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INTRODUÇÃO 

Vivemos no período atual momentos de profunda crise. Crise que corresponde à 

objetividade da natureza e a fragmentação do conhecimento concebida pela sociedade moderna (LEFF, 

2003). Em decorrência desse processo e considerando o momento de crise ambiental, decidimos analisar o 

processo de atuação das movelarias/serrarias e a chegada de latifundiários na região do Projeto de 

Assentamento (PA) Canoas, localizado no município de Presidente Figueiredo/AM. Quanto aos Projetos de 

Assentamentos Rurais, conforme o “Manual Orientador de Criação e Reconhecimento de Projetos de 

Assentamento de Reforma Agrária e Unidades de Conservação de Uso Sustentável”, Projeto de 

Assentamento é o conjunto de ações planejadas, com diretrizes, objetivos e metas que visem à execução de 

mecanismos necessários à vivência e produção sustentáveis, à promoção socioeconômica e cultural das 

famílias de trabalhadores rurais, na perspectiva do cumprimento da função social e ambiental da propriedade 

(MDA/INCRA, 2008, p. 79). 

 Nesse sentido, a preocupação em realizar este trabalho surgiu das reflexões a respeito 

das discussões que se referem à economia da sustentabilidade, considerando a importância da floresta para 

o equilíbrio da dinâmica climática, para a conservação dos solos e manutenção da biodiversidade, além das 

vivências nas práticas de campo realizadas na área em estudo. Assim, essa discussão nos possibilita refletir 

sobre a relação homem/natureza, e, as políticas de desenvolvimento rural, voltadas os Projetos de 

Assentamentos (PAs). Cujas metas devem estar de acordo com os princípios de „um desenvolvimento 

sustentável‟, visando atender não somente a proteção da natureza, mas reconhecer a “legitimidade das 

aspirações das populações quanto ao desenvolvimento econômico e social” (GODARD, 1997, p. 109). 
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OBJETIVO 

Analisar os impactos ambientais no Projeto de Assentamento (PA) Canoas no município 

de Presidente Figueiredo/AM, impulsionados pela retirada de madeira para atender à demanda das 

movelarias/serrarias e pelo avanço das áreas de pastagens, bem como, compreender a percepção dos 

moradores sobre a atuação desses atores sociais. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa enquadra-se nos parâmetros de uma abordagem qualitativa, tendo como 

procedimentos metodológicos as técnicas de entrevista e observação direta na área de estudo. Participaram 

das entrevistas 20 moradores do Assentamento. As mesmas foram analisadas na tentativa de percebermos 

os impactos ambientais causados pela retirada de madeira na paisagem, bem como, no cotidiano dos 

moradores. Portanto, as entrevistas foram realizadas com base em um roteiro semi-estruturado, bastante 

flexível, permitindo uma maior liberdade ao entrevistado de contar sua história, suas preocupações e 

desejos, sem, contudo perder de vista o interesse de se atingir os objetivos pré-estabelecidos pelo 

entrevistador. Tal roteiro permite que a entrevista se desenvolva a partir de um esquema básico, sem ter 

uma aplicação muito rígida, admitindo as necessárias adaptações. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Criado através do Processo INCRA-SR (15) AM – No. 1317 de 1989 e sob o Ato de 

Criação, Resolução no 193 de 02 de setembro de 1992, o Projeto de Assentamento Canoas possui uma área 

de 23.850,000 hectares e capacidade de assentar 285 famílias, está localizado no Km 139 da BR – 174, 

distanciando-se 32 km da zona urbana do município (figura 01).  

 

FIGURA 01: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM. 

 
Fonte: Org. PINHEIRO. 2009. 

 

O acesso ao Assentamento é realizado via ramal, iniciando no quilômetro três até o 

dezoito do mesmo ramal, podendo também ser acessado pelo km – 126 da BR – 174 pelo ramal Urubui II. 

