de pessoas de fora para 

caçarem na comunidade. 

Em relação ao consumo de carnes e sua origem, os entrevistados informaram que as 

carnes bovina e de frango são adquiridas nas cidades de Santarém e/ou Belterra. A caça e 

peixes são extraídos na comunidade. O recurso pesqueiro é importante para a segurança 

alimentar dos moradores da comunidade pois 90% dos entrevistados afirmaram consumir o 

peixe três ou mais vezes por semana.   

Apesar de um número considerável de entrevistados (38%) afirmar que é difícil o 

consumo da caça, ou seja, que não fazem com frequência, todos admitiram consumi-la. 

Alguns comunitários relataram que consomem a caça algumas vezes ou raramente, isso 

significa também que não consomem com frequência. Os demais entrevistados informaram 

que consomem duas vezes por mês, uma vez por mês, três ou mais vezes por semana e uma 

vez por semana.  

Em relação ao consumo de carne bovina, 32% informaram que consomem três ou 

mais vezes por semana, 14 % duas vezes por semana, 14% uma vez por mês, 4% duas vezes 

por mês e 4% raramente, ou seja, não consome com frequência. Entre os entrevistados, 47% 

consomem a carne de frango três ou mais vezes por semana, 21% duas vezes por semana, 

21% uma vez por mês, 7% uma vez por semana e 4% três vezes por mês.  

De acordo com a Tabela 1 o consumo de peixes é mais frequente entre os moradores. 

A carne de frango é a segunda mais consumida, seguida da carne bovina. A frequência do 

consumo de carne de caça é bem inferior em relação às outras carnes. 
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Tabela 1 - Frequência do consumo de carnes (%) na comunidade do Jaguarari, FLONA do Tapajós 

Consumo de carne na comunidade do Jaguarari 

Frequência (%) Tipos 

  Peixes Caça Bovina Frango 

Três ou mais vezes na semana 90% 5% 32% 47% 

Duas vezes na semana 3%  14% 21% 

Uma vez na semana 7% 14% 32% 7% 

Três vezes ao mês    4% 

Duas vezes ao mês  5% 4%  

Uma vez ao mês  14% 14% 21% 

Algumas vezes  14%   

Difícil  38%   

Raramente   10% 4%   
 

O tamanho da área utilizada para abertura de roçados variou entre os entrevistados; 

57% informaram que utilizam meio hectare, 35% um hectare e apenas um morador informou 

que utiliza dois hectares. Além disso, 38 % dos comunitários informaram que queimam a 

área para o roçado em novembro, 28% em outubro, 28% em dezembro, 3% em setembro e 

3% não informaram e a pergunta foi classificada como não se aplica (Figura 9).  
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Quando questionados sobre o intervalo de tempo que voltam a fazer roçados na 

mesma área, 24% dos entrevistados afirmaram que o intervalo é de três anos, 21% quatro 

anos, 21% dois anos, 10% disseram que é mais de cinco anos, 10 % apenas cinco anos, 3% 

seis, quinze e um ano, cada (Figura 10). Apenas um morador informou que a questão não se 

aplica a sua realidade. Essa prática adotada pelos comunitários é denominada de pousio.  

De acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) 

pousio é uma prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários 

ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da 

capacidade de uso ou da estrutura física do solo. Dos entrevistados, 93% informaram que a 

vegetação da área utilizada para fazerem os roçados foi a capoeirinha, com idade entre 5 a 

10 anos. Apenas um entrevistado informou que utiliza a vegetação com mais de 10 anos e 

outro não respondeu ao questionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos entrevistados (86%) afirmou que não fazem seus roçados nas margens 

do igarapé devido aos seguintes motivos: “Deve-se preservar o igarapé”; “O igarapé é 

distante”; “O igarapé pode secar”; “Porque é proibido” e “Porque o desmatamento pode 

afetar o igarapé”. Apenas dois comunitários afirmaram que fizeram roçados perto do igarapé 

para afastar os animais, “que atacam as galinhas”, e “Porque a área para o uso é pequena”. 

No entanto, todos afirmaram que fazer roçados nas margens do igarapé pode causar os 

seguintes problemas: “A erosão”; “O desmatamento pode aterrar e secar o igarapé”; “O 

Figura 10 - Intervalo de tempo utilizado pelos moradores do Jaguarari, na FLONA do 

Tapajós, para voltarem a fazer roçados na mesma área 
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fogo mata as plantas”; “O igarapé pode secar”; “Pode espantar os animais próximos”; “A 

água pode ficar suja e contaminada”. 

Dos entrevistados, 62% disseram que roçar e/ou desmatar não interfere na quantidade 

de animais da floresta e 38% afirmaram que sim. Quando questionados se necessitam de 

autorização para a retirada de árvores na UC, 76% disseram que sim e 14% disseram que 

não. Um entrevistado justificou que a comunidade fica dependendo da autorização, que 

muitas vezes demora a ser emitida. Outro morador relatou que os moradores não deveriam 

ser obrigados a pedir autorização. Os entrevistados informaram que o ICMBio (55%), a 

Federação (28%), presidente da comunidade (7%) e/ou os três juntos são responsáveis pela 

emissão das autorizações para retirada de madeira. 

De acordo com os comunitários, os principais produtos retirados da floresta no 

Jaguarari são palha, cipó, madeira, óleos de andiroba e copaíba, cipó taracuá, piquiá, uxi, 

mel, frutos, castanha, semente de cumaru e caça. Dos entrevistados, 83% informaram que 

ocorreu redução na quantidade dos produtos disponíveis na floresta nos últimos 5 anos. 14% 

informaram que não ocorreu a redução e 3% não soube informar. Dentre as causas, citaram 

as queimadas, o desmatamento e aumento da população. Quando os comunitários disseram 

que o aumento da população reduziu a quantidade de produtos na floresta significa que 

aumentou a pressão sobre os recursos naturais. Apenas quatro pessoas informaram que a 

quantidade de produtos não reduziu. 

Quando questionados o que a comunidade poderia fazer para zelar pela natureza, os 

comunitários indicaram as seguintes ações: ensinar os mais jovens; denunciar os crimes 

ambientais; tomar cuidado com o fogo; evitar desmatar as margens de igarapé; evitar 

desmatar as áreas de morro; preservar a floresta; reflorestar; ter consciência e mutirão de 

limpeza nos igarapés. 

5.3.2. Percepção Ambiental da comunidade do Acaratinga 

De acordo com os comunitários do Acaratinga os elementos marcantes na paisagem 

da comunidade são o Lago do Pojó (45 minutos de caminhada); Morro do Pereira (17 

minutos de caminha, onde é possível visualizar três angelins e um seringal), Lago do 

Caranatuba (localiza-se na Reserva Jamaratinga); castanheira; sumaúma; Praia do Giz; Praia 

Maria Acaratinga; Praia do Jacó; Praia Ponta de Pedras; onça pintada que aparece no Lago 

do Pojó; catitu que  aparece no Lago do Pojó; paca; cutia; veado; gato do mato e tucano. Os 

elementos foram inseridos no Mapeamento Participativo da comunidade (Figura 7). 
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Segundo os comunitários, os principais usos do território são: pesquisa científica; 

roçado; sistema agroflorestal; extrativismo não madeireiro (palha e látex); caça e pesca. Os 

principais usuários identificados são os comunitários, caçadores e pescadores invasores, 

pesquisadores, estudantes, ICMBio, UFOPA, INPA, Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia (IPAM), Federação, PSA, Prefeitura Municipal de Belterra, Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Centrais Elétricas do Pará (Celpa). 

Dos entrevistados, 89% responderam que a área destinada para produção, ou seja, 

para abertura de roçados atende as necessidades das famílias da comunidade. Porém, dois 

entrevistados informaram que a área não atende pelos seguintes motivos: “Porque a área é 

arenosa e não permite que as famílias façam roçados na mesma área por muito tempo” e 

“Porque a terra está fraca, pois a família já trabalha há 6 anos na mesma área”. Todos os 

entrevistados (100%) afirmaram que a área destinada para moradia e uso na FLONA do 

Tapajós atende as necessidades das famílias. Em relação aos conflitos relacionados com o 

uso do território, 79% afirmaram que existem e 21% disseram que não. Os principais 

conflitos, de acordo com os comunitários, estão relacionados com caça predatória, pesca, 

retirada de madeira sem autorização e sobreposição de áreas das famílias (apenas um caso). 

No que tange à proposta para a realização do manejo florestal madeireiro na área da 

comunidade, 53% dos entrevistados não concordaram, todavia 47% são a favor da atividade. 

Os que são a favor alegaram que a atividade poderá trazer renda para as famílias. Os 

contrários apresentaram as seguintes justificativas: “Porque a área das comunidades é uma 

reserva dos comunitários”; “Para não desmatar porque já tem pouca madeira”; “Vai 

afetar as comunidades de forma negativa”; “Porque a área dos comunidades é arenosa e 

vai demorar para se recuperar”; “Porque não existe um projeto legalizado para vender 

mudas”; “Porque os acordos combinados no projeto Ambé não foram realizados”; 

“Porque vai acabar com a área da comunidade”; “Porque vai destruir a floresta” e 

“Porque vai faltar madeira para a comunidade”. 

Dos entrevistados, 100% afirmaram que a floresta é importante pelos seguintes 

motivos: “Para preservar a natureza”; “É importante para os moradores e pessoas que 

vem de fora para ver a floresta”; “Para manutenção do clima”; “Pois serve para 

conservação da área”; “Porque a floresta é a vida dos moradores e melhora o clima”; 

“Porque a floresta oferece coisas naturais (caça e frutas)”; “Porque atende as necessidades 

das famílias (caça, madeira e palha)”; “Porque é da floresta que se colhe alimentos e serve 
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para o turismo”; “Porque é importante para o equilíbrio do ecossistema”; “Porque ela dá 

dinheiro (madeira de lei)”; “Porque ela fornece recurso para as famílias”; “Porque 

fornece os recursos naturais para comunidade”; “Porque possui animais e madeira”; 

“Porque se não tiver floresta a temperatura vai aumentar”; “Porque se não tiver Floresta 

não tem como as famílias sobreviverem”; “Porque se vive tranquilo”; “Porque serve para 

sobrevivência das famílias”; “Porque tem animais (caça) e aves” e “Porque traz benefícios 

para comunidade (madeira, caça e palha)”.  

Quando questionados sobre a finalidade de uma Floresta Nacional, 74% não 

souberam informar e os demais afirmaram que: “A finalidade seria fornecer madeira de 

lei”; “Assegurar um povo caracterizado, seus direitos e sua cultura”; “A conservação” e 

“Que a floresta serve para o mundo e para as futuras gerações”. Todos os entrevistados 

afirmaram que a Floresta Nacional traz benefícios para os moradores, tais como: “Fornece 

os recursos para o sustento dos famílias e para a venda (farinha, tapioca, frutos, caju e 

abacaxi)”; “Área para produção de farinha e produtos naturais”; “Bolsa Verde”; “Caça, 

pesca e farinha”; “Fornece produtos e projetos; Madeira, pedra e piçarra”; “Moradia e 

qualidade de vida”; “O benefício de trabalhar organizado e reconhecido pelo governo”; 

“Palha e madeira”; “Porque os moradores podem utilizar o cipó, madeira e a mata para 

fazer roças”; “Preservação da natureza para os filhos”; “Recursos naturais”; “Retirada 

de produtos  (seringa, palha, cipó, cumaru, jatobá, andiroba, mel, piquiá e outros)”; 

“Segurança aos moradores”; “Somente para fazer roça” e “Turismo, pesquisa e 

artesanatos”. 

Entre os entrevistados 58% informaram que não ocorre nenhum problema ambiental 

na comunidade, mas 42% afirmaram que sim. Os problemas apontados foram o tráfico de 

animais silvestres (venda de tracajás), a pesca e caça predatória, as queimadas 

descontroladas, o furto de madeira, o desmatamento ilegal e desmatamento na área de 

proteção permanente (Figura 11). Os comunitários indicaram medidas para minimizar os 

problemas ambientais, tais como: palestras de educação ambiental, recuperar as áreas 

degradadas, aumentar a fiscalização, conversar e multar os responsáveis. 
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Em relação ao uso da água, 53% dos entrevistados informaram que utilizam água do 

poço para beber e cozinhar, 26 % afirmaram que utilizam água do rio, 11 % usam água do 

poço e do rio, 5% utilizam água da cacimba (poço na margem do rio) e 5% água do poço e 

igarapé. Dentre os entrevistados 74% afirmaram que existem problemas na água do rio e 

26% disseram que não. Os problemas identificados pelos comunitários foram a poluição 

(limo, ferrugem, sujeira), água amarelada, desmatamento, lixo, garimpos (mercúrio), 

hidrelétricas, vazamento de óleos de veículos ou embarcações e sanitário de barco. Os 

entrevistados informaram que alguns problemas são oriundos de causas naturais e outros 

aparecem de acordo com a época do ano. 

