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INTRODUÇÃO 

A caça é entendida como atividade de abate ou captura de elementos da vida animal 

(GILMORE, 1997), que utiliza estratégias como técnicas de procura com espingarda, procura com cachorro, 

espera com espingarda, paulada, arpão, arco e flecha e armadilhas entre outras, sendo que as caçadas em 

esperas são as mais utilizadas por povos da floresta Amazônica (AMARAL, 2005; PEZZUTI et al., 2004; 

CALOURO, 1995). Conseqüentemente, considerar que esses locais de caça podem ser reconhecidos como 

manchas, pelo fato de que os indivíduos vão forragear seu alimento utilizando várias técnicas, prevê o 

melhor e mais econômico modo de procurar e usar os recursos a fim de que o organismo assegure sua 

própria sobrevivência (BEGOSSI 1993), fato esse que tem sido observado entre diversas populações 

humanas desde tempos remotos, através de estudos com grupos indígenas (SETZ, 1989) e de populações 

de pescadores com o objetivo de entender o comportamento humano na busca pelos recursos alimentares 

(BEGOSSI, 1992).  

Deste modo, sabendo que atualmente mais de 80% da Amazônia está sob algum tipo de 

proteção legal preventivo aos impactos do atual modelo de ocupação econômica praticado na região, seja 

por meio das áreas protegidas legal obrigatórias, seja pelas Unidades de Conservação, Terras Indígenas, 

Áreas de Preservação Permanente e Áreas de Segurança Nacional (IBAMA, 2006), este estudo objetivou 

descrever as características ambientais das áreas (manchas) de caçadas em esperas, por caçadores da 

comunidade de Pini localizada na Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós), para procurar por em 

prática medidas que garantam o manejo prudente e sustentável dos recursos disponíveis para esta 

comunidade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós) é uma Unidade de Conservação do 

sistema de Florestas Nacionais administrada pelo Instituto Chico Mendes para Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), e foi criada pelo decreto 73.684 de 19/02/1974 com 5449,27 km². Está situada 

entre as coordenadas geográficas 2° 45’ a 4°, 10’ S e 54° 45’ a 55° 30’ W, com os limites geográficos a 

oeste pelo rio Tapajós, a leste pela Rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163) e ao sul pelo rio Cupari e abriga seis 

tipos de florestas (SOARES, 2004). A altitude média na Flona é de 175 m, o relevo é plano ou dissecado e o 

principal tipo de solo é o Latossolo Amarelo Distrófico de textura muito argilosa. O clima da região é Ami, 

segundo a classificação de Köopen, com temperatura média anual de 25°C e umidade relativa de 86%. A 

precipitação anual é de cerca de 1.920 mm (HENRIQUES et al., 2008). 

 

Comunidade Pini 

A comunidade de Pini situa-se no município de Belterra, entre as coordenadas S 03º 07’ 

40.5’’ W 055º 08’ 02.3’’ somando uma área total de 40 km2 (IPAM, 2005). Localiza-se aproximadamente 29,5 

km em linha reta da cidade de Santarém e faz limite ao norte com a comunidade de Tauari e ao sul com a 

comunidade de Taquara. O acesso para a comunidade é de aproximadamente duas horas e meia de duração 

de carro da cidade de Santarém e seis horas de ônibus pela – BR 163 (Santarém-Cuiabá) ou 

aproximadamente 10 horas de barco pelo rio Tapajós. No período do estudo (verão de 2007/2008) a 

comunidade possuía cerca de 136 habitantes distribuídos em 33 famílias. A estrutura de idade dos 

moradores da comunidade mostra uma população jovem, composta de jovens entre 11 a 30 anos. As 

principais fontes de renda na comunidade são: benefício do Governo Federal como bolsa família, roçados 

com cultivos permanentes (farinha), aposentadoria, caça, pesca, pecuária (com até 15 animais por família) e 

cinco famílias que trabalham com móveis decorativos nas Oficinas Caboclas do Tapajós – OCT. 
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Coleta e análise dos dados 

Os dados foram coletados durante as estações secas de 2007 e 2008 entre os meses 

de outubro a dezembro, totalizando 114 dias de trabalho de campo. 

Para caracterizar a vegetação nas manchas foi utilizado o método dos quadrantes, que 

mede a distância ponto-planta, sendo que o ponto foi considerado a árvore onde foram instaladas armadilhas 

fotográficas para registrar animais terrestres. Para ter uma estimativa mais precisa da densidade de 

indivíduos foi considerado que a área média ocupada por um indivíduo é igual ao quadrado da distância 

média (BROWER & ZAR, 1997; MARTINS, 1991). Para cada ponto de espera foram reconhecidos quatro 

quadrantes utilizando bússola e medida a distância até a árvore mais próxima entre dois pontos cardeais 

consecutivos.  