Em 2009, de acordo com os dados do INCRA, o PA apresentava um número oficial de 262 famílias 

assentadas, distribuídas pelas vicinais ou ramais do Canoas, Tracauá, Novo Progresso, Urubuí I e Urubuí II. 

Cada família recebeu um lote de 250X2000 ha. Sendo que, do total dessa área, os agricultores podem 

desflorestar até 20% para realizarem suas atividades agrícolas. Entretanto, enquanto para esses sujeitos o 

processo do cultivo é delimitado pelo tamanho da área que deve ser utilizada, surgem outros atores sociais 

que adentram o Projeto de Assentamento com objetivos que vão de encontro com práticas sustentáveis, 

como a retirada ilegal de madeira e o desflorestamento para a abertura de pastagem, devido o avanço dos 

latifúndios. 
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO CANOAS 

De acordo com os relatos dos sujeitos participantes da pesquisa, há dois casos que 

proporcionam uma reflexão sobre a questão ambiental, considerando tanto os aspectos físicos quanto 

sociais e econômicos do lugar: o primeiro é o processo de retirada de madeira para atender à demanda das 

movelarias/serrarias. O segundo refere-se à retirada da cobertura vegetal para dar lugar às pastagens, 

impulsionadas pelos latifundiários que, também, se territorializam na região do Assentamento. 

As movelarias são responsáveis pela maior parte da circulação de capital no local, 

considerando a geração de emprego e renda da Agrovila. Os trabalhadores recebem um determinado salário, 

que varia conforme a produção de cada um. Estes trabalhadores produzem Kits de cama, mesa, portas e 

janelas. Há quatro movelarias no local, as quais fazem parte de uma Associação – Associação dos 

Moveleiros (ASSOMOV). Estas quatro movelarias lidam aproximadamente com 30 trabalhadores, do 

serrador, passando pelo caminhoneiro, que transporta as pranchas até a movelaria, onde ocorre o 

beneficiamento da matéria-prima e produção dos móveis. 

De acordo com os assentados dentro da floresta existem oito tratores para retirar a 

madeira do interior da floresta até à margem do ramal. O que representa uma perturbação à fauna e à 

biodiversidade, considerando que essa retirada de madeira não acontece de acordo com um plano de 

manejo. O que se deve ao atendimento burocrático disponibilizado, ao moradores, por parte dos órgãos 

competentes.  

Além das condições naturais, da falta de pavimentação e de interesses políticos, a 

atuação dos madeireiros contribui para o processo de erosão das estradas (figura 02), pois os mesmos 

utilizam tratores em determinados locais, quando é de difícil acesso, para conduzirem as pranchas até o 

caminhão que faz a entrega nas movelarias localizadas na vila. Mas essa visão não é compartilhada por 

todos os entrevistados, para a maioria os ramais já eram ruins antes da atuação das movelarias/serrarias, 

um problema que se intensifica na estação mais chuvosa. 

 

FIGURA 02: ESTRADA NO RAMAL URUBUI I 

 
Foto: Sacramenta, Julho de 2009 
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As movelarias dividem a percepção dos habitantes. Para alguns, é uma fonte de renda, 

para outros um desrespeito à própria natureza, e, falta de compromisso com as atividades agrícolas por 

parte dos agricultores que participam do processo. Enfatizam que o assentamento é para agricultor e não 

para madeireiro. Quanto aos impactos diretos na natureza, nem todos concordam que a atuação das 

movelarias seja capaz de esgotar os recursos florestais, causando um desequilíbrio ecológico. Para estes é 

muito mais marcante a atuação dos novos sujeitos que emergem, contribuindo para o avanço dos 

latifúndios, que em alguns casos o processo de substituição da floresta pela pastagem gera muito mais 

impactos, pois o lote tem toda sua cobertura florestal substituída pelas pastagens. A retirada de madeira 

para as movelarias ocorre com a retirada de árvores nobres, em contrapartida as pastagens requerem a 

retirada completa da vegetação. E isso já vem acontecendo dentro do Assentamento, uma área cujos lotes 

só podem ser desmatados 20% de sua área total.  