Quando questionados se perceberam algum problema na água do igarapé, 58% 

afirmaram que não, 32% não souberam informar e 10% disseram que sim. Os entrevistados 

informaram que a vizinhança pode causar problemas na água do igarapé quando lavam 

veículos no local, jogam lixo ou desmatam a margem do igarapé. Os comunitários fizeram 

as seguintes sugestões para melhorar a qualidade da água do rio e igarapé: “abaixo assinado 

contra os que destroem o rio”; “fiscalização”; “mutirão de limpeza”; “palestras de 

educação ambiental”; “não jogar lixo no rio”; “proibição nas cabeceiras dos garimpos”; 

“reflorestamento no igarapé”; “falar com órgãos competentes para fiscalizar as 

embarcações” e “ter consciência para cuidar do rio e não jogar no rio plástico, garrafa e 

veneno”. 

Sobre a percepção dos moradores em relação a fauna, 100% dos entrevistados 

afirmaram que a quantidade de animais diminuiu na floresta. Os animais citados pelos 

comunitários foram a cutia, o veado, o tatu, a paca, o jabuti, o catitu, o macaco, o papagaio, 

a arara, o tucano, a preguiça, o tamanduá, a anta, a queixada e a onça. Quando questionados 

sobre o que afetou os animais, os entrevistados indicaram a caça predatória, as queimadas, 

Figura 11 - Número de vezes que o problema foi citado pelos moradores da comunidade 

do Acaratinga, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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o desmatamento e aumento da população. Quando os comunitários citaram o aumento da 

população significa que a pressão sofre a fauna aumentou e consequentemente reduziu a 

quantidade de animais.  

Sobre a caça, 84% dos entrevistados afirmaram que pode caçar na FLONA do 

Tapajós e 16% informaram que não. As justificativas apresentadas pelos entrevistados para 

caçar na UC foram: “Porque o morador tem direito de caçar controlado”; “Desde que seja 

para consumo”; “Para alimento das famílias”; “Porque as famílias precisam”; “Para 

matar a fome e sobreviver” e “Para o sustento da família e para o próprio consumo”. Os 

demais informaram que não pode caçar pois é proibido e tem poucos animais. 

No que tange a legalização da caça na UC, 63% afirmaram que a caça deveria ser 

legalizada e 37% disseram que não. Os comunitários a favor da legalização justificaram que 

a caça deveria ser legalizada pelos seguintes motivos: “Devido ao aumento da população”; 

“Para manter o controle”; “Para melhorar a renda da família”; “Para não acabar com os 

animais”; “Para regular o uso”; “Para se ter o controle”; “Para segurança dos 

moradores”; “Para ter regra sobre a quantidade de animais que seriam caçados”; “Porque 

muitas caçadores vivem caçando sem controle” e “Porque poderia aumentar o número de 

animais (uso controlado)”. Os comunitários contrários a legalização relataram que: “A caça 

não deve ser legalizada para as pessoas de fora, somente para os moradores”; “Para não 

acabar com a caça”; “Porque a caça vai ficar desordenada”; “Porque não há 

necessidade”; “Porque vai aumentar o número de caçadores na comunidade” e “Porque 

vai ocorrer invasão de caçadores”.  

Sobre a origem da proteína animal consumida na comunidade, os entrevistados 

informaram que a carne bovina e de frango são provenientes de Santarém e/ou Belterra e 

que o peixe e a caça são oriundos da comunidade. Quanto ao consumo, 90% dos 

entrevistados afirmaram que consomem peixes três ou mais vezes por semana, 5% duas 

vezes por semana e 5% uma vez por semana. 

Todos os entrevistados informaram que consomem carne de caça, dos quais 33% 

consomem uma vez por mês, 28% raramente, 17% difícil, 10% uma vez por semana, 6% 

muito difícil e 5% duas vezes por semana. As respostas raramente, muito difícil e difícil 

significam que os comunitários consomem com pouca frequência.  

Quanto ao consumo da carne bovina, 54% dos entrevistados informaram que a 

consomem uma vez por mês, 16% uma vez por semana, 10% três ou mais vezes por 
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semana, 10% três vezes por mês, 5% duas vezes por semana e 5% muito difícil, ou seja, 

não consomem com frequência. 

Em relação ao consumo de carne de frango, 32% informaram que consomem duas 

vezes por semana, 21% uma vez por semana, 16% duas vezes por mês, 16% uma vez por 

mês, 10% três vezes por mês e 5% três ou mais vezes por semana. 

A carne de peixes, assim como na comunidade do Jaguarari, também é consumida 

com mais frequência na comunidade do Acaratinga. Diferentemente do Jaguarari, a 

frequência do consumo de carnes de frango e bovina na comunidade é bem menor. O 

consume de caça também é menos frequente (Tabela 2). 

Tabela 2 - Frequência (%) do consumo de carne na comunidade do Acaratinga, FLONA do Tapajós 

Consumo de carne na comunidade do Acaratinga 

Frequência (%) Tipos 

  Peixes Caça Bovina Frango 

Três ou mais vezes na semana 90%  10% 5% 

Duas vezes na semana 5% 6% 5% 32% 

Uma vez na semana 5% 10% 16% 21% 

Três vezes ao mês   10% 10% 

Duas vezes ao mês    16% 

Uma vez ao mês  33% 54% 16% 

Algumas vezes     

Difícil  17%   

Muito difícil  6% 5%  

Raramente   28%     

 

Dos entrevistados, 53% informaram que o tamanho da área utilizada para fazer os 

roçados é meio hectare e 47% utilizam um hectare. Os comunitários relataram que queimam 

as áreas no período de julho a dezembro, mas a grande maioria queima nos meses de outubro 

e novembro (Figura 12).  

 

 

 

 
 

37% 37%

10% 11%
15

20

25

30

35

40

P
er

ce
n
tu

al
 d

e 
m

o
ra

d
o

re
s 

Período da queima de roçados



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que tange ao pousio, 29% dos entrevistados informaram que a cada três anos 

voltam a fazer roçados na mesma área, 29% voltam a cada dois anos, 18% a cada quatro 

anos, 12% a cada 10 anos, 6% a cada cinco anos e 6% entre cinco a seis anos (Figura 13). 

Todos informaram que a vegetação utilizada é a capoeirinha, floresta secundária de 5 a 10 

anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados se faziam roçados nas margens do igarapé, 63% afirmaram que 

não e 37% informaram que a pergunta não se aplica. As principais justificativas apresentadas 

pelos comunitários para não fazer roçados nas margens do igarapé foram: “É distante; 

“Desmata a beira do igarapé”; “É proibido; “É um crime” e “Porque segura a vegetação”. 

Todos confirmaram que fazer roçados nas margens do igarapé pode causar algum problema 

Figura 13 - Intervalo de tempo utilizado pelos moradores de Acaratinga, na FLONA do 

Tapajós, para voltarem a fazer roçados na mesma área 

Figura 12 - Período da queima de roçados na comunidade do Acaratinga, na FLONA 

do Tapajós, Belterra/PA 
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e que não pode desmatar ao redor do igarapé. Os problemas apontados, bem como as 

justificativas para não desmatar a margem do igarapé foram: “Desmatamento; “O igarapé 

pode acabar; “A erosão e diminuição dos microrganismos”; “Desmata a beira do 

igarapé”; “Enxurrada que cai no igarapé (areia) e prejudica os animais”; “O igarapé pode 

secar”; “Causa problema na água e o igarapé pode secar”, “Porque é proibido e o igarapé 

pode secar” e “Porque deve preservar o igarapé”. 

 Destaca-se que 69% dos comunitários acreditam que roçar e/ou desmatar não 

interfere na quantidade de animais da floresta e 26% afirmaram que sim. Apenas um morador 

não soube informar. Em relação a extração de árvores, 79% afirmaram que precisa de 

autorização, 16% disse que não e apenas um morador afirmou que quem mora na 

comunidade não precisa de autorização. Os entrevistados informaram que os responsáveis 

pela emissão da autorização são o ICMBio (48%), Federação (37%), presidente da 

comunidade (5%), ICMBio e Federação (5%) e um morador não soube informar. 

Segundo os entrevistados os principais produtos retirados da floresta são a madeira, 

a palha, o cipó taracuá, o pau roliço, o leite de sucuba, a semente de andiroba, o cumarú, a 

itaúba, o mel, o óleo de copaíba e andiroba, a seiva de Jatobá e do amapá, o piquiá e a caça. 

Os entrevistados informaram ainda que ocorreu a redução dos produtos na floresta, nos 

últimos 5 anos (79%), e 21% disseram que não. A principal causa apontada pelos 

comunitários foi a queimada.  

As medidas indicadas pelos entrevistados para zelar pela natureza foram: tomar 

cuidado com o fogo, ensinar os mais jovens, fazer palestras nas escolas, evitar desmatar as 

margens de igarapé e áreas de morros, mutirão de limpeza nos igarapés, preservar a natureza, 

reflorestar, denunciar os crimes ambientais e convidar os vizinhos para fazer roça. 

5.4. Identificação dos limites entre as comunidades de Acaratinga e Jaguarari e das 

áreas de uso tradicional  

Os limites entre as comunidades, reconhecidos por eles, são respeitados pelos 

moradores, mas ainda não foram delimitados oficialmente pelo ICMBio. No presente estudo 

a identificação dos limites entre as comunidades foi realizada na companhia de um grupo de 

moradores antigos das comunidades de Pedreira, Jaguarari, Acaratinga e Jamaraquá. Os 

comunitários indicaram os elementos da paisagem que eles usam como pontos de referências 

para os limites entre as comunidades (Quadros 2, 3 e 4).  
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Quadro 2 - Pontos coletados para identificar os limites entre as comunidades do Jaguarari e Pedreira, e 

as observações repassadas pelos moradores das comunidades 

Pontos - Limites 

Coordenadas Geográficas 

Observação  Latitude Longitude 

Jaguarari/Pedreira 1 02º 55' 11.9"S 055º 03' 57.9"W Amapazeiro próximo à margem do Rio Tapajós 

Jaguarari/Pedreira 2 02º 55' 15.2"S 055º 03' 49.4"W Subida da curva da casa da Laene na estrada 

Jaguarari/Pedreira 3 02° 56' 27.3"S 055° 01' 26.4"W 

Estrada do Taoca a cerca de 2 Km da residência do 

Taoca 

 

Quadro 3 - Pontos coletados para identificar os limites entre as comunidades do Jaguarari e Acaratinga, 

e as observações repassadas pelos moradores das comunidades 

Pontos - Limites 

Coordenadas 

Observação Latitude Longitude 

Jaguarari/Acaratinga 1  02° 52' 51.9"S 055° 04' 01.2"W Marupá (árvore) na margem do Rio Tapajós 

Jaguarari/Acaratinga 2 02° 52' 51.6"S 055° 03' 46.5"W Fava (árvore) próxima a casa de seu Cacildo 

Jaguarari/Acaratinga 3 02° 52' 46.0"S 055° 03' 48.7"W Limite Jutai (árvore) com a Roça do Manoel 

Jaguarari/Acaratinga 4 02º 52' 42.96"S 055º 03' 15.48"W Limite da Serra 

 

Quadro 4 - Pontos coletados para identificar a Reserva do Jamaratinga e as observações repassadas 

pelos moradores das comunidades do Jamaraquá e Acaratinga 

Pontos - 

Limites 

Coordenadas 

Observação Latitude Longitude 

Jamaratinga 
1 02°48'55.7"S 055°02'01.6"W Início da reserva Jamaratinga na estrada no Jamaraquá 

Jamaratinga 

2 02°48'55.8"S 055°02'14.1"W Ponto no encontro do igarapé com o Rio no Jamaraquá 

Jamaratinga 
3 02°50'28.4"S 055°02'48.5"W 

Ponto coletado na praia, limite entre as comunidades de Acaratinga e 
Jamaraquá 

Jamaratinga 

4 02°50'31.0"S 055°02'31.5"W 

Ponto coletado na estrada em frente à árvore de jutaizeiro, limite entre 

as comunidades de Acaratinga e Jaguarari 

 

 

As observações sobre os limites das comunidades foram inseridas em mapas que 

serão disponibilizados aos representantes das comunidades do Acaratinga e Jaguarari 

(Figuras 14 e 15). A comunidade do Jagurari possui área de 6.271,01 hectares, Acaratinga 

possui 3.549,87 hectares e a Reserva Jamaratinga possui 2.477,98 hectares.  

De acordo com moradores antigos do Acaratinga e Jamaraquá, a Reserva do 

Jamaratinga é uma área que foi destinada pelas comunidades para a conservação. No 

passado, o PSA apresentou uma proposta para implantar na área um projeto de ecoturismo 

que envolveria as duas comunidades, mas o projeto não foi realizado. Na época os moradores 
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fizeram um acordo informal para não fazer roçados na área. O acordo é mantido até hoje e 

respeitado entre eles. No entanto, segundo os moradores, pessoas de outras comunidades não 

respeitam esse acordo e invadem a área do lago e Igarapé do Jamaraquá para caçar, pescar e 

retirar madeira.  

Entre as áreas das comunidades de Pedreira e Jaguarari, Jaguarari e Acaratinga, 

Acaratinga e Jamaraquá existem áreas que não são habitadas pelos moradores. Pode-se dizer 

que é uma faixa tampão que separa as comunidades e evidencia o reconhecimento de onde 

começa e termina a área de cada comunidade, mesmo sem a delimitação formal do espaço 

de cada uma. 