As plantas foram identificadas por seus nomes comuns pelos voluntários e 

correlacionadas com os nomes científicos utilizados nos levantamentos florísticos e florestais realizados 

anteriormente na Flona (PARROTA et al., 1995; GUIMARÃES et al., 1999; GONÇALVES et al., 2008). A 

composição florística foi analisada a partir dos resultados obtidos dos números de indivíduos, espécies, 

gêneros e famílias identificados. Foi medido o diâmetro à altura do peito (DAP) de cada árvore e foi feita 

distribuição diamétrica do DAP dos indivíduos amostrados e analisados os parâmetros fitossociológicos 

(MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974 apud ALMEIDA et al., 2004) que são descritos a seguir:  

Abundância absoluta = nº espécies em relação à unidade da área. 

Abundância Relativa (%) - AbR = Nº de indivíduos da espécie/nº total de indivíduos X 100.  

Frequência Relativa (%) - FR = Nº de parcelas em que ocorrem as espécies/nº total de parcelas X 100. 

Dominância Relativa (DoR) - DoR = área basal total da espécie/área basal total de todas as espécies X 100.  

O valor da área basal foi obtido pela fórmula: 

AB =  D2 π  

             4 

Onde, D = Diâmetro a Altura do Peito (DAP). 

Índice de Valor de Importância Específica (%) - IVI = AbR% + FR% + DoR% 

Cada lugar foi georeferenciado e medido a espessura do folhiço, a quantidade de 

barreiros (áreas de depressões com pouca cobertura vegetal e solos úmidos, visitados por muitos animais, e 

onde estes consomem solo para suprir suas necessidades minerais). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados três tipos florestais (floresta de terra firme, igapó e capoeira), em 13 

manchas, 61% em floresta densa de terra firme, 31% em capoeira e 8% em floresta de igapó (Figura 1).  

 
Figura 1. Locais de caças (manchas) escolhidas por caçadores para caçadas em esperas. Fonte: Foto 

imagem Satélite CBRS2. Orb. 168. 05/08/2005. 
 

As espécies de fruteiras (comidias) encontradas foram: abacaterana (Aniba burchellii 

Kostern.), (50%), jutaizeiro (Hymenaea sp.), (33%) e uchizeiro (Endopleura uchi), bacuri (Clusiaceae), araçá 

(Myrtaceae) e castanha sapucaia (Lecythidaceae), e também havia barreiros. Portanto, também para os 

caçadores desta comunidade, esses locais servem de alimento para diversas espécies de animais, 

principalmente os frugívoros, conforme Ricklefes (1996), e corroborando com estudos anteriores de Ribeiro 

et al. (2007) e  Calouro (1995), onde afirmam que locais com essas características são usados 

principalmente para caçadas de esperas dentro da área de ação de caçadores (AYRES & AYRES, 1979). 

Essas características foram essenciais para a escolha dos locais de caçadas em esperas, indicando 

conhecimento sobre os frutos preferidos por determinados animais como apontado por Smith (1976), o que 

pode ser resultado do conhecimento empírico acumulado ao longo de gerações (CALOURO, 1995). Este 

conhecimento resultou no registro de três espécies de mamíferos: Dasyprocta agouti (cutia), Dasypus 

novemcinctus (tatu), Mazama americana (veado vermelho) e quatro espécies de aves: Mitu mitu (mutum), 

Tinamus tao (inambu), Geotrygon violaceae (juriti vermelha) e Morphnus guianensis (gavião), capturados 

pelas armadilhas fotográficas nos pontos de esperas dos caçadores da comunidade de Pini. 

A média de altura do folhiço nos três tipos florestais foi de 2,6 cm para floresta de terra 

firme, 4 cm na capoeira e 2,5 para igapó. Apesar da floresta de terra firme apresentar maior número de 

manchas indicadas pelos caçadores (n=8) do que a capoeira (n=4), a altura do folhiço foi menor, 

corroborando com Janzen (1980), onde afirma que as florestas de terra firme possuem uma área menos 

perturbada e possuem menor número de espécies em crescimento, enquanto a capoeira mostra maior 

espessura por apresentar grau de perturbação maior e por possuir um número elevado de espécies pioneiras 

de crescimento rápido, produzindo maior quantidade de material sobre o solo (JANZEN, 1980; KINDEL et al, 

(2003).  
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Parâmetros fitossociológicos 

No levantamento florístico feito nas 13 unidades amostrais através de ponto quadrante, 

foram registrados 96 indivíduos, de 20 famílias botânicas, 33 gêneros e 39 espécies (Tabela 1). 

Tabela 1. Parâmetros fitossociológicos (FR=Frequência Relativa; AR=Abundância Relativa; 
DR=Dominância Relativa) das 30 espécies com maior Índice de Valor de Importância Específica (I.V.I.E) nos 
locais de caça indicados por quatro caçadores da comunidades do Pini. 
 

