
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REBIO UATUMÃ: PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
DOS MORADORES DA VILA DE BALBINA, 

PRESIDENTE FIGUEIREDO, AM 
Stiffanny Alexa Saraiva Bezerra; Patrícia Mariano Oliveira da Silva; Suellyn Siqueira de 

Souza; Luiza de Fátima Lopes Couteiro; Maikel Lamego Guimarães Mari; Roberta Monique da 
Silva Santos 

Stiffanny@msn.com 

 

  

Realização Apoio

Anais do I Seminário Internacional 
de Ciências do Ambiente e 

Sustentabilidade na Amazônia 



Rebio Uatumã: Percepção Ambiental dos Moradores da Vila de Balbina, Presidente Figueiredo, AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 2 

INTRODUÇÃO 

Percepção Ambiental é definida “como sendo uma tomada de consciência do ambiente 

pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente em que se está inserido, aprendendo a proteger e a 

cuidar do mesmo” (FAGGIONATO,2002).  

A vila de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, esta situada próxima à 

Reserva Biológica do Uatumã, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, cujo objetivo é a 

preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 

humana direta ou modificações ambientais, excetuando aquelas necessárias à recuperação de seus 

ecossistemas, assim como as ações de manejo; sendo proibida a visitação pública, exceto com intuitos 

educacionais e para desenvolver atividades de pesquisas científicas, que dependem da autorização prévia do 

órgão responsável por administrar a reserva.  

Nesse contexto, e a partir de observações, percebeu-se a necessidade de se conhecer o 

significado do meio ambiente para os habitantes dessa vila e sua relação com o mesmo.  Desse modo, 

justifica-se a importância deste trabalho, tendo em consideração o entendimento das inter-relações homem 

x ambiente na Vila de Balbina, suas expectativas, anseios, satisfações, insatisfações, julgamentos e 

condutas. Estudos dessa natureza contribuem para a realização de projetos que busquem assemelhar as 

percepções dos valores de afetividade do indivíduo para com o ambiente, para que a partir disso possa 

acontecer a modificação dos valores ambientais desses indivíduos e eles passem a priorizar a conservação 

do meio onde vivem, valorizar a existência da Rebio e contribuir para a preservação da mesma.  
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OBJETIVO  

Realizar um levantamento da percepção ambiental dos moradores da Vila de Balbina em 

relação à Rebio Uatumã, município de Presidente Figueiredo. 

 

METODOLOGIA  

Área de estudo:   

 A área de estudo, foi a vila de Balbina, localizada a 86 km de Presidente Figueiredo e 

200 km de Manaus, sob as coordenadas geográficas: 01°55'00``S e 59°28'00``O. Contem 

aproximadamente 518 residências, distribuídas em 2 bairros: Atroari e Waimiri. Em 2005 a população total 

da Vila de Balbina era de 2,955. Balbina é uma vila fechada, destinada somente aos funcionários da Usina 

Hidrelétrica de Balbina. (MACHADO et al, 2008). 

Métodos utilizados:  

A pesquisa é classificada como qualitativa, com a observação direta e intensiva que 

analisa a realidade do objeto estudado. Os procedimentos seguidos foram: pesquisa bibliográfica, realização 

de entrevista, aplicação de questionário, análise dos dados, resultados e conclusões. 

As entrevistas foram realizadas com 50 (cinqüenta) moradores da vila de Balbina, que 

responderam a um questionário contendo perguntas acerca do entendimento dos mesmos sobre o meio 

onde estão inseridos e sobre a Rebio Uatumã. Esses moradores foram escolhidos aleatoriamente, tendo 

idade variando entre 16 e 50 anos. 

 Após a coleta de dados, foi realizada a análise e interpretação dos mesmos. Foi 

realizado o exame minucioso dos dados, através da verificação crítica dos mesmos, detectando erros e/ou 

falhas, com o objetivo de evitar informações confusas, distorcidas ou incompletas. Posteriormente foi 

realizada a classificação dos dados. As respostas foram agrupadas de acordo com a similaridade de seu 

conteúdo. Após o agrupamento das respostas, procedeu-se a classificação das mesmas, utilizando-se letras 

para designá-las.  

A próxima etapa foi a de tabulação dos dados, que foram dispostos em tabelas, 

possibilitando a geração de gráficos e facilitando a visualização das informações obtidas. Após a tabulação, 

foram feitas as conclusões sobre os resultados obtidos na pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No trabalho realizado, foi possível observar as diferentes noções de meio ambiente nas 

representações sociais dos moradores da Vila de Balbina, vizinha a uma área de conservação, a Rebio 

Uatumã. 

Na questão “O que significa Rebio Uatumã para você?” obtivemos várias respostas, 

como podemos observar na figura 01:  

 

Figura 01: Representação sobre Rebio Uatumã para os moradores da Vila de Balbina. 

 
 

Verificou-se que a resposta com maior percentual relaciona-se a uma visão restrita da 

Rebio Uatumã com preservação (54%), como área que deve ser intocada, onde o homem não pode entrar, 

como se fosse algo separado deles, proibido. Já a menor parcela dos entrevistados não sabia o que era a 

Rebio Uatumã, possivelmente por falta de conhecimento sobre o tema. 

a) Rebio Uatumã como Preservação (48%) 

“Cuidar da natureza”; “Preservação da natureza”; “Preservação do meio ambiente”; 

“Preservar os animais”; “Área proibida que pescados não pode ultrapassar”; 

“Pessoal que cuida dos animais” 

b) Rebio Uatumã – Não sabem o que é (4%) 

“Eu não sei” 

Outra questão abordada foi “Qual a importância da Rebio Uatumã para você?”, várias 

são as formas de compreensão dos moradores como podemos observar na figura 02: 
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Figura 02: Representação sobre a importância da Rebio Uatumã para os moradores da Vila de Balbina. 