As áreas da UC e de sua Zona Populacional correspondem a 527.319,00 e 89.680,00 

hectares, respectivamente.  A área da comunidade do Jaguarari corresponde a 1,19% da área 

total da UC, a área de Acaratinga representa 0,67% da unidade e a área da reserva 

Jamaratinga corresponde a 0,47% da área total da FLONA do Tapajós. Em relação ao 

tamanho da Zona Populacional a área do Jaguarari representa 6,99% da zona, Acaratinga 

envolve 3,96% e a reserva do Jamaratinga representa 2,76%. 
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Figura 14 - Mapa com a identificação dos limites da comunidade do Acaratinga, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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Figura 15 - Mapa com a identificação dos limites da comunidade do Jaguarari, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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          Foram mapeadas 16 áreas de Uso Tradicional (Áreas de Uso Familiar) em Acaratinga 

e 22 no Jaguarari, que somam 111,44 e 243,08 hectares, respectivamente. Observou-se que 

as Áreas de Uso Familiar em Acaratinga e Jaguarari representam apenas 3,14% e 3,88%, do 

total da área das referidas comunidades (Figura 16). De acordo com os comunitários, as 

principais atividades desenvolvidas nas Áreas de Uso Familiar (AUF) são manutenção de 

sistemas agroflorestais, extrativismo (palha, cipó e madeira), e plantio de mandioca ou 

frutíferas. O uso das AUF é otimizado e o pousio é realizado como uma estratégia para 

garantir a produção de mandioca, a cada ano, na AUF. O extrativismo (madeireiro e não 

madeireiro) também é realizado na reserva comunitária, localizada logo após as Áreas de 

Uso das famílias. (Figuras 14 e 15), conforme indicado no mapeamento participativo das 

comunidades. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tamanho das Áreas de Uso Familiar na comunidade do Jaguarari varia de 41,63 a 

0,10 hectares (Figura 17).  As Áreas de Uso Familiar do Jaguarari correspondem a 0,27% da 

Zona Populacional da FLONA do Tapajós. A AUF21 destacou-se das demais com 41,63 

hectares. De acordo com o responsável familiar, a área de uso possuía mil metros de fundo. 

Em relação a AUF 18, o responsável informou que a área é utilizada pelos seus quatro filhos 

e suas respectivas famílias. Em contraste, a AUF 20, apesar de ser uma das maiores, é 

utilizada apenas por uma família. Os levantamentos de campo indicaram que as AUFs 18 e 

Figura 16 - Relação do tamanho total das Áreas de Uso Familiar e das comunidades do Jaguarari e 

Acaratinga, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Jaguarari

Acaratinga

Jaguarari Acaratinga

Área de Uso Familiar (ha) 243,08 111,44

Área da comunidade (ha) 6,271,01 3,549,87

Tamanho das Áreas de Uso Tradicional (Uso Familiar) e das 

comunidades 
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20 tiveram sobreposição de área. De acordo com os comunitários envolvidos, isso não traz 

nenhum problema relacionado com o uso da área. 

As Áreas de Uso Familiar números 2, 8, 13 e 17 possuem entre 16 a 19 hectares, mas 

apenas as AUFs 8 e 17 são compartilhadas por mais de uma família. A AUF 13 incluiu uma 

área de pasto. As AUFs 1, 5, 12 e 15 também são compartilhadas por mais de uma família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na comunidade do Acaratinga as áreas variam de 20,48 a 1,46 hectares (Figura 18). 

As AUFs do Acaratinga correspondem a 0,12% da Zona Populacional da UC. As AUF 27, 

34 e 35 são as maiores, pois são utilizadas, de forma coletiva, pelo responsável familiar e 

seus filhos com suas respectivas famílias. A AUF 33 destacou-se das demais, porém é 

utilizada apenas por uma família. 

No Jaguarari oito AUFs estão localizadas entre a estrada e o Rio Tapajós (Figura 19). 

Além disso, oito AUFs no Jaguarari estão localizadas perto do igarapé e os levantamentos 

indicaram que oito roçados foram instalados a menos de três metros de distância do corpo 

d’água. Na comunidade do Acaratinga, apenas duas Áreas de Uso localizam-se entre a 

estrada (Trans Tapajós) e o Rio Tapajós (Figura 20).   

 

Figura 17 - Relação das 22 Áreas de Uso Familiar mapeadas na comunidade do 

Jaguarari, na FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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Os comunitários das referidas comunidades informaram que a Área de Reserva 

comunitária é de uso coletivo e fica entre as Áreas de Uso Familiar e o limite de fundo da 

Zona Populacional da UC (Figuras 19 e 20). As áreas de Uso Familiar estão localizadas logo 

atrás da Área Urbana das comunidades e perto das estradas, conforme indicado pelos 

comunitários no Mapeamento Participativo (Figuras 6 e 7). Essa informação foi confirmada 

com o levantamento de campo das AUFs (Figuras 19 e 20). 

As áreas de uso de cada famílias são contínuas, não necessariamente quadradas ou 

retangulares, mas o limite de onde começa e termina a AUF é reconhecido pelo morador e 

respeitado pelos vizinhos (Figuras 19 e 20). Somente três famílias (pai, mãe e filhos) no 

Jaguarari trabalham nas “colônias” que são áreas utilizadas para o plantio de mandioca e 

frutíferas. As colônias ficam a cerca de 2 a 3 km da área urbana da comunidade onde as 

famílias passam parte do dia no trabalho.   

As áreas tradicionalmente ocupadas pelas famílias são reconhecidas entre os 

moradores das comunidades. As famílias não possuem títulos das áreas, mas o uso e 

ocupação são garantidos aos moradores da UC através do CCDRU. 

  

 

Figura 18 - Relação das 16 Áreas de Uso Familiar mapeadas na comunidade do 

Acaratinga, na FLONA do Tapajós, Bellterra/PA 



57 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Mapa de localização das 22 Áreas de Uso Familiar (AUF) na comunidade do Jaguarari, na  FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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Figura 20 - Mapa de localização das 16 Áreas de Uso Familiar (AUF) na comunidade do Acaratinga, na  FLONA do Tapajós, Belterra/PA 
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5.5. Mapeamento do uso e cobertura da terra nas comunidades do Acaratinga e 

Jaguarari 

 Mapas de uso e cobertura do solo referentes aos anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 

2014 foram produzidos a partir do banco de dados do Projeto TerraClass visando avaliar a 

dinâmica do uso e ocupação das áreas das comunidades. Ocorreram diversas mudanças na 

dinâmica da cobertura da terra nas comunidades do Jaguarari e Acaratinga, tais como a perda 

da floresta, a redução da vegetação secundária, o aumento da vegetação secundária, a 

redução de pasto limpo, a redução da área ocupada, o aumento da área ocupada e a redução 

da área desmatada (Figuras 21 e 22). 

No quadro 5 são apresentadas as classes temáticas de uso e cobertura da terra com os 

respectivos tamanhos (km²/ha) de áreas ocupadas pelas classes na comunidade do 

Acaratinga ao longo do período analisado. A partir desses dados verificou-se que a classe 

temática de uso e cobertura da terra com maior expressão territorial na comunidade do 

Acaratinga foi a Floresta (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

No período de 2004 a 2010 ocorreu uma perda de cerca de 20 hectares de floresta, 

mas não ocorreu mais perda de floresta entre 2010 a 2014. Entre os anos de 2004 e 2008 

ocorreu a redução da vegetação secundária, mas no período de 2008 a 2012 ocorreu um 

aumento da vegetação secundária. Em 2012 ocorreu novamente a perda da vegetação 

secundária. Nos anos de 2010 a 2012 ocorreu a redução da área ocupada (mosaico de 

ocupações), mas no período de 2012 a 2014 teve um aumento da área ocupada (Quadro 6). 

 

 

Quadro 5 - Classes temáticas e tamanhos das áreas ocupadas na comunidade do Acaratinga 

Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha)

26,96 2695,60 26,83 2682,50 26,76 2675,60 26,76 2675,60 26,76 2675,60

Vegetação secundária 4,38 437,90 1,02 101,80 5,96 595,70 7,11 711,20 6,89 689,00

Regeneração com pasto 0,00 1,00 99,70 0,00 0,00 0,00

Pasto Limpo 0,00 0,01 0,50 0,00 0,00 0,00

Hidrografia 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

Mosaico de ocupações 0,00 0,00 1,34 133,50 0,25 24,90 0,39 39,40

Área não observada 2,78 278,10 5,27 527,20 0,00 0,00 0,08 7,70

Desflorestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERÍODOS E ÁREAS ( km²/ha)

CLASSES

2004 2008 2010 2012 2014

Floresta
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No quadro 7 estão representadas as classes temáticas de uso e cobertura da terra e os 

tamanhos (km²/ha) de áreas ocupadas pelas classes na comunidade do Jaguarari. Os números 

mostram a dinâmica das classes temáticas ao longo do período analisado e que a floresta é a 

classe temática com maior expressão na comunidade do Jaguarari. 

 

 

 

 

 

 

 Ocorreu perda de Floresta na comunidade no período de 2004 a 2014. O 

desflorestamento, termo adotado para descrever a supressão total da vegetação florestal, ou 

corte raso, fenômeno mapeado sistematicamente pelo PRODES (Coutinho, et al., 2013), foi 

mais expressivo no ano de 2010 com a perda 27 hectares de floresta (Figura 22). Apesar de 

o desflorestamento ter sido identificado apenas nos anos de 2010, 2012 e 2014, acumulou-

se a perda de cerca de 63 hectares da Floresta em todo o período analisado (Quadro 8). 

 

 

 

 

 

Classe temática Período Área (ha)

2004-2008 13,10

2008-2010 6,90

2010-2014 0,00

2004-2008 336,10

2008-2010 493,90

2010-2012 115,50

2012-2014 22,20

2010-2012 108,60

2012-2014 14,50

Floresta

Perda da Floresta

Situação

Perda da Floresta

Não ocorreu nenhuma perda

Aumento da área ocupadaMosaico de ocupações

Redução da vegetação secundária

Ocorreu um aumento da vegetação secundária

Ocorreu um aumento da vegetação secundária

Redução da vegetação secundáriaVegetação Secundária

Redução da área ocupada

Quadro 6 - Dinâmica do uso e cobertura da terra na comunidade do Acaratinga 

Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha) Área (km²) Área (ha)

Floresta 56,71 5670,60 56,47 5647,00 56,20 5619,50 56,13 5612,70 56,07 5607,40

Vegetação secundária 3,30 330,00 0,58 58,20 2,68 267,60 4,35 435,30 4,26 425,80

Regeneração com pasto 0,00 0,03 2,60 0,00 0,00 0,00

Pasto Limpo 0,00 0,37 37,30 0,00 0,11 11,30 0,00

Hidrografia 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Mosaico de ocupações 0,09 9,00 0,00 1,96 196,30 0,40 40,10 0,44 43,90

Área não observada 1,01 101,30 3,66 365,80 0,00 0,10 0,00 0,29 29,20

Desflorestamento 0,00 0,00 0,28 27,50 0,07 6,80 0,05 4,60

2008 2010 2012 2014

PERÍODOS E ÁREAS ( km²/ha)

CLASSES

2004

Quadro 7 - Classes temáticas e tamanhos das áreas ocupadas na comunidade do Jaguarari 



61 

 

 

 

 

 

 

 

No período de 2008 a 2012, ocorreu o aumento em 337 hectares da vegetação 

secundária que pode ser relacionado com o desflorestamento na área analisada. Verificou-se 

também, no período de 2008 a 2012 a redução de 26 hectares de Pasto Limpo, um cenário 

positivo que aponta para o aumento da vegetação secundária e, consequentemente, a 

recuperação da área. 

Ocorreu uma redução de área ocupada (mosaico de ocupações) no período de 2010 a 

2012 e aumento nos anos de 2012 a 2014 (Figura 22). Em 2010, a classe Mosaico de 

ocupações correspondia a 196 hectares, porém ocorreu a diminuição de 156 hectares de área 

ocupada nos anos de 2010 a 2012. Em 2010, a classe “não observado”, formada por áreas 

que tiveram sua interpretação de nuvens ou sombra de nuvens, no momento de passagem 

para aquisição de imagens de satélite, além das áreas recentemente queimadas (Coutinho, et 

al., 2013), correspondia a 29 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Período Área (ha)

2004-2008 23,60

2008-2010 27,50

2010-2012 6,80

2012-2014 5,30

2004-2008 271,80

2008-2010 209,40

2010-2012 167,70

2012-2014 5,30

Pasto Limpo 2008-2012 26,00

2010-2012 156,20

2012-2014 3,80

2010-2012 20,70

2012-2014 2,20

Floresta

Perda da Floresta

Perda da Floresta

Perda da Floresta

Vegetação Secundária

Redução da vegetação secundária

Ocorreu um aumento da vegetação secundária

Ocorreu um aumento da vegetação secundária

Redução da vegetação secundária

Situação

Redução de Pasto Limpo

Ocorreu redução da área desmatada

Mosaico de Ocupações

Deflorestamento

Redução da área ocupada

Aumento da área ocupada

Ocorreu redução da área desmatada

Perda da Floresta

Quadro 8 - Dinâmica de uso e cobertura da terra na comunidade do Jaguarari 
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Figura 21 - Análise das Classes de Uso da Terra, ao longo de uma década, na comunidade do Acaratinga 
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Figura 22 - Análise das Classes de Uso da Terra, ao longo de uma década, na comunidade do Jaguarari 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Percepção ambiental dos moradores de Acaratinga e Jaguarari 

A percepção dos entrevistados foi essencial para mapear os elementos da paisagem 

das duas comunidades, áreas com conflitos de interesses entre os usuários e identificar as 

mudanças ocorridas nos últimos anos no meio ambiente em que vivem. Segundo a percepção 

dos entrevistados as queimadas e o desmatamento afetaram tanto a fauna como a flora local. 

