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Nos primeiros dias do mês de maio de 2014, na cidade de Manaus 

(Amazonas – Brasil) ocorreu um “Dabacuri” (grande festa) de conhecimentos, a 

sede foi o Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do 

Amazonas, os convidados foram estudiosos de países de Língua Portuguesa. 

Ao propor como tema principal do evento a “Interculturalidade e 

Sustentabilidade”, os organizadores tiveram por objetivo promover o debate na 

academia e na sociedade sobre a cultura como dimensão do desenvolvimento 

sustentável. A participação do relator especial da Organização das Nações 

Unidas (ONU), DoudouDiéne que proferiu a primeira conferência “A 

Interculturalidade frente à crise civilizacional do século XXI”. Para o diplomata 

senegalêsé preciso questionara invisibilidade e o silêncio quanto à 

marginalização dos grupos socialmente dominados nas sociedades nacionais. 

Segundo Diéne, só existem duas possibilidades de ação: [...] Aceitar as 

contradições dos processos históricos e considera-los como uma herança do 

processo de construção da dominação, das desigualdades e da discriminação 

e marginalização, ou enfrentar a história e fazer a desconstrução desse 

processo para entendermos como em nossos países certo grupos sociais 

acabaram em posições sociais distintas. Em sua palestra, Diéne defendeu que 

[...] uma das maneiras de transformar as sociedades multiculturais é 

transformar o modo como a história é escrita e ensinada. Se vivemos em 

sociedades multiculturais nós necessariamente uma história multicultural, pois 

uma das chaves para se reduzir as tensões sociais num cenário multicultural é 

o compartilhamento da história. Quando questionado sobre o processo 

civilizatório e sua relação com a multiculturalização, Dieneofereceu a 

explicação dos quatro “m”, os quatro agentes sociais responsáveis por esse 

processo: os Missionários, os Militares, o Mercado e,o mais importante, os 
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Memorialistas. Estes últimos [...]os mais perigosos, que ao assumirem o papel 

de relatores oficiais da história são os que fazem com que [...] levam a vítima a 

internalizar sua vitimização e aceitar as desigualdades como algo natural.  

Ainda na abertura dos eventos, o público pode apreciar o discurso da 

liderança do Movimento Indígena da Amazônia, o presidenteda Confederação 

das organizações indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB, Maximiliano 

Correa Menezes, da etnia Tukano, com o tema “Educação Intercultural 

Autóctone”. Max, como é conhecido no movimento indígena, aplaudido pelo pé 

pela plenária, finalizou sua participação falando do seu sonho de construção de 

uma “universidade indígena” no Alto Rio Negro, e explicou aos participantes [...] 

não falo de uma universidade só para indígenas, falo de uma universidade 

indígena que “vocês” também possam participar e aprender conosco sobre as 

culturas e a ciências indígenas. Estas duas conferências proporcionaram ao 

público presente momentos impares de reflexão e deixaram subsídios que 

foram discutidos e internalizados de modo a reforçar a premissa de que avisão 

de sociedades sustentáveis requer soluções para desafios da vida coletiva de 

cidadãos culturalmente diversos. 

Ao longo da semana, foram tratadas questões relacionadas a Políticas 

de Proteção dos Bens Culturais e do Ambiente, aÁreas