N⁰ FAMÍLIA ESPÉCIE NOME LOCAL FR (%) AR(%) DoR(%) IVIE(%) 

1 Myrtaceae Eugenia SP araçá 30,77 3,7 29,96 64,44 
2 Clusiaceae Garcinia brasilienis bacuri 46,15 5,56 0,9 52,61 

3 Lecythidaceae Eschweilera sp1 morrão 38,46 4,63 0,63 43,72 
4 Sapindacae Talisia SP pitombeira da mata 38,46 4,63 0,13 43,22 
5 Caesalpiniaceae Tachigalia myrmecophila tachi 30,77 3,7 4,88 39,36 
6 Fabaceae Hymenaea sp Jutaizeiro 23,08 2,78 10,29 36,15 
7 Fabaceae Chamaecrista SP murapixuna 30,77 3,7 0,26 34,73 
8 Sapotaceae Pouteria sp1 abiurana  23,08 2,78 3,1 28,95 
9 Sapotaceae Pouteria sp2 abiu da mata 23,08 2,78 0,4 26,26 
10 Moraceae Brosimum SP Janitá 23,08 2,78 0,17 26,02 
11 Araliaceae Schefflera morototoni Morototó 15,38 1,85 7,77 25,01 
12 Olacaceae Minquartia SP acariquara 15,38 1,85 5,69 22,93 

13 Sapotaceae Pouteria sp3 Cutite 15,38 1,85 3,56 20,8 
14 Lauraceae Ocotea sp1 louro branco 15,38 1,85 3,25 20,49 
15 Fabaceae Platymiscium sp macacaúba 15,38 1,85 2,46 19,7 
16 Cecropiaceae Cecropia SP embaúba 15,38 1,85 1,75 18,98 
17 Lecythidaceae Lecythis sp1 Jarana 15,38 1,85 1,47 18,71 
18 Opiliaceae Agonandra SP Marfim 15,38 1,85 1 18,24 
19 Burseraceae Protium sp2 Breu 15,38 1,85 0,46 17,7 
20 Burseraceae Protium sp1 breu branco 15,38 1,85 0,37 17,6 
21 Fabaceae Swartzia recurva pau para tudo 15,38 1,85 0,23 17,46 
22 Fabaceae Inga SP Ingá 15,38 1,85 0,18 17,42 

23 Boraginaceae Cordia SP uruazeiro 15,38 1,85 0,04 17,28 
24 Bignoniaceae Jacaranda copaia  para pará 7,69 0,93 5,68 14,3 
25 Lauraceae Mezilaurus itauba itaúba 7,69 0,93 4,1 12,72 
26 Lecythidaceae Lecythis sp2 castanha sapucaia 7,69 0,93 1,78 10,4 
27 Bignoniaceae Tabebuia SP pau d árco 7,69 0,93 0,95 9,57 
28 Myristicaceae Virola SP virola 7,69 0,93 0,64 9,26 
29 Flacourtiaceae Casearia sp passarinheira 7,69 0,93 0,35 8,97 
30 Clusiaceae Calophyllum sp mulateiro 7,69 0,93 0,33 8,94 

 

As espécies identificadas neste trabalho são freqüentes no Estado do Pará (LIMA FILHO 

et al, 2004), assim como grande número destas espécies são comuns nas florestas de terra firme (OLIVEIRA 

& AMARAL, 2005), e em áreas de estudos já realizados na Flona doTapajós  (CARNEIRO, 2004; ESPÍRITO-

SANTO et al., 2005; GONÇALVES & SANTOS, 2008). 
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Segundo Lima Filho et al, (2004), a abundância, a dominância e freqüência podem variar 

muito em relação às espécies, o que poderia ser explicado pela variação dos locais através dos tipos de 

relevos, solo e drenagem.  

A classe diamétrica dos indivíduos variou de 30 cm a 490 cm. O resultado apresentou 

maior quantidade de indivíduos com menor diâmetro na floresta de terra firme por ser o local (mancha) mais 

escolhido pelos caçadores da comunidade de Pini, entretanto, a capoeira também mostrou a mesmo 

resultado, mesmo sendo usada a metodologia de ponto quadrante que escolhe os indivíduos arbóreos de 

maneira aleatória.  Essa distribuição sugere a existência de um balanço entre o recrutamento e a 

mortalidade das árvores e indica que a maioria das populações pode estar em fase inicial de 

estabelecimento (JANZEN, 1980). 
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CONCLUSÃO 

Pode-se considerar que os caçadores da comunidade de Pini possuem um 

conhecimento sobre o recurso da caça tão coerente quanto o conhecimento acadêmico, no que diz respeito 

à sua sobrevivência, preferindo escolher locais (manchas), para seu forregeio onde há presença de espécies 

vegetais (comidias) e barreiros. Assim, tal conhecimento pode ser considerado no momento de definir 

estratégias de conservação no processo do plano de manejo que está sendo elaborado para a área.  
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