A caça e pesca predatória foram indicados como causadores de conflitos relacionados com 

o uso dos recursos naturais nas comunidades. Em 2004, tanta a caça como a pesca 

clandestina foram indicadas como atividades ilegais ou conflitantes na UC (IBAMA, 2004). 

De acordo com Alencar (2004) situar e identificar os atores, os interesses e os 

conflitos dentro de cada grupo, em um território, é uma forma de amenizar os conflitos. De 

acordo com o autor, com base em seu estudo de caso sobre os conflitos envolvendo a gestão 

e o manejo de recursos naturais em Terras Indígenas no Alto Solimões, a gestão de recursos 

envolvendo moradores de uma mesma comunidade ou de várias pressupõe a gestão de 

relações.  A partir dos resultados dessa pesquisa o ICMBio poderá analisar as necessidades 

de intervenções e envolver as instituições que atuam nas comunidades na gestão da unidade. 

As organizações poderão contribuir com projetos diversos para atender algumas 

necessidades das comunidades e até mesmo amenizar algum conflito ou problema na UC.  

Em relação à realização do manejo florestal madeireiro na zona populacional, menos 

de 50% dos entrevistados nas duas comunidades informaram que são a favor pois acreditam 

que a atividade poderá gerar renda às famílias e melhorar a infraestrutura das comunidades. 

No entanto, mais de 50% dos entrevistados (52% no Jaguarari e 53% em Acaratinga) 

informaram que são contra a atividade na área das comunidades. Os entrevistados acreditam 

que a área é uma reserva da comunidade e para as futuras gerações, que o manejo não 

emprega todos os moradores, que não tem madeira na área, que o recurso do manejo não 

será destinado às comunidades, que a repartição do benefício não é igual, que o manejo 

beneficia algumas pessoas, que o manejo florestal madeireiro vai destruir a área e prejudicar 

a comunidade. As observações dos comunitários reforçam a necessidade da consulta às 

comunidades sobre a realização da atividade na zona populacional da UC. O estudo não 

reflete a opinião das demais comunidades, mas alerta sobre a importância de ouvi-las nesse 

processo pois cada comunidade possui suas especificidades e conhece seu território. 
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As famílias ligadas ao manejo florestal madeireiro, operacionalizado pela 

COOMFLONA, possuem as rendas mais altas nas duas comunidades. No entanto, apenas 

seis famílias nas duas comunidades são vinculadas diretamente à cooperativa. Esse dado 

reforça a importância da atividade para a geração de renda das famílias e a necessidade de a 

cooperativa buscar meios para envolver um maior número de famílias em suas atividades 

produtivas, visto que o manejo florestal madeireiro é realizado em uma floresta pública. O 

estudo também mostrou a importância dos programas sociais para o incremento da renda da 

grande maioria das famílias entrevistadas. 

O estudo apontou que 90% dos entrevistados no Jaguarari e 74 % no Acaratinga não 

souberam informar a finalidade de uma Floresta Nacional, mas 93% em Jaguarari e 100% 

no Acaratinga afirmaram que a Floresta Nacional traz benefícios aos moradores. O resultado 

mostra a necessidade de reforçar aos moradores da UC a finalidade de uma Floresta Nacional 

para que possam compreender os objetivos dessa categoria e colaborar com a gestão da área. 

Dentre os benefícios citaram os recursos naturais madeireiros e não madeireiros, melhoria 

na qualidade de vida, geração de emprego e renda, proteção contra invasores, turismo, 

pesquisa e benefícios sociais. Os relatos dos entrevistados ressaltam a importância social, 

econômica e ambiental, bem como o valor simbólico da floresta. Panquestor e Riguete 

(2008) ressaltaram que o valor simbólico do espaço público induz à sua preservação ou sua 

destruição em função do descaso em relação à sua conservação, a partir do momento que o 

indivíduo não se sente parte integrante desse ambiente. 

Os problemas ambientais identificados nas duas comunidades, praticamente, são os 

mesmos, tais como a caça e pesca predatórias, as queimadas descontroladas, furto de 

madeira, desmatamento ilegal e desmatamento nas áreas de preservação permanente. O 

resultado corrobora o diagnóstico realizado pelo ICMBio durante a revisão das normas de 

uso dos recursos naturais da FLONA do Tapajós em 2016 (Relatório Circunstanciado sobre 

a revisão do Plano de Utilização/ICMBio, 2016). Os resultados mostraram também que as 

opiniões dos comunitários sobre as medidas para minimizar os problemas ambientais e zelar 

pela natureza estão de acordo com as normas previstas no Plano de Manejo da FLONA do 

Tapajós e Acordo de Gestão das comunidades. 

A Constituição Federal diz que cabe ao poder público e a coletividade, ou seja, a 

todos, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações 

(BRASIL, 2017). Porém, para que os objetivos de criação de uma UC sejam alcançados faz-
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se necessário divulgar o papel das áreas protegidas e promover o envolvimento dos usuários 

na gestão da UC. Verificou-se que apesar de não saberem informar a finalidade de uma 

Floresta Nacional, os comunitários reconhecem os benefícios da área legalmente protegida. 

Além disso, indicaram quais as medidas poderiam ser adotadas para minimizar os problemas 

ambientais existentes nas comunidades. Esse estudo aponta um direcionamento para a UC 

no sentido de promover o envolvimento dos comunitários na gestão da área para que essas 

pessoas se sintam também responsáveis pela conservação dos recursos naturais da FLONA 

do Tapajós.  

O envolvimento de comunitários pode ocorrer na FLONA do Tapajós através da 

implementação do Projeto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade do ICMBio 

ou do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) Oeste do Pará que visa o 

monitoramento da biodiversidade em longo prazo. Desde 2013, o projeto que envolve o 

ICMBio, Ipê, comunitários e outros parceiros trabalha para implementar monitoramentos 

participativos da biodiversidade e promover o envolvimento socioambiental. O 

monitoramento vem sendo implementado em sete UCs: Floresta Nacional do Jamari 

(Rondônia), Parque Nacional do Jaú (Amazonas), Parque Nacional das Montanhas do 

Tumucumaque (Amapá), Reserva Biológica do Uatumã (Amazonas), Reserva Extrativista 

do Cazumbá-Iracema (Acre), Reserva Extrativista do Rio Unini (Amazonas) e Reserva 

Extrativista Tapajós-Arapiuns (IPÊ, 2018). 

Em relação ao consumo da água verificou-se que mais de 50% dos entrevistados das 

duas comunidades (69% do Jaguarari e 53% do Acaratinga) consomem água de poço e 

apenas 3% no Jaguarari utilizam água de microssistema que se origina de um poço 

compartilhado. Os demais entrevistados das comunidades informaram que consomem água 

do rio e do igarapé. A rede do primeiro microssitema do Jaguarari não chegou às residências 

de todas as famílias. Os entrevistados também informaram que as águas do rio e igarapé 

apresentaram algum tipo de problema, dependendo da época do ano. Os problemas do rio 

indicados pelos entrevistados foram sujeira no período das chuvas, limo durante o verão, 

sujeira causada pelos garimpos, dejetos de barcos, lixo, água amarelada, vazamento de óleos 

de veículos e embarcações. Esse resultado aponta a carência de suprimento de água potável 

nas comunidades e que a resolução dos problemas relacionados com o recurso hídrico 

depende do envolvimento não somente do ICMBio, mas de outros órgãos governamentais e 

não governamentais. Em 2018 a Federação em parceria com o PSA iniciou o processo de 

ampliação do microssitema, através do investimento de um projeto aprovado junto ao Banco 
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Nacional de Desenvolvimento (BNDES), que envolverá todos os moradores da comunidade 

(M. Jociléia, obs. pess.).  Isso ressalta a importância das parcerias para atender as 

necessidades básicas das famílias da UC. 

Os entrevistados identificaram a diminuição de alguns animais e os fatores que 

afetaram a fauna. A percepção dos comunitários “acende” um alerta para os impactos das 

atividades humanas sob os recursos naturais. A partir dos dados deste estudo, do Plano de 

Manejo da UC e de outras pesquisas, pode-se afirmar que a zona populacional da FLONA 

do Tapajós é uma área de pressão de caça. Um estudo realizado pelo INPE (2016) em 27 

comunidades ribeirinhas do rio Tapajós, das quais cinco estavam no interior da FLONA do 

Tapajós (Paraiso, Pini, Piquiatuba, Acaratinga e Maguari) reforça esse resultado. O estudo 

indicou que em mais de 90% das comunidades a caça para subsistência é praticada. Dentro 

das comunidades, em 65% delas, a proporção das famílias que caçam parece ser pequena 

(“poucas”). Em apenas uma comunidade foi relatado que todos os moradores têm o hábito 

da caça, que tende a ter uma frequência de duas a três vezes ao mês, ocorrendo com maior 

frequência em mata primária do que em secundária.  

Alguns animais identificados pelos comunitários são fontes de proteínas animal e 

fazem parte da dieta das populações ribeirinhas da Amazônia, conforme mostra o estudo 

realizado nas comunidades do Aminã e Solimões, na RESEX Tapajós-Arapiuns (SILVA, 

2008). Essa pesquisa mostrou que a paca, a cutia, o tatu, queixada, o catitu, o veado e a onça 

são espécies cinegéticas exploradas por caçadores dessa região. De acordo com o INPE 

(2016) a caça de pequenos mamíferos (cutia, paca, tatu) e médios (veado, anta, porcos-do-

mato) nas comunidades da FLONA do Tapajós e RESEX Tapajós-Arapiuns parece ser mais 

freqüente e ter maior preferência entre os moradores do que aves e répteis. Possivelmente, a 

observação da ocorrência e redução de alguns animais, nas comunidades do Acaratinga e 

Jaguarari, tenham relação com a importância econômica e nutricional dessas espécies. O 

presente estudo indica a necessidade de investigar a redução dos animais na floresta nos 

últimos anos. Além disso, os fatores indicados pelos comunitários (queimadas, caça 

predatória, desmatamento e aumento da população) deverão ser analisados pelo órgão gestor 

da UC e considerados na adoção de ações visando dirimir os impactos sobre a fauna local, 

mas para isso se faz necessários recursos humanos e financeiros, bem como o fortalecimento 

de parcerias para que o ICMBio realize as ações previstas em seu Plano de Manejo.  
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O estudo revelou que a grande maioria dos entrevistados de Acaratinga e Jaguarari 

(97% no Jaguarari e 84% no Acaratinga) acreditam que pode caçar na Flona do Tapajós e 

justificaram que seria para o sustento das famílias. Os entrevistados (79% no Jaguarari e 

63% no Acaratinga) acham que a caça deveria ser legalizada pelos seguintes motivos: as 

famílias necessitam de carne; para evitar caçadores ilegais; para formalizar o uso pelos 

moradores; para melhorar o controle da caça; para melhoria da comunidade e renda das 

famílias; para os moradores deixarem de fazer caça ilegal; para regular o uso da caça (regra 

sobre a quantidade de animais que seriam caçados); para regularizar a atividade; para a 

segurança dos moradores; porque poderia aumentar o número de animais através do uso 

controlado e devido ao aumento da população. Apenas 17% dos entrevistados no Jaguarari 

e 37% no Acaratinga são contrários a legalização da caça e justificaram que não concordam 

pois “as caças poderiam acabar, porque a caça poderia ficar desordenada, porque aumentaria 

o número de caçadores e facilitaria a entrada de pessoas de fora para caçarem na 

comunidade”. Nota-se que os entrevistados acreditam que a legalização da atividade poderia 

melhorar o controle da caça. No entanto, os contrários temem que o impacto da legalização 

seja maior. As justificativas apresentadas pelos comunitários deverão debatidas amplamente 

e alternativas para a produção de proteína animal deverão ser apresentadas aos comunitários 

pois a caça é proibida desde 1967 em todo o país, conforme previsto na Lei nº 5.197 de 

03/01/1967.  

Todos entrevistados nas duas comunidades (100%) admitiram consumir carne de 

caça duas vezes por mês, ou uma vez por mês, ou três ou mais vezes por semana, ou uma 

vez por semana, algumas vezes, raramente, muito difícil e difícil.  Não foi possível 

quantificar o número de vezes que a caça foi consumida por semana, mês ou ano quando os 

entrevistados responderam que consomem algumas vezes, raramente muito difícil ou difícil. 