Para grande parte dos moradores os impactos causados pelas movelarias/serrarias são 

refletidos muito mais nas questões sociais. Com sua territorialização, para o Canoas vieram outros sujeitos, 

os quais colocaram em xeque a segurança do lugar. Hoje o Canoas é caracterizado, pelos assentados, como 

um “lugar sem lei”. Uso de drogas, prostituição e morte, essa é uma das faces do lugar. Muitos dos 

trabalhadores são foragidos, o que favorece os moveleiros, pois não fazem exigências trabalhistas.  

Portanto, são nítidas as transformações ocorridas no lugar com a chegada desses novos 

atores sociais. E, mesmo, não sendo tão evidentes os problemas causados pela retirada de madeiras nobres, 

pois como bem afirma a maioria dos moradores, “ninguém desmata uma grande área, vamos à floresta e 

retiramos somente a árvore que está em sua fase adulta, os fazendeiros não, estes desmatam todo o lote 

para criar gado”, é necessário que seja dado maior atenção à maneira como ocorre o processo. Não se trata 

apenas da aplicação de multas por parte dos órgãos competentes, é necessário que seja desenvolvido 

mecanismos que possibilitem a esses trabalhadores a realização de suas atividades, garantindo aos mesmos 

condições de permanecerem no lugar de modo digno, com a implementação das atividades agrícolas, e que 

outras atividades sejam uma complementação da renda familiar, e não o foco da economia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante o exposto, é evidente que as políticas agrícolas implementadas para essas 

áreas não atendem às demandas dos agricultores, o que os conduzem a migrar das atividades agrícolas para 

outras fontes de renda, como a retirada de madeira, que na maioria das vezes, está à parte dos planos de 

manejo. Outra situação é a evasão dos primeiros moradores assentados, que venderam seus lotes para os 

fazendeiros que estão emergindo na área do assentamento. O que acontece devido a ausência de 

mecanismos que possibilitem a implementação de políticas que beneficie o agricultor.  

Mesmo sendo as questões sociais e econômicas mais evidentes que os problemas nos 

habitat naturais, é claro que o descampamento do solo para dar lugar ás pastagens causam muito mais 

impactos ambientais físicos do que o extrativismo da madeira. A retirada da cobertura vegetal causa erosão 

do solo, além de afetar de modo intenso a fauna, os recursos hídricos do lugar e os próprios modos de vida 

da população local, no desenvolvimento das atividades voltadas para o extrativismo vegetal e animal.  

Portanto, se não forem inseridas medidas mitigadoras para o uso adequado da extração 

de madeira, podem ocorrer eventos decorrente da abertura de estradas, o uso de máquinas pesadas tanto 

da extração quanto no escoamento de várias espécies de árvores de grande porte (mogno, angelim, cedro 

etc.). Haja visto, com a proliferação do desmatamento, surgirão inúmeras feições erosivas que 

comprometerá os moradores da área e seu contorno ambiental. Para Guerra e Marçal (2006), a ausência de 

práticas conservacionistas para fins econômicos sem a preocupação e manutenção dos recursos naturais 

nessas áreas rurais, poderá contribuir para um maior empobrecimento desses habitantes e ocasionar o 

êxodo rural. A retirada da cobertura vegetal tanto pelo desmatamento, como pelas queimadas e abertura de 

estradas, compromete a qualidade da fertilidade do solo e generaliza diversos processos erosivos como: 

sucos e ravinas podendo chegar até mesmo a uma voçoroca, afetando também os recursos hídricos 

(assoreamento, movimento de massa, enchentes) oriundos da ação incorreta do homem, buscando um 

aspecto contextual referente à erosão em áreas rurais. 
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