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INTRODUÇÃO 

O rio Juruá tem sua nascente na serra da Cantamana no Peru e atravessa o estado do 

Acre desembocando na confluência com o rio Solimões no Amazonas. Considerado o mais meândrico da 

bacia Amazônica, localiza-se noroeste com dimensão de 2.782 km de extensão. 

A água branca do rio Juruá carrega uma grande quantidade de material em suspensão 

oriundo das morenas ocasionando turbidez, condutividade elevada e pH próximo do neutro. O rio oscila 

anualmente com períodos de águas baixas, denominados de verão, quando ocorre a redução das chuvas, 

sendo ideal para as atividades extrativista e agrícola, contribuindo no aparecimento das extensas praias, 

tornando o rio em alguns pontos, inavegável (Silva, 2001). O inverno é marcado pela subida das águas do 

rio, transbordando o seu leito e alagando as áreas marginais, provocando a expansão dos ambientes 

aquáticos. As chuvas nas cabeceiras dos rios contribuem para aumentar a precipitação, mas é possível que 

o período de águas altas ocorra mesmo quando as chuvas já interromperam ou diminuíram 

consideravelmente (Barthem & Fabré, 2004). 

A presença de culturas distintas no rio Juruá permitiu que houvesse uma influência 

mútua e trocas de conhecimento do ambiente Amazônico, facilitando a adaptação principalmente do 

nordestino no domínio das técnicas de pesca, caça, coleta de frutos e agricultura, sobretudo no domínio da 

canoa como meio de transporte. 

O processo de descoberta da árvore que fornece o látex no vale do rio Juruá 

desencadeou a exploração, conquista e reconhecimento do vale que contribuiu para o estado do Amazonas 

na produção de borracha natural. 

Para Gonçalves (2004) a criação da RESEX era uma demanda essencialmente social, 

devido à situação de exploração da população pelos “proprietários” de seringais. A experiência do Acre teve 

forte influência na consolidação da RESEX, com fundamental atuação da igreja católica, através do 

Movimento de Educação de Base (MEB), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Conselho Nacional de 

Seringueiros (CNS) e outras organizações. 
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OBJETIVO 

O objetivo geral do estudo é caracterizar as formas de uso de recursos naturais pelas 

populações ribeirinhas da RESEX Extrativista do Médio Juruá. 

 

METODOLOGIA 

A RESEX do Médio Juruá está localizada no Estado do Amazonas, no município de 

Carauarí, o acesso é feito pelo rio Juruá, no sentido montante do rio. A RESEX possui uma área de 

aproximada 253.226 há. Encontra-se limitada ao Norte pelo rio Ipixuna, ao Sul pelo rio Juruá, ao Leste pelo 

igarapé Arrombado e a Oeste pelo igarapé Tracoá. 

O estudo foi conduzido em três comunidades da zona rural do município de Carauarí, são 

elas, a comunidade Roque, Nova Esperança e São Raimundo, onde a maioria dos habitantes exerce 

atividade de pequeno agricultor (autodenominação) e suas famílias residem na área desde o final da década 

de 90. Alguns dos antigos moradores tiveram certo grau de envolvimento com a extração de borracha nos 

seringais locais. 

As informações primárias foram obtidas por meio de entrevistas semi-estruturadas 

contendo questões objetivas e subjetivas abordando aspectos sociais, econômicos e ecológicos. As 

entrevistas foram aplicadas de forma individual, junto às comunidades ribeirinhas inseridas na área de 

influência direta da RESEX. 

A caracterização do uso dos recursos pelas comunidades, como caça, pesca e criação, 

foi obtida através do levantamento direto das informações com os atores envolvidos, ou ainda por 

observações diretas e questionários aplicados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As RESEXs representam uma inovação no âmbito das Unidades de Conservação (UCs), 

tanto por ser fruto das reivindicações dos seringueiros e extratores, como por definirem uma nova forma de 

ordenamento fundiário, resultando na definição de uso da terra cuja exploração dos recursos naturais deve 

ser de forma sustentável (Valiante & Siena, 2008). 