Possivelmente alguns entrevistados não se sentiram à vontade para falar sobre o tema pois 

sabem que a caça é uma atividade proibida. De acordo com Silva (2008), a principal 

conclusão do Seminário Política de Fauna Silvestre na Amazônia, realizado em 2006 pelo 

IBAMA, foi que a única maneira factível de se controlar a caça e pesca será através de 

introdução do manejo ordenado pelo poder público. Porém, segundo o autor, para que o 

manejo possa ser implementado faz-se necessário conhecer a intensidade de uso e as 

características da fauna cinegética nas áreas de pressão de caça.  Os resultados apresentados 

neste estudo indicam que é fundamental a realização de pesquisas mais aprofundadas na 

FLONA do Tapajós sobre o tema. 
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Atualmente existe apenas um projeto experimental de criação de peixes (tambaqui) 

em tanques-rede na comunidade do Tauari, mas não existem outros projetos de manejo da 

fauna silvestre implementado na FLONA do Tapajós. Essa demanda foi prevista no Plano 

de Manejo da UC em 2004 onde foram incluídas algumas ações como a realização de estudos 

sobre a viabilidade de criação em cativeiro de fauna silvestre, cursos de capacitação para os 

moradores na área de manejo de fauna em cativeiro, elaboração de regras para criação de 

animais silvestres em cativeiro, apoiar projetos de criação comercial de animais silvestres e 

publicar cartilha sobre normas de uso da fauna na UC (IBAMA, 2004). De acordo com o 

Plano de Manejo da UC e Acordo de Gestão das comunidades é permitido na UC a 

implantação de criadouros de animais silvestres para uso das comunidades ou para fins 

econômicos, com base em planos de manejo de fauna devidamente autorizados pelo 

IBAMA. No entanto, cabe ao órgão gestor e a Federação analisarem se as atividades 

previstas no Plano de Manejo são exequíveis.  

Em relação ao consumo de carnes e sua origem, os entrevistados nas duas 

comunidades informaram que as carnes bovina e de frango são adquiridas nas cidades de 

Santarém e Belterra. Esse resultado é positivo para a gestão da UC pois mostrou que as 

demandas de carne bovina são supridas pelo mercado externo e não existe uma pressão nas 

duas comunidades para o desenvolvimento da pecuária. Somente um morador do Jaguarari 

possui uma área de pasto que é arrendada a produtores de fora da comunidade, mas essa 

atividade não é permitida na UC. Segundo os gestores da Flona do Tapajós alguns 

comunitários, criadores de gado, solicitaram ao ICMBio que verifique a possibilidade de 

autorizar a criação de gado na UC, tanto para subsistência como para comercialização. A 

pecuária ficou fora do rol das atividades previstas no Acordo de Gestão das comunidades, 

revisado em 2016, e o ICMBio ainda não se manifestou formalmente sobre a demanda 

apresentada pelos criadores de gado. 

O estudo mostrou que a caça e peixes são extraídos nas comunidades e que 90% dos 

entrevistados nas duas comunidades consomem o peixe três ou mais vezes por semana. O 

alto consumo de peixes pode estar relacionado com os hábitos alimentares das comunidades 

ribeirinhas e pela facilidade dos comunitários acessarem esse recurso a baixo custo.  

A maioria dos entrevistados nas duas comunidades (57% no Jaguarari e 53% no 

Acaratinga) informou que o tamanho da área utilizada para fazer os roçados é meio hectare. 

Os demais informaram que utilizam um hectare e apenas um morador do Jaguari informou 
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que utiliza dois hectares. As queimadas nas áreas iniciam no mês de julho no Acaratinga e 

em setembro no Jaguarari. Esses dados poderão ser utilizados pelo ICMBio no 

monitoramento da abertura de áreas para roçados e para elaborar o calendário das queimadas 

nas comunidades. 

O estudo mostrou que o intervalo de tempo adotado por mais de 50% dos 

entrevistados nas comunidades encontra-se dentro da previsão do código florestal brasileiro, 

no prazo máximo de 5 anos, e que os demais informaram que voltam a utilizar a mesma área 

depois de 5 anos e até 10 anos.  Além disso, 100% dos entrevistados no Acaratinga e 93% 

no Jaguarari afirmaram que fazem seus roçados em capoeirinha.  De acordo com Salomão 

et al. (2012) a capoeirinha surge em áreas agrícolas ou em pastagens abandonadas (juquira). 

Esse estágio geralmente vai até cinco anos, podendo, em alguns casos, durar até dez anos 

em função do grau de degradação do solo ou da escassez de fontes de propágulos. De acordo 

com os gestores da FLONA do Tapajós os procedimentos adotados pelos agricultores das 

referidas comunidades estão de acordo com as normas do ICMBio.  

O pousio também é uma das estratégias adotada em outras comunidades da 

Amazônia para garantir a utilização de uma mesma área e em alguns casos enfrentar a 

escassez de terras, conforme mostra um estudo realizado por Coomes et al. (2017) em uma 

comunidade camponesa peruana.  O estudo alertou que à medida que as populações e novas 

comunidades são fundadas, a floresta primária fica menos disponível e os agricultores 

enfrentam uma penúria de novas terras para cultivar. Os autores questionaram como os 

agricultores respondem a isso e quais são as consequências para o seu bem-estar e a paisagem 

florestal. Essa ainda não é a realidade das duas comunidades pesquisadas na FLONA do 

Tapajós, mas é um cenário que deve ser considerado pelo órgão gestor no planejamento da 

gestão da UC para os próximos anos, principalmente devido ao aumento da população local 

indicado pelos entrevistados nesse estudo. 

Em relação à localização dos roçados a maioria dos entrevistados (86% no Jaguarari 

e 63% no Acaratinga) afirmou que não fazem seus roçados nas margens do igarapé, pois 

segundo eles o igarapé poderia ser afetado negativamente. Mais de 60% dos entrevistados 

nas duas comunidades informaram que roçar e ou desmatar para implantar os roçados não 

interfere na quantidade de animais na floresta. No entanto, 38% no Jaguarari e 26% no 

Acaratinga acreditam que sim. Nesse caso, recomenda-se a realização de uma pesquisa para 
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verificar se a abertura de áreas para roçados afeta ou não a quantidade de animais nessas 

áreas. 

O estudo mostrou que a agricultura é a principal atividade produtiva das famílias das 

comunidades do Acaratinga e Jaguarari e garante a geração de renda às famílias 

entrevistadas. Esse dado reforça a necessidade do ICMBio buscar parcerias para assistência 

técnica visando potencializar essa atividade produtiva e garantir os meios necessários para a 

subsistência das famílias na UC.  

Em relação à extração de madeira para o consumo das famílias nas comunidades a 

pesquisa mostrou que não há um consenso entre os entrevistados sobre quem seria o 

responsável pela emissão das autorizações. O resultado indica que os trâmites para obtenção 

das autorizações devem ser amplamente divulgados aos moradores para sanar essas dúvidas. 

Mais de 70% dos entrevistados nas duas comunidades informaram que ocorreu 

redução na quantidade dos produtos disponíveis na floresta nos últimos 5 anos. Dentre as 

causas, citaram as queimadas, o desmatamento e aumento da população. O aumento da 

população pode ser relacionado com o aumento da pressão sobre os recursos. As causas 

apontadas pelos entrevistados também afetaram a quantidade de animais na floresta. 

Segundo servidores do ICMBio em 2015 ocorreu uma grande queimada que atingiu a zona 

populacional e outras zonas da UC. Essa informação e a percepção dos comunitários 

reforçam a necessidade de realização de estudos mais aprofundados para analisar os 

impactos das queimadas sobre a fauna e flora da UC.  

6.2. Identificação dos limites entre as comunidades, levantamento das áreas de uso e 

mapeamento do uso e cobertura da terra 

O estudo indicou que a participação de moradores mais antigos das comunidades de 

Acaratinga e Jaguarai e das comunidades limítrofes (Pedreira e Jamaraquá) foi fundamental 

para identificar os limites das comunidades pesquisadas e evitar desencontros de 

informações. Os limites entre as comunidades na FLONA do Tapajós não foram delimitados 

formalmente  e cabe ao órgão gestor avaliar se é necessário ou não fazer a delimitação e/ou 

divisão de áreas das comunidades. No caso específico das comunidades do Acaratinga e 

Jaguarari, há um consenso sobre os limites entre as comunidades e isso tem mais relação 

com o respeito estabelecido entre os moradores do que com normas ou acordos formais. No 

entanto, em algumas comunidades da UC ocorrem conflitos relacionados com a definição 

dos limites entre as comunidades (J. Risonei, com. pess.). Os procedimentos adotados no 
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estudo poderão ser utilizados pelo ICMBio para identificar os limites entre as comunidades 

e dirimir os conflitos existentes relacionados com a delimitação das áreas. Recomenda-se, 

portanto, o emprego do mapeamento aqui conduzido nas demais comunidades da FLONA, 

caso necessário. 

As áreas de uso tradicional das famílias também não foram mapeadas anteriormente 

pelo ICMBio. O presente estudo mostrou que áreas de uso tradicional, ou seja, de uso 

intensivo nas comunidades do Acaratinga e Jaguarari correspondem a 111,44 e 243,08 

hectares, cada. Esses números representam apenas 3,14% e 3,88%, do total da área de cada 

comunidade. Em relação a Zona Populacional, as Áreas de Uso do Jaguarari correspondem 

a 0,27% e do Acaratinga 0,12%. Essa área foi destinada no zoneamento da FLONA do 

Tapajós para moradia e uso da população da UC. A grande maioria dos entrevistados, 83% 

no Jaguarari e 89% no Acaratinga, afirmaram que as áreas de uso atendem as necessidades 

das famílias. No entanto, as demais famílias relataram que área não atende as necessidades 

pois é arenosa e não permite que as famílias façam roçados na mesma área por muito tempo. 

Diante desse fato, cabe ao órgão gestor analisar os dados e verificar se há necessidade de 

expandir as áreas de uso ou se deve buscar parcerias para garantir assistência técnica às 

famílias visando melhorar a produtividade da área. O Plano de Manejo da UC orienta que o 

manejo da zona populacional deve buscar a minimização dos impactos resultantes do uso 

intensivo efetuado pela população residente (IBAMA, 2004). Então, o ICMBio deverá 

buscar alternativas para o manejo adequado das áreas de uso familiar. 

Os levantamentos de campo indicaram que apenas duas áreas de uso familiar na 

comunidade do Jaguarari (AUFs 18 e 20) tiveram sobreposição de área. No entanto, segundo 

os envolvidos, isso não traz nenhum conflito relacionado com o uso da área. Mas esse 

resultado não significa que as áreas poderão ser compartilhadas por famílias de diferentes 

núcleos familiares. O estudo mostrou que na comunidade do Jaguarari oito áreas de uso estão 

localizadas perto do igarapé e oito roçados foram instalados a menos de três metros de 

distância do corpo d’água. Esse resultado reforça a necessidade de se fazer o micro 

zoneamento da área das comunidades para conciliar a presença das populações com o uso 

sustentável dos recursos naturais da UC. Ações de educação ambiental para conscientizar a 

população sobre a legislação e a importância das Áreas de Proteção Permanente também 

serão indispensáveis nesse processo. Os mapas do mapeamento participativo e das áreas de 

uso poderão subsidiar o planejamento do micro zoneamento da área das comunidades.  
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Os dados do Projeto TerraClass foram importantes para mostrar a dinâmica de uso e 

ocupação das áreas das comunidades no período analisado (2004 a 2014). A classe temática 

com maior expressão territorial nas comunidades foi a floresta que em 2014 representava 

89% da área total do Jaguarari e 75% da área do Acaratinga. Em segundo lugar destacou-se 

a classe da vegetação secundária. A partir de 2012 ocorreu o aumento da classe temática 

mosaico de ocupações e tendo como base os resultados deste estudo é possível afirmar que 

esse aumento continuou nos anos seguintes. Em 2014 o mosaico de ocupações representava 

apenas 43 hectares no Jaguarari e 39 em Acaratinga. Essa classe representa as áreas de uso 

intensivo nas comunidades que atualmente correspondem a 111,44 e 243,08 hectares, cada. 

Recomenda-se analisar imagens mais recentes da área das comunidades para acompanhar a 

evolução e monitorar a expansão da ocupação.  

As informações coletadas no mapeamento participativo, no levantamento das áreas 

de uso das famílias e durante a análise das classes temáticas do projeto TerraClass estão 

relacionadas e se complementam.  O levantamento de áreas de uso indicou que apenas um 

morador do Jaguarari possui um pasto. As informações foram confirmadas pelos dados do 

mapeamento do uso e cobertura da terra. Essas informações são indispensáveis no processo 

de planejamento para o ordenamento das áreas de uso das comunidades na UC.  Becker 

(2010) destacou que a elaboração de políticas públicas exige que se aprofunde o 

conhecimento sobre o processo de transformação territorial que ocorre na Amazônia hoje. 

No caso da FLONA do Tapajós é fundamental conhecer o território das comunidades e as 

transformações territoriais para se pensar no ordenamento da área ocupada pelas famílias da 

UC e garantir que os objetivos, tanto o uso múltiplo e sustentável da floresta como a 

conservação da natureza, sejam alcançados. 