 
    

c) Rebio Uatumã garante preservação do meio ambiente (64%) 

_ “Impede o desmatamento e a morte de animais”; “Cuidar dos animais, das arvores, 

etc”; “Preservação do meio ambiente”;“Preservar os animais”;“Proteger a natureza” 

d) Como melhora na qualidade de vida (4%), catalogação de novas espécies 

(4%) e não tem importância (4%) 

“Bom para as pessoas que são beneficiadas”; “Assegurar melhor condição de vida para 

a comunidade”; “Catalogar novas espécies”; “Não e importante”  

Verificou-se que a principal resposta define a preservação do meio ambiente como fator 

importante para a existência da Rebio Uatumã (64%), uma área que deve ser preservada e, novamente, onde 

o homem não pode entrar. Os valores mais baixos (4%) são observados nas repostas referentes à qualidade 

de vida, à catalogação de novas espécies e não é importante. Isso se explica pelo fato de uma parcela dos 

moradores terem conhecimento de que estudos são realizados na área da reserva e alguns reconhecerem 

que a preservação dessa área garante uma vida melhor aos moradores do entorno, mesmo não sabendo 

definir bem como. Alguns ainda afirmaram que a Rebio não tem importância para eles, pois sentem que não 

tem nenhuma relação com a Reserva. 

A questão “A Rebio Uatumã causa algum incomodo para você?”, obteve as seguintes 

respostas (figura 03): 
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Figura 03: Representação sobre o incomodo causado pela existência da Rebio Uatumã na vizinhança para os 
moradores da Vila de Balbina. 

 
     

e) Rebio Uatumã causa incomodo (4%) 

“Sim porque as pessoas que trabalham fazendo a fiscalização fazem só em cima dos 

pescadores e deixam os turistas livres”  

f) A Rebio Uatumã não causa incomodo (84%) 

“Não”; “Não porque só faz bem”; “Não, ela trás respeito pela natureza”; “Não, ela faz o 

meio ambiente renovado”. 

g) A Rebio Uatumã causa incomodo para pescadores e ribeirinhos (12%) 

“Para os ribeirinhos sim porque o povo quer explorar, pescar, eles não deixam”; 

“Somente para quem e pescador, porque se nos pegarem na reserva nos levamos uma multa”; “Não para 

mim, mas para os pecadores. Eles tomam as canoas”. 

Verificou-se que a principal resposta garante que a Rebio Uatumã não causa nenhum 

incomodo aos moradores da vila, pelo contrario, trás benefícios porque garante qualidade de vida com um 

ambiente saudável, preservado (84%). Mas, os demais entrevistados afirmam que causa incomodo, 

principalmente para os pescadores devido às medidas de fiscalização, de proibição da pesca. 

Na questão “A Rebio Uatumã trás algum beneficio para você”as respostas dividem-se 

basicamente em três. 
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Figura 04: Representação sobre o beneficio da Rebio Uatumã para os moradores da Vila de Balbina. 

 
     

h) Rebio Uatumã trás beneficio (56%) 

“Sim, a preservação ambiental, que e beneficio de todos”; “Sim, trás estudos sobre os 

animais”; “Sim, porque sem a Rebio não daria para pescar nada”; “Trás porque não acaba o pescado, 

garantindo peixe pra todos, impedindo a pesca na época errada”  

i) A Rebio Uatumã não trás beneficio (28%) 

“Não”;“Não para mim”  

j) A Rebio Uatumã trás beneficio, mas não diretamente (16%) 

“Diretamente não”;“Diretamente não, mas desenvolve trabalhos benéficos pra vila”;“Pra 

mim não, mas pro restante do povo deve ter” 

Verificou-se que a principal resposta garante que a Rebio Uatumã trás benefícios para a 

população porque garante um ambiente saudável, favorece a natureza e sua continuidade, permite que eles 

tenham contato com a natura (56%). A restante parcela dos entrevistados afirma que não trás beneficio 

direto ou não trás, não enxergam a importância ou não atribuem valor a existência da Rebio. 
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CONCLUSÕES 

A visão fragmentada de meio ambiente faz com que grande parte dos seres humanos 

não se sinta parte integrante da natureza e, portanto, não consiga associar os problemas sociais às questões 

ambientais. A maioria dos moradores entrevistados afirma que a Rebio Uatumã é importante para a 

preservação ambiental, mas muitos desses entrevistados não conseguem perceber diretamente o benefício 

dado a eles pela Reserva e nem o motivo real que levou à implantação da mesma.  

Uma questão significativa sobre a percepção dos moradores se dá na visão de que a 

Rebio é “proibida”, principalmente porque os pescadores, que dependem diretamente do Lago de Balbina 

para pescar, estão sendo impelidos a buscar novas fontes de renda. Esse conflito foi bastante citado nas 

entrevistas.  

Observa-se que é necessário que haja uma integração maior da Rebio com os 

habitantes do entorno, entre eles o da Vila. Os moradores da Vila precisam conhecer a Rebio, sua 

importância, suas atividades, para se sentirem parte integrante e assim, ter um sentimento maior de 

pertencimento a área e de importância para a existência do ambiente em que eles estão inseridos.  

É importante buscar novas posturas e paradigmas, uma nova forma de relação, pois 

grande parte dos problemas relacionados à problemática ambiental tem raízes culturais. 
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