Denomina-se reserva extrativista uma área já ocupada por populações que vivem dos 

recursos da floresta, regularizada através da concessão de uso, transferida pelo Estado para associações 

legalmente constituídas, explorada economicamente segundo plano de manejo específico e orientada para o 

benefício social das populações através de projetos de saúde e educação (IEA, 1989). 

A coleta do relatório do MEB aponta que no triênio de 1996 a 1998, existia na RESEX do 

Médio Juruá uma população de aproximadamente 226 famílias. Calcula-se que em 2001 essa população 

chegou a 700 pessoas (IBAMA/CNPT, 2002). No ano de 2003 os povoados da RESEX estavam distribuídos 

em 45 comunidades1 nos ambientes de restingas e terra firme do rio Juruá. A primeira comunidade fica 

distante da sede do município 10 horas de viagem de barco, sendo esta a única forma de acesso, enquanto 

que a última encontra-se distante em torno de 40 horas (MEB, 2003 Apud Gonçalves, 2004). Trata-se de 

uma população jovem com aproximadamente 42,5% com idade inferior a 30 anos, 62% com faixa etária 

entre 20 e 40 anos e 8% possuem mais de 70. Dessa população 49% moram a mais de 10 anos na região e 

65% acima de cinco anos (Eloy, 2001 Apud Gonçalves, 2004). 

 

Comunidade Roque - Com o declínio dos seringais no vale do rio Juruá, couberam aos 

seringueiros empobrecidos a permanência na extração da borracha e no cultivo agrícola onde 

permaneceram até recentemente, estabelecendo estratégias de sobrevivência. 

A igreja Católica já vinha desenvolvendo um trabalho de estruturação das comunidades 

rurais no Brasil, promovendo a estruturação política e social de vários setores, através do Movimento de 

Educação de Base (MEB) e do estabelecimento das Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s). No final da 

década de 80 o MEB começou a articular a organização social das comunidades ribeirinhas do rio Juruá e 

em 1992 a prefeitura de Carauari e o MEB passou a forma e a estruturar as comunidades, entre elas a 

comunidade Roque. Em 1998, a Universidade Federal do Amazonas implantou o projeto de óleos vegetais. 

O Censo Rápido Participativo2 registrou uma população com 373 moradores. Constituída 

de 107 homens, 112 mulheres e 155 crianças (85 homens e 70 mulheres). O núcleo comunitário centraliza a 

população e infraestrutura (Estação elétrica da CEAM, Estação d´água do SAAE, agente de saúde, casa de 

                                                           
1 O termo comunidade denominado pelas populações da área de estudo se refere a sua forma da organização 

social e política, empregado pela igreja católica em sua missão pastoral de delimitar politicamente as regiões 

para seu trabalho religioso. 
2 O pesquisador coleta as informações de uma pessoa ou um grupo que conhece a comunidade, notando a 

quantidade de pessoas por residência, sem necessariamente visitar cada uma. 
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farinha, campo de futebol, telefone público, mini-indústria de extração de óleo vegetal, igrejas, alojamento de 

professores, alojamento da UFAM, centro comunitário e escolas). Na década de 80 os moradores deram 

início ao processo de mobilização para “cuidar” do lago da comunidade, proibindo a pescaria praticada por 

moradores exógenos e determinando as regras de retirada do. 

 

Comunidade Nova Esperança - A criação da Reserva Extrativista do Médio Juruá 

aumentou a expectativa em virtude das possibilidades de melhoria das condições de vida. O processo de 

formação da comunidade iniciou em 1997 com a migração de alguns moradores do seringal do Pupunha. As 

primeiras famílias iniciaram o processo de estruturação da comunidade, durante as reuniões de organização 

foi escolhido o nome da mesma em votação, passando a ser denominada Nova Esperança. A experiência 

adquirida com o MEB que tinha começado o processo de fortalecimento das CEB´s foi de grande 

importância para as lideranças. Seguindo a mesma metodologia do MEB os moradores se juntaram para 

fortalecer a comunidade, escolhendo os primeiros líderes. 