Os resultados dessa pesquisa serão devolvidos às comunidades envolvidas e ao 

ICMBio. Os dados poderão ser utilizados para nortear o zoneamento das comunidades. 

7. CONCLUSÃO 

Foi possível identificar os limites entre as comunidades, o tamanho da área de cada 

comunidade e das áreas de uso tradicional das famílias com base nas informações dos 

moradores locais e coletas de campo.  

O uso intensivo das famílias ocorre numa área que representa menos de 4% do total 

da área das comunidades. De acordo com a grande maioria dos entrevistados a área destinada 

para uso atende as necessidades das famílias. Diante disso, o ICMBio poderá analisar a 
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necessidade de expandir as áreas de uso das famílias e/ou buscar alternativas para melhorar 

a produtividade dessas áreas. 

Ocorreram diversas mudanças na paisagem das comunidades ao longo de 2004 a 

2014 e a classe com maior expressão territorial nas comunidades foi a floresta e em segundo 

lugar ficou a vegetação secundária. A classe “mosaico de ocupações” representa as áreas 

ocupadas pelas comunidades. Possivelmente, tenha ocorrido mudanças nos últimos quatro 

anos (2014 a 2018) na paisagem das comunidades pois a área atual de uso e ocupação das 

comunidades do Jaguarari e Acaratinga é superior a 2014. 

As informações do mapeamento participativo, os levantamentos das áreas de uso e 

análise do uso e cobertura da terra foram essenciais para entender toda a dinâmica de uso do 

território e as mudanças ocorridas nas comunidades nos últimos anos. O estudo mostrou que 

a zona populacional da UC pode ser considerada uma área de pressão de caça, pois a maioria 

dos entrevistados afirmou consumir a carne de caça oriunda das comunidades e indicou que 

ocorreu a redução dos animais na floresta nos últimos anos. O ICMBio e comunidades 

devem buscar alternativas para minimizar os impactos do uso sobre a fauna. 

A percepção ambiental dos entrevistados mostrou que essas pessoas estão atentas as 

mudanças ocorridas no meio ambiente em que vivem. Além disso, foi fundamental para 

mapear os elementos da paisagem das comunidades e fornecer informações sobre o uso dos 

recursos naturais da UC. Os conflitos e problemas ambientais das comunidades também 

foram identificados no diagnóstico realizado pelo ICMBio em 2016. Esse resultado indica 

que os problemas ambientais e conflitos realmente estão presentes e afetam de forma 

negativa as comunidades. As medidas sugeridas pelos comunitários para sanar os problemas 

ambientais e conflitos estão de acordo com as diretrizes do ICMBio.  

 São necessários estudos mais aprofundados para analisar as causas apontadas pelos 

entrevistados (caça predatória, as queimadas, o desmatamento e o aumento da população) 

que afetaram tanto os animais como os recursos florestais nos últimos anos e mensurar o real 

impacto destas. Os entrevistados acreditam que o aumento da população afetou tanto a 

quantidade de animais como os produtos da floresta. Isso significa que possivelmente 

aumentou a pressão sobre os recursos naturais da UC. É necessário analisar os impactos do 

uso desses recursos e buscar técnicas adequadas para o manejo dos recursos naturais da UC.  

O estudo reforça a necessidade de se fazer o micro zoneamento da área das 

comunidades pois algumas áreas de roçados estão localizadas nas proximidades do igarapé 
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e o uso intensivo nessa área pode afetar esse recurso. Além disso, a pesquisa envolveu vários 

temas relacionados com o uso do recurso natural da UC e os dados poderão ser aproveitados 

pelo ICMBio para definir estratégias visando garantir o bem-estar das famílias e conciliar o 

uso com a conservação da natureza através do ordenamento territorial da área ocupada pelas 

famílias na UC. 
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9. APÊNDICES 

APÊNDICE A - Contextualização do universo de pesquisa 

Interfaces Territoriais na UC: Indígenas e Assentados da Reforma Agrária 

A partir da década de 90 surgiu no Baixo Rio Tapajós um movimento de reafirmação 

da identidade indígena, ou seja, reafirmação étnica como denominada por alguns autores.  

Os grupos que passaram a reivindicar seus territórios no Baixo Tapajós são moradores 

tradicionais da FLONA do Tapajós e Reserva Extrativista (RESEX) Tapajós-Arapiuns.  Na 

FLONA, o movimento iniciou em Takuara e em seguida estendeu-se para Bragança e 
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Marituba, que passaram a se reconhecer como indígenas da etnia Munduruku (1IORIS, 2010; 

2VAZ, 2010). 

Em 2001, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) criou um grupo de trabalho para 

fazer o diagnóstico da situação na região do Baixo Tapajós (¹IORIS, 2010). Em 2003, a 

FUNAI constituiu o grupo técnico com o objetivo de realizar estudos de natureza 

etnohistórica, antropológica, ambiental e cartográfica, necessários à identificação e 

delimitação das Terras Indígenas Bragança-Marituba e Munduruku-Takuara, por meio das 

portarias nº 799/2003-FUNAI/PRES e 859/2003-FUNAI/PRES publicadas no Diário Oficial 

da União (DOU).  

Em 2009 ocorreu a aprovação e publicação dos estudos de identificação e delimitação 

das Terras Indígenas (T.I.s) Munduruku-Takuara e Bragança-Marituba realizados pela 

FUNAI, através das portarias nº 51 e 52/PRES-FUNAI.  Em 11 de maio de 2016 o Ministério 

da Justiça (MJ) declarou de posse permanente do povo Munduruku as Terras Indígenas 

Munduruku-Takuara e Bragança-Marituba, com áreas de 25.323 e 13.515, respectivamente 

(portarias nº 567 e 568 MJ). Atualmente as Terras Indígenas ocupam juntas 38.838 mil 

hectares, o que corresponde a 7,36% da área total da UC. Em 2018 moradores da comunidade 

do Marai passaram a se declarar como indígenas da etnia Kaiapó, mas o processo ainda não 

foi formalizado na FUNAI. 

De acordo com os gestores da FLONA do Tapajós, o ICMBio tem trabalhado no 

sentido de harmonizar a relação entre os indígenas e não indígenas residentes nas áreas 

protegidas. A FUNAI e o Conselho Indígena Munduruku de Belterra (CIMB) participam do 

Conselho Consultivo da UC, dos processos de revisão dos instrumentos de gestão da UC 

(Plano de Manejo e Conselho Consultivo) e de mesas de discussão sobre as pesquisas e 

benfeitorias localizadas na área em interface.    

                                                 

1 IORIS, E. M. Identidades negadas, identidades construídas: processos identitários e conflitos 

territoriais na Amazônia. ILHA: volume 11 - número 2, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Brasil, 2010. 

 

2 VAZ, F. A. Emergência étnica de povos indígenas no baixo Tapajós, Amazônia. Tese de Doutorado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal da Bahia (PPGCS/FFCH/UFBA), Salvador, 2010. 
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As bases localizadas nos km 83 e 84, interior da atual Terra Indígena Bragança-

Marituba, são utilizadas em projetos de pesquisa, ensino e extensão, realizados pelo Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Embrapa Amazônia Oriental, Universidade 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e demais instituições que atuam na UC. A 

COOMFLONA utilizou a base do km 83 no projeto de manejo florestal, mas suspendeu suas 

atividades na área, após a recomendação do MPF, em 2012, para que o manejo na área 

pretendida pelos indígenas fosse cessado. Em 2017 a cooperativa mudou-se para a base do 

km 117. 

Em relação aos assentados da reforma agrária, em 1970 o governo militar criou o 

Projeto de Integração Nacional (PIN), através do Decreto-Lei n° 1.106, de 16/06/1970, 

resultando nos assentamentos. Nessa década, ocorreu a implantação do Projeto Integrado de 

Colonização (PIC) de Itaituba, executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), abrangendo os municípios de Santarém, Aveiro e Itaituba. Os colonos 

foram assentados em 1971 na área que hoje se sobrepõem a FLONA do Tapajós. Mesmo 

após a criação da UC, o INCRA continuou com o assentamento e justificou em oficio de 

julho de 1974 que esta decisão foi tomada com a finalidade “única e exclusivamente para 

protegê-la, pois a invasão de posseiros vinha se realizando em larga escala e que a retirada 

dos atuais colonos ali assentados deveria ser a última a ser tomada, pois a mesma só traria 

prejuízos ao INCRA, uma vez que retirados, a invasão da referida área poderia ser intensa 

que em pouco tempo a Floresta correria o risco de desaparecer” (3IBAMA, 2004).  

De acordo com os gestores, sobrepõem-se a UC 52 lotes com assentados da reforma 

agrária, localizados entre os km 106 e 190 da rodovia BR-163.  Á área total dos lotes é de 

aproximadamente 5.200 hectares. Em 2009 iniciou-se a abertura de processos 

administrativos para fins de indenização, mas apenas 41 foram formalizados. Em 2014, 

identificou-se 29 lotes com títulos definitivos, mas até o momento a situação dos assentados 

não foi resolvida.  

A situação é bem complexa, pois, de acordo com o IBAMA (2004), no decorrer das 

décadas de 70 e 80 algumas famílias foram indenizadas e outras compraram lotes que já 

                                                 
3 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Plano de Manejo da 

Floresta Nacional do Tapajós: Informações Gerais. Volume I, Santarém, 2004. 373 p. 
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haviam sido indenizados. Além disso, alguns não receberam o título definitivo, pois não 

cumpriram com as cláusulas resolutivas do INCRA. 

Principais fatos históricos da UC (Linha do Tempo) 

Serão apresentados a seguir os principais fatos históricos, internos e externos 

relacionados com a UC, bem como o ano de ocorrência. Utilizou-se como base as 

informações do Plano de Manejo (IBAMA, 2004) e a Linha do Tempo da UC, elaborada 

pelo Grupo de Acompanhamento do Processo de Construção do Perfil da Família 

Beneficiária da FLONA do Tapajós, e atualizada pela equipe da UC em 2017. O grupo de 

acompanhamento foi formado em 2013 com representações comunitárias e demais 

organizações que compõe o Conselho Consultivo da UC. 

1974:  Ocorreu a criação da FLONA do Tapajós. De acordo com relatos de moradores 

da UC, não existia diálogo entre órgão gestor e comunitários. Além disso, a criação da 

unidade ocorreu sem consulta pública e as restrições de uso e imposição de normas 

dificultaram ainda mais o diálogo. 

1975: O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) realizou o primeiro 

levantamento registrando 620 famílias. No mesmo ano, ocorreu o inicio do Projeto de 

Pesquisa da EMBRAPA intitulado “Ensaio de Espécies na Floresta Nacional do Tapajós”.  

1976: O INCRA continuou emitindo títulos dos lotes dentro da UC e parou somente em 

1983. 

1978: O IBDF realizou o segundo levantamento, registrando 823 famílias. 

1979: Iniciaram as pesquisas da Embrapa em Manejo Florestal e Silvicultura na 

Floresta Nacional do Tapajós. A primeira exploração foi realizada no km 67 e a segunda, em 

1984, no km 117, ambas de caráter experimental do Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa 

Florestal (PRODEPEF). 

1980: O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR) e 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) apoiaram a demarcação da área de utilização das 

comunidades. 

1983: O IBDF realizou o terceiro levantamento de famílias, reconheceu as áreas de uso 

comunitário e contratou o 8º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) do Exército 

Brasileiro para delimitar área de exclusão das comunidades, mas os comunitários paralisam 

o trabalho. 
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1985: Iniciou a pesquisa da Embrapa em Fenologia Reprodutiva de Espécies Florestais 

de Interesse Econômico da Amazônia na Floresta Nacional do Tapajós. 

1987: Iniciou as atividades do Projeto Saúde e Alegria (PSA), organização da 

sociedade civil que atua nas áreas de saúde, educação, comunicação e infraestrutura. 

Atualmente o PSA atua na RESEX Tapajós-Arapiuns e na FLONA do Tapajós. 

1988: Iniciou o diálogo entre IBDF e comunitários visando solucionar os conflitos. No 

mesmo ano, o INCRA e IBDF se reúnem pela primeira vez para discutir a situação fundiária 

da unidade. 

1989: Ocorre a extinção do IBDF e a criação do IBAMA. Segundo relatos de moradores a 

falta de diálogo continuou. Neste ano, iniciaram as discussões sobre o apoio da Organização 

Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO) às atividades de manejo florestal na UC. 

1990: IBAMA realizou um inventário florestal na área destinada ao projeto de manejo 

florestal e as comunidades organizaram as primeiras reuniões para discutir o referido projeto. 

1992: A Prefeitura de Santarém criou o Grupo de Estudos da Floresta Nacional do Tapajós, 

formado por representantes comunitários, STTR, IBAMA, INCRA, EMATER, EMBRAPA, 

Faculdade de Ciências Agrárias do Pará (FCAP) e PSA. O grupo elaborou uma proposta de 

exclusão da área comunitária que foi recusada pelo IBAMA. No mesmo ano ocorreu a 

liberação da primeira parcela do recurso da ITTO para apoiar o manejo florestal na UC. 