O núcleo comunitário agrupa uma população de 200 pessoas, sendo 62 homens, 49 

mulheres e 88 crianças (51 homens e 37 mulheres), com um centro comunitário, alojamento dos 

professores, escola, campo de futebol, igreja evangélica, telefone público, gerador de luz e bomba d´água, 

que abastece as residências uma vez por dia. 

 

Comunidade São Raimundo - Compreende um núcleo comunitário que centraliza as 

residências em um agrupamento com 81 pessoas, distribuídas em 24 homens, 16 mulheres e 39 crianças 

(20 homens e 19 mulheres). A infra-estrutura existente consiste em um gerador de luz, agente de saúde, 

casa de farinha, escola, campo de futebol e chalana3. As residências são todas de palafita com paredes e 

assoalhos de madeira, cobertas com alumínio. O acesso às residências é feito através de uma plataforma de 

madeira. Esta comunidade reflete o processo de organização resultante do trabalho do MEB. 

 

Caça, Agricultura e Pesca - Até o início da década de 80, a extração da borracha era 

uma das principais atividades econômica no Médio Juruá, acompanhado de culturas de rápido crescimento 

como algumas variedades de mandioca, banana, feijão, milho e melancia. Hoje, o trabalho agrícola é 

desenvolvido por toda a família, sendo a maior parte responsabilidade das mulheres e crianças na limpeza e 

beneficiamento do produto. Caçando e pescando, os homens contribuem na dieta alimentar. 

A característica das comunidades Roque, Nova Esperança e São Raimundo é a 

localização das residências, construídas na terra firme, onde é desenvolvida a agricultura, dominado pelo 

cultivo de mandioca e com quantidades bem menores de banana e cará. Utilizando também os solos de 

aluviões encontrados na várzea do rio Juruá com cultivo de milho, melancia e jerimum. 

                                                           
3 Barco em torno de 3 metros de comprimento movido por um motor de 13 Hp. 
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Segundo Morán (1994), as florestas de terra firme têm uma grande quantidade de 

árvores pequenas e um número menor de árvores de grande porte. Destacando que 11,8 % dessa floresta é 

resultado do uso pelo homem, refletindo o uso intensivo e o manejo das populações amazônicas do passado. 

A agricultura praticada está baseada na técnica do corte e queima, no sistema de 

roçado, como uma técnica que permite que os nutrientes permaneçam no solo. Normalmente, os roçados 

cultivados estão em torno de dois hectares que depois de certa rotatividade de culturas, a área é 

abandonada, permitindo a recuperação do solo (Morán, 1990). 

A economia das comunidades é baseada no cultivo da mandioca, que depois de 

beneficiada resulta na farinha, base da alimentação, comercializada juntamente com os óleos vegetais 

extraídos pela Associação de Produtores Rurais de Carauari – ASPROC. 

A floresta concentra um número de espécies de vegetais que permite a extração de 

óleos e a população coleta os produtos da floresta, tal experiência proporciona o manejo de algumas 

espécies vegetais altamente úteis como: bacaba, açaí e seringa. Desse modo, recursos florestais como 

andiroba, murumuru e copaíba contraíram grande importância social e econômica, aparecendo atualmente 

como os principais produtos da economia local. Incentivando a instalação de uma cooperativa de extração e 

comercialização de óleo vegetal, denominada “Cooperativa de Desenvolvimento e Energia do Médio Juruá – 

CODAEMJ”. 

 

Caracterização ambiental 

Comunidade Roque – O lago Comprido não apresenta vegetação aquática apenas 

terrestre como Arati, árvore semelhante ao Araçá, em suas cabeceiras com troncos e galhos secos que 

funcionam como locais de abrigo para a ictiofauna do lago. Este lago possui ambiente de restinga alta, 

composta por Maçaranduba, Loro, Jacareúba e Araçá, encontrada em todo entorno do lago. Os peixes 

permanecem neste lago entre junho e novembro, sendo e se concentram em uma das cabeceiras do lago no 

final de outubro. 

Durante o período da enchente o peixe permanece no lago Sacado e só retorna para o 

Comprido no começo de maio, sendo este o único utilizado pela comunidade no período da seca. Nesta 

época o ambiente não oferece local de refúgio, obrigando os peixes a permanecerem próximos das margens 

nas galhadas, quando houver. 

 

Comunidade Nova Esperança – Este lago apresenta coloração escura em suas águas 

no período da seca (agosto). Entre os meses de fevereiro e março a superfície do lago se apresenta tomada 

por macrófitas aquáticas (Mureru), que são levados para o rio quando entram as águas novas no mês de 

abril. 
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Segundo declarações de moradores existia uma área de restinga alta e larga com 

aproximadamente 150 metros de extensão nas margens do lago, com o decorrer do tempo, essas áreas 

começaram a ser utilizadas pelos moradores locais que passaram a morar nas margens fazendo com que 

estas começassem a ceder. O mesmo aconteceu com o capim que ocupava o lago, que passou a ter uma 

área cada vez menor nos últimos 4 anos. Na área do lago é encontrada uma grande quantidade de árvores 

secas. As primeiras águas do rio começam a entrar no lago em novembro, que chega a ter 

aproximadamente 8 m de profundidade na época da cheia. 

 

Comunidade São Raimundo – O lago Manarian apresenta uma área de restinga alta em 

suas cabeceiras com espécies como a Maçaranduba e árvores de menor porte como Arati, Araçá, Marimari 

e Carauaçu. Este lago começa a secar em maio, alcançando o máximo em agosto ficando com cerca de um 

metro de profundidade, permanecendo até dezembro quando começam a entrar as águas novas indo ate 

final de março.  

Podem ser encontrados pirarucus “chocando”, no início de novembro, nas galhadas e 

árvores de Arati, Carauaçuzeiro e Marimari que ficam nas cabeceiras do lago e funcionam como locais de 

proteção e reprodução. Em setembro começam a aparecer os primeiros juvenis de pirarucu no lago, 

enquanto que alguns indivíduos procuram pelos lagos Sacado e Recreio para chocar. Este é um lago do tipo 

ferradura que apresenta praias com predomínio de Carauaçuzeiro, Arati e Marimari, com profundidade 

máxima de aproximadamente 1 m no período da seca. 

O lago Redondo possui áreas de restinga alta com Carauaçuzeiros e Aratis em uma de 

suas cabeceiras, suas águas são de coloração escura e turva, apresenta grande quantidade de capim baixo 

do tipo canarana que faz com que a água fique “puba” (estragada). 

Durante o período da cheia este permanece conectado ao lago Dona Maria e apresenta 

uma profundidade de aproximadamente 3 m, sendo separado no período da seca e alcança profundidades de 

um metro. O canal que conecta os lagos apresenta restinga baixa com predomínio de Tanimbuca. 

Quanto ao lago Dona Maria, este apresenta em sua primeira porção águas bastante 

turvas, em função da influencia da água do rio Juruá, tendo uma de suas cabeceiras dominada por 

vegetação do tipo Arati. Enquanto que na cabeceira sem vegetação e mais profunda, apresenta variações 

entre 3 e 4 m na seca e 8 m na cheia. À parte do lago mais distante do rio com superfície tomada de 

macrófitas aquáticas funciona como local de refúgio e criação para os peixes. No período da cheia este lago 

alcança profundidade de 10 m, enquanto que na seca a parte mais profunda chega apenas a 4 m. 

O lago Recreio possui restinga baixa em toda sua cabeceira, apresenta conexão através 

de um canal com o Dona Maria, a vegetação predominante é a Tanimbuca local em que são encontrados 

com maior frequência os peixes, próximo ao sangrador do lago Manarian. A outra margem dominada por 

Carauaçuzeiro funciona como local de criação. 
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CONCLUSÃO 

A caracterização das formas de uso dos recursos naturais das três comunidades 

ribeirinhas da RESEX do Médio Juruá viabiliza o entendimento das condições de vida das populações que 

utilizam esta região para a manutenção de suas vidas. 
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