1993: Ocorreu a abertura da estrada do Tauari, que liga as comunidades ribeirinhas à 

rodovia BR-163, a partir do km 92. Nesse ano, o IBAMA, STTR e PSA realizaram o quarto 

levantamento de famílias nas comunidades localizadas às margens do Rio Tapajós e no 

Planalto, com algumas famílias da comunidade de São Jorge que aceitaram participar do 

censo. O IBAMA definiu normas para as atividades de recreação e visitação na UC, passou 

a requerer permissão de visitantes, definiu taxas de entrada e regulamentou a visita com 

guias turísticos. 

1994: O Decreto nº 1.298 de 27/10/1994 permitiu a presença de populações em 

Florestas Nacionais. Destaca-se a criação das associações intercomunitárias da UC 

(Associação Intercomunitária de Mini e Pequenos Produtores Rurais e Extrativistas da 

Margem Direita do Rio Tapajós de Piquiatuba à Revolta (ASMIPRUT) e Associação 

Intercomunitária dos Pescadores, trabalhadores rurais e seringueiros da margem direita do 
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rio Tapajós (AITA). O IBAMA solicitou apoio ao Serviço Florestal Americano para realizar 

avaliação sobre o potencial turístico da unidade. 

1995: Ocorreu a apresentação dos projetos de Lei nº 794 e 939, solicitando a exclusão 

de Aveiro, 48 lotes do INCRA, comunidade de São Jorge e áreas ocupadas pelas 

comunidades ribeirinhas da margem do Rio Tapajós. Nesse ano, iniciaram na UC as 

discussões sobre as questões indígenas. Ocorreu também a rearticulação do Grupo de 

Estudos, formado em 1992, durante o evento para discutir o Projeto de Manejo Florestal para 

a Amazônia.  

1996: Realizou-se o plebiscito para decisão sobre a permanência ou não na unidade, no qual 

61,07% dos 760 moradores que participaram da votação optaram em ficar fora da UC. A 

votação envolveu moradores de 16 comunidades ribeirinhas. Nesse ano, o IBAMA elaborou 

o Plano Diretor da unidade, o Zoneamento Florestal e Mapeamento Comunitário da margem 

direita do Rio Tapajós com o apoio do Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na 

Amazônia (PROMANEJO). 

1997: O Plano de Utilização, contendo as normas de uso dos recursos naturais e uso do 

solo, foi aprovado e anexado ao Termo de Ajustamento de conduta celebrado entre IBAMA 

e MPF que garantiu o uso da área pelas Populações Tradicionais. Os moradores das 

comunidades de Marituba, Bragança e Takuara decidiram assumir a identidade indígena e 

passaram a reivindicar a demarcação de duas áreas dentro da unidade. Nesse ano, o 

PROMANEJO realizou um estudo de mercado de produtos não madeireiros e a Empresa 

Agropecuária Treviso foi contratada e recebeu a concessão para explorar 3.222 hectares. A 

empresa atuou na UC entre novembro de 1996 e dezembro de 2006. Os comunitários 

relataram a retomada da extração do látex para a produção de couro ecológico na 

comunidade do Maguari. 

1999: Lançamento oficial do PROMANEJO, vinculado ao Programa Piloto para a Proteção 

das Florestas Tropicais (PPG7). O PROMANEJO apoiou financeiramente o Projeto de Óleos 

Vegetais Andiroba e Copaíba, que envolveu 12 famílias na comunidade de São Domingos, 

15 famílias em Pedreira e sete famílias em Nazaré. Nesse ano, iniciou as atividades do 

Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), que atualmente 

possui estruturas físicas, juntamente com o INPA, no km 84 da BR-163, na área da UC em 

interface com a Terra Indígena Bragança-Marituba. Outro destaque foi o início das 

atividades do Projeto de Manejo da Floresta Nacional do Tapajós Para a Produção 
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Sustentada de Madeira Industrial, viabilizado pelo ITTO, que se encerrou em 2004. Nesse 

período, também ocorreu a organização de associações comunitárias e a formação da 

primeira brigada contra incêndios da FLONA do Tapajós. Além disso, o Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) instalou na UC o projeto de pesquisa “Seca 

Floresta” que encerrou em 2004. 

2000: A publicação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC; Lei nº 9.985 de 18/07/2000) garantiu a presença de populações tradicionais nas 

Florestas Nacionais. Nesse ano, iniciaram na UC as atividades do Projeto Dendrogene: 

Conservação Genética em Florestas Manejadas na Amazônia, vinculado a Embrapa 

Amazônia Oriental, que se encerrou em 2004. No mesmo período, o projeto couro ecológico 

recebeu apoio externo do Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações 

Tradicionais (CNTP/IBAMA), Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) e do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS). 

2001: Foi apresentada emenda ao Projeto de Lei nº 794, assegurando às comunidades 

ribeirinhas o direito real de concessão de uso. Nesse ano, o Conselho Consultivo da UC foi 

criado, através da Portaria n° 84 de 29/06/2001. Ocorreu também a elaboração do Plano de 

Trabalho de Educação Ambiental, que contou com o apoio da Prefeitura Municipal de 

Belterra, Secretária Estadual do Meio Ambiente do Pará, PSA e IPAM. O plano foi aprovado 

pelo Conselho Consultivo da UC. Em 2001, a FUNAI criou um Grupo de Trabalho para 

fazer o diagnóstico da situação na região do Tapajós e foi formada a Comissão Fundiária da 

FLONA do Tapajós que realizou o levantamento de áreas tituladas e identificaram-se títulos 

emitidos pelos INCRA. O PROMANEJO contratou um estudo de viabilidade de exploração 

madeireira sob a gestão comunitária na UC. A Base de controle de entrada na comunidade 

de São Domingos foi instalada. Começou o Projeto Oficinas Caboclas (Manejo Florestal 

Comunitário para Produção de Móveis e Objetos Artesanais) e o Programa Bom Manejo do 

Fogo, viabilizados pelo IPAM e PROMANEJO, sendo que ambos encerraram em 2004. Uma 

consultoria para coordenar as atividades de turismo na unidade, que contou com o apoio da 

Agência de Cooperação Alemã (GTZ) foi contratada. 

2003: A FUNAI constituiu Grupo Técnico com o objetivo de realizar estudos necessários à 

identificação e delimitação das Terras Indígenas Bragança-Marituba e Munduruku-Takuara. 

No mesmo ano, o IBAMA realizou o Diagnóstico Rural Participativo – DRP e estimou 1.879 

famílias na UC. Além disso, os projetos de Lei nº 764 e 939 foram arquivados e realizou-se 
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mais um plebiscito, no qual 80% dos comunitários optaram em permanecer na UC. O 

IBAMA aprovou, em caráter experimental, o manejo florestal de uso múltiplo sob 

gerenciamento das Associações comunitárias da UC (AITA, APRUSANTA e ASMIPRUT), 

através da Portaria nº 00040 de 22/08/2003. Os comunitários relataram que, neste ano, 

ocorreu a instalação do primeiro microssistema de água na unidade. 

2004: A Federação, organização que representa politicamente as comunidades da UC foi 

fundada. A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) repassou 111.217,08 hectares de terras 

da União para o domínio do IBAMA, através da Portaria nº 166 de 07/07/2004 do Ministério 

do Planejamento. Outros fatos relevantes foram o Seminário de Comemoração dos 30 anos 

da UC; a realização da primeira maratona de selva (Jungle Marathon), que durou sete dias e 

reuniu 75 atletas de 15 países; a abertura da Transtapajós até a comunidade de Acaratinga (a 

estrada liga a cidade de Belterra às comunidades ribeirinhas da FLONA); o PROMANEJO 

passou a financiar atividades do Projeto Couro Ecológico. 

2005: Ocorreu a publicação da portaria do IBAMA nº 15 de 23/03/2005 com aprovação 

do regimento interno do Conselho Consultivo. A Cooperativa Mista da Floresta Nacional do 

Tapajós (COOMFLONA) foi fundada e o manejo florestal comunitário, denominado Projeto 

Ambé, iniciou; a cooperativa realiza as atividades de manejo até os dias atuais. O Plano de 

Manejo da unidade foi publicado através da Portaria IBAMA nº 9 de 22/02/2005. Os 

comunitários lembraram a importância do Projeto Hospital Fluvial – Abaré, viabilizado pelo 

PSA e Prefeitura Municipal de Santarém. Nesse ano, também ocorreu o início do Programa 

de Interpretação e Educação Ambiental do Plano de Manejo da unidade, vigente até 2010. 

2006: Os comunitários destacaram que, nesse ano, ocorreu a construção de casas com o 

crédito habitação do INCRA e a chegada de energia elétrica nas comunidades, através do 

Programa Luz para Todos. 

2007: Ocorreu a criação do ICMBio e a implementação do Sistema de autorização e 

informação da Biodiversidade (SISBIO). Também, foram instalados Telecentros, apoiados 

pelo PSA. 

2009: Aprovação e publicação dos estudos de identificação e delimitação das Terras 

Indígenas Munduruku-Takuara e Bragança-Marituba realizados pela FUNAI. Nesse ano, 

ocorreu a fundação do escritório Regional do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) em 

Santarém. 
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2010: A composição do Conselho Consultivo foi modificada, através da Portaria ICMBio nº 

37 de 13/04/2010. Ocorreu a assinatura do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso 

(CCDRU) destinando uma área de 58.147,7 hectares à Federação das Organizações e 

Comunidades Tradicionais da Floresta Nacional do Tapajós (FCFT). Destacam-se também 

a realização do Simpósio de Manejo Florestal da Amazônia e Seminário de Comemoração 

dos 30 anos de Pesquisa Florestal na FLONA Tapajós. Os comunitários registraram a 

chegada, em 2010, do sinal de telefonia celular em algumas comunidades.  

2011: Ocorreu a inauguração das Bases de controle de entrada na UC nos kms 67 e 72 

da BR-163. Além disso, a COOMFLONA comprou um imóvel e instalou o escritório em 

Santarém. Nesse ano, o ICMBio fez acordos para retirada de gado e entregou notificações 

aos criadores. Realizou-se o I Seminário de Pesquisa da UC, sob gestão do ICMBio. 

2012: Aconteceu a exclusão, através da Lei nº 12.678, de 25/06/2012, da sede do 

município de Aveiro e comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa Senhora de Nazaré e 

Santa Clara, totalizando 17.851 hectares. A publicação do Decreto nº 7.747 instituiu a 

Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas (PNGATI). 

Registrou-se também a inauguração da base de controle de entrada no Corredor Ecológico, 

localizada próxima a comunidade de São Jorge e acessada a partir do km 92 da BR-163, e a 

transferência da Coordenação Regional 03 do ICMBio de Itaituba para Santarém. 

2013: A COOMFLONA conseguiu a certificação florestal, do Forest Stewardship 

Council, e diversificou suas atividades com a movelaria, serraria portátil e venda de 

artesanato na Ecoloja. Nesse ano, firmou-se um acordo com a comunidade de São Jorge para 

saída dos cooperados, visto que a comunidade não fazia mais parte da UC. O ICMBio e 

COOMFLONA realizaram o levantamento das potencialidades turísticas das comunidades. 

Foi instalado a Coordenação Técnica Local da FUNAI em Santarém e participação da 

fundação no Conselho Consultivo da UC. Destacaram-se também os seguintes 

acontecimentos: a ampliação da Transtapajós até a comunidade de Itapaiuna; a construção 

da sede da CR03 do ICMBio em Santarém; o Mutirão do Programa Bolsa Verde; a formação 

do grupo de acompanhamento para elaborar o perfil da família beneficiária da UC; a 

elaboração de Plano de Ação Participativo juntamente com os assentados da reforma agrária 

ao longo da BR-163, visando apoiar as iniciativas produtivas. 

2014: Ocorreu a publicação da Portaria do ICMBio nº 59 de 28/05/2014 de Renovação do 

Conselho Consultivo, a realização do Diagnóstico Socioprodutivo na UC, o apoio do Serviço 
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Florestal Americano no projeto Área Demonstrativa de Uso Público na unidade, a elaboração 

e aprovação de quatro projetos comunitários apoiados pelo Fundo Dema, a realização do II 

Seminário de Pesquisa da FLONA, a manifestação das lideranças comunitárias da FLONA 

do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns para aprovação e revisão dos Planos de Manejo das 

UCs, a formação do grupo de moradores tradicionais da FLONA para acompanhar a revisão 

do Plano de Manejo da UC, o Grupo de acompanhamento iniciou as discussões para elaborar 

o perfil da família beneficiária da unidade, iniciou a execução do projeto de pesquisa 

intitulado “Turismo, manejo de uso público e a percepção dos visitantes: Coleta de dados e 

Pesquisa em áreas protegidas” em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e 

West Virginia University (WVU). 

2015: Realizaram-se as oficinas nas comunidades da UC para elaboração do Perfil da 

Família Beneficiária. O ICMBio e EMATER fizeram o levantamento das atividades 

produtivas e demandas de capacitações envolvendo 14 comunidades. Ocorreu a atualização 

da lista de famílias residentes e ausentes da unidade, com o apoio dos presidentes e lideranças 

comunitárias. Registrou-se a reativação do Grupo de Turismo do Conselho Consultivo e 

elaboração do Plano de Ação do grupo. Além disso, aconteceu a audiência Pública com o 

MPF, na comunidade de Nazaré, para tratar sobre a convivência de indígenas e não indígenas 

na UC. 

2016: Ocorreu a revisão do Plano de Utilização, que envolveu as 21 comunidades e as 

Aldeias Bragança, Marituba e Takuara. Além disso, o ICMBio realizou o cadastro de 

famílias, que ficaram fora do censo de 2014, e desenvolveu o Projeto de Educação Ambiental 

visando a instalação de um espaço de diálogo entre indígenas e não indígenas na unidade. 

Foram realizados 10 cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) nas comunidades da UC e também o Diagnóstico das Potencialidades 

Turísticas da UC, realizado pelo Grupo de Turismo do Conselho Consultivo. Em 11 de maio 

de 2016, foi declarada de posse permanente do povo Munduruku as Terras Indígenas 

Munduruku-Takuara e Bragança-Marituba. Nesse ano, ICMBio realizou reunião com a 

UFOPA, SFB, EMBRAPA e INPA para tratar sobre as pesquisas realizadas nas áreas em 

interface com as Terras Indígenas. Foi celebrado o Termo de Reciprocidade entre ICMBio, 

EMATER, COOMFLONA e Federação para prestar Assistência Técnica aos comunitários 

da UC. Foi elaborado chamamento público 01/2016 para celebrar acordo de cooperação, 

objetivando a realização de estudos técnicos necessários para subsidiar a revisão do Plano 

de Manejo da UC, e a celebração de Acordo de Cooperação com Instituto de Conservação e 
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Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM) para revisão do supracitado 

documento. A FLONA e RESEX Tapajós-Arapiuns conseguiram aprovar o Projeto “Rio que 

nos Une”, junto ao Programa ARPA, para desenvolveram atividades em conjunto e 

prioritárias na gestão das duas UCs. Em novembro de 2016, ocorreu a instalação de dois 

módulos RAPELD do Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio) na zona 

populacional ribeirinha da UC, visando o monitoramento da biodiversidade em longo prazo 

e inclusão das comunidades, através do turismo científico. 

2017: Realizaram-se as seguintes atividades para coletar subsídios para a revisão do 

Plano de Manejo da UC: oficinas de Planejamento Participativo nas comunidades, oficina 

de pesquisadores para definição de alvos de conservação e reuniões temáticas sobre os 

desafios de gestão da UC (Cadeias Produtivas, Uso Público, Manejo Florestal Madeireiro e 

Terras Indígenas em interface com a UC). Em março e em novembro, ocorreram reuniões 

conjuntas dos Conselhos Consultivo e Deliberativo da FLONA e RESEX Tapajós-Arapius, 

para tratar do Acordo de Pesca e sobre a criação de gado nas UCs.  Em abril, ocorreu a 

publicação do Perfil da Família Beneficiária da UC. Em maio, a Coordenação Regional 03 

do ICMBio realizou uma Oficina sobre interfaces entre Terras Indignas, Territórios 

Quilombolas e UCs. O ICMBio realizou, entre janeiro a novembro de 2017, diversas 

reuniões com FUNAI, COOMFLONA, Federação, lideranças indígenas e instituições de 

pesquisa para discutir sobre o repasse, aos indígenas, das infraestruturas localizadas nas 

Terras Indígenas em interface com a UC, nos km 83 e 84 da BR-163. Em junho, o Conselho 

Consultivo da FLONA do Tapajós mapeou os setores que atuam na UC e indicou as 

instituições representativas de cada setor, que deveriam ser convidadas para fazer parte do 

Conselho em 2018. Em agosto de 2017 a COOMFLONA inaugurou a movelaria que teve o 

apoio da Fundação do Banco do Brasil. O ICMBio, em parceria com a UFOPA, SFB, 

EMBRAPA, INPA, IBAMA, Federação, Tapajoara e o grupo de pesquisa Rede Amazônia 

Sustentável -RAS, realizou nos dias 06 e 07 de dezembro o III Seminário de Pesquisa da 

FLONA do Tapajós e I da RESEX Tapajós-Arapiuns. A comunidade científica apresentou 

os resultados das pesquisas realizadas na UC e os comunitários, bem como os demais 

profissionais que atuam na unidade, apresentaram seus trabalhos em formato de relatos de 

experiências técnicas e populares. Em dezembro, a Federação, em parceria com o IPÊ, 

lançou edital para contratação de três pessoas que deverão atuar no Projeto denominado 

“Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação Federais Brasileiras 

(MOSUC)”, cujo objetivo é apoiar a gestão da Floresta Nacional do Tapajós. 
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APÊNDICE B - Questionário utilizado nas entrevistas 

QUESTIINÁRIO 

 

1. DADOS SOCIOECONÔMICOS 

1.1 Nome:   

1.2. Comunidade:   

1.3.Local de Nascimento (localidade/cidade/Estado):   

1.4.Idade:   

1.5.Religião:   

1.6.Escolaridade:   

Nível fundamental completo ( )   Nível fundamental incompleto() 

Pós 

graduação() 
Qual? 

Nível médio completo ()   Nível médio incompleto() 

  Nível superior completo()   Nível superior incompleto() 

1.7.Número de pessoas na 
casa:       

1.8.Tempo de moradia:   

1.9.Fonte de renda:   

Servidor público() Aposentado() Pensionista() 

Coopera

do() 

P
e

s

c
a

(

)   

Agricultura() Autônomo() 

Qual 
atividade? 
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Programas sociais() Quais?   

Outros?   

1.10.Valor da renda/mensal da família:   

1.11.Principal atividade produtiva:   

1.12.Meios de comunicação que possui em casa:   

2. Perguntas norteadoras para coleta de dados a partir do saber da comunidade local 

2.1.A área destinada para a produção/roçados atende as necessidades das famílias? 

Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.2.Você acha que a área destinada para a moradia e uso na Flona do Tapajós atende as necessidades das comunidades? 

Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.3 Há conflitos relacionados com o uso do território ou área da comunidade? 

Sim()   

Não()   

Se sim, quais seriam esses conflitos?   

2.4. Você concorda com a realização do manejo floresta madeireiro na área da comunidade? 

Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.5.Você acha que a Floresta é importante? 

Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.6. Qual a finalidade de uma Floresta Nacional?   

2.7. A Floresta Nacional traz algum benefício para os moradores? 

Sim()   

Não()   

Se sim, quais os beneficios?       

2.8.Existe algum problema ambiental em sua comunidade? 

Sim()   

Não()   

2.9. Quais os principais problemas ambientais de sua comunidade? 

Queimadas()     

Desmatamento ilegal()     

Furto de madeira()     

Caça predatória()     

Pesca predatória()     

Poluição do rio e igarapés()       

Desmatamento na área de 

proteção permanente()           
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Tráfico de animais 

permanente()       

Lixo()   

Outros:   

2.10.Quais medidas devem ser adotadas para minimizar os problemas ambientais? 

Aumentar a fiscalização()       

Conversar com os 

responsaveis()       

Denunciar os responsáveis()       

Multar os responsaveis()       

Palestras de educação ambiental(bom manejo do fogo,reflorestamento)()   

Recuperar as áreas 

degradadas()       

Outros:   

2.11. O sanitário fica perto do igarapé? 

Entre 5 a 10 metros()     

Entre 10 a 20 metros()     

Entre 20 a 30 metros()     

Entre 30 a 50 metros()     

Não se aplica ()     

2.12. O sanitário fica perto do poço? 

Entre 5 a 10 metros()     

Entre 10 a 20 metros()     

Entre 20 a 30 metros()     

Entre 30 a 50 metros()     

Não se aplica ()     

2.13. De onde vem a água para consumo e cozinhar? 

Poço()   

Rio()   

Igarapé()   

Outros:   

2.14. Tem algum problema na água do Rio? 

Sim()   

Não()   

Se sim,quais?     

2.15. Tem algum problema na água do Igarapé? 

Sim()   

Não()   

Se sim, quais?     

2.16. Como esse problema apareceu na água? 

Desmatamento()     

Lixo()   

Invasão de gado ou outro 
animais()       

Vazamento de óleos de 

veículos ou embarcação()           
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Outros:   

2.17. O que sugere para melhorar a água do rio/igarapé? 

Reflorestamento()     

Mutirão de limpeza()     

Palestras de educação 
ambiental()       

Outros:   

2.18.Que problemas a vizinhança pode causar na água do Igarapé? 

Jogar lixo()   

Desmatar a margem do 
igarapé()       

Criação de animais solos perto 

do igarapé()         

Outros:   

2.19. Que animais tem em casa? 

Gado()   

Carneiros/cabras/bodes() 

      

Galinha/patos()   

Animais silvestres(arara,papagaio,cutia,porco 
do mato)() 

        

Porco()   Outros:   

Cavalos()   

2.20. Que tipo de carnes a família costuma comer, quantas vezes por semana e origem da carne? 

Tipo Quantas vezes/semana Origem 

Gado 

()uma () duas ()três ou mais ()Não 

sabe informar 

()Santarém/Belterra ()Comunidades vizinhas 

()Da comunidade ()Não sabe informar 

Frango 
()uma () duas ()três ou mais ()Não 
sabe informar 

()Santarém/Belterra ()Comunidades vizinhas 
()Da comunidade ()Não sabe informar 

Peixes 

()uma () duas ()três ou mais ()Não 

sabe informar 

()Santarém/Belterra ()Comunidades vizinhas 

()Da comunidade ()Não sabe informar 

Caça  
()uma () duas ()três ou mais ()Não 
sabe informar 

()Santarém/Belterra ()Comunidades vizinhas 
()Da comunidade ()Não sabe informar 

2.21. Você acha que a quantidade de animais diminuiu na floresta? 

Sim()   

Não()   

Se sim, quais animais?     

2.22.Você acha que a quantidade de animais aumentou na floresta? 

Sim()   

Não()   

Se sim, quais animais?     

2.23. O que afetou os animais da floresta? 

Queimadas()     

Desmatamento()     

Caça predatória()     

Aumento da população()       

Outros:   
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2.24. Que animais vocÊ não 

ver mais por aqui?         

2.25 Pode caçar na Flona do 
Tapajós?       

Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.26. Você acha que a atividade de caça deverá ser legalizada? 

Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.27. Qual o tamanho da área utilizada para fazer o roçado? 

Meio hectare ou 2 tarefas ()       

Um hectare ou 4 tarefas()       

Dois hectares ou 8 tarefas()       

Maior que dois hectares()       

Outros:   

2.28.Qual o período da queimada? 

()junho 

()
ju

lh

o 

()Agost

o 

()Setem

bro   

()Outub

ro   

()Nove

mbro   

()Deze

mbro 

Outros:   

2.29. Qual o intervalo de tempo você deixa para voltar a fazer roça na mesma área? 

() Um ano   

() dois anos   

() trÊs anos   

() quatro anos     

Outros:   

2.30.Qual o tipo de vegetação é utilizado para fazer os roçados? 

() Capoeirinha-5 a 10 anos       

()Capoeira-10 a 20 anos       

()Capoeirão - mais de 20 anos       

()Mata- floresta primária       

2.31. Você faz roçado nas margens do igarapé? 

Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.32.Você acha que o roçado nas margens do igarapé causa algum problema? 

Sim()   

Não()   

Se sim, qual?     

2.33. Roçar/desmatar interfere na quantidade de animais da floresta? 

Sim()   

Não()   

2.34. Pode desmatar ao redor do igarapé? 
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Sim()   

Não()   

Por quê?   

2.35.Precisa de autorização para retirada de árvores? 

Sim()   

Não()   

2.36.Quem autoriza a retirada de árvores? 

Presidente da comunidade()       

Federação()   

ICMBio()   

IBAMA()   

Outros:   

2.37.Quais os produtos são retirados da floresta? 

2.38. Ocorreu redução na quantidade dos produtos disponíveis na floresta,nos últimos 5 anos? 

Sim()   

Não()   

2.39. O que ocasionou a redução desses produtos? 

Desmatamento()     

Queimadas()     

Aumento da população()       

Uso desordenado()       

Outros:   

2.40. O que a comunidade pode fazer para zelar pela natureza? 

Reflorestamento()     

Mutirão de limpeza nos 

igarapés()       

Evitar desmantar as margens 
de igarapé e áreas de morros()             

Ensinar os mais jovens()     

Tomar cuidado com o fogo()       

Denunciar os crimes 
ambientais()       

Outros:   
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10. ANEXOS 

ANEXO A - Mapa do Zoneamento da Floresta Nacional do Tapajós publicado em 2004 

no Plano de Manejo 
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ANEXO B - Registro Fotográfico de áreas de uso familiar em Acaratinga e Jaguarari 
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Figura 1 – Área de Uso Familiar na comunidade do Acaratinga 

 

Figura 1 – Área de Uso Familiar na comunidade do Acaratinga 

 

Figura 1 – Área de Uso Familiar na comunidade do Acaratinga 

 

Figura 1 – Área de Uso Familiar na comunidade do Acaratinga 

Figura 2 – Moradora da comunidade do Jaguarari indicando o limite de fundo da 

Área de Uso Familiar 
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Figura 3 – Casa de farinha localizada na Área de Uso Familiar na comunidade do 

Jaguarari  

Figura 4 – Responsável familiar indicando os limites de sua Área de Uso na comunidade 

do Acaratinga  

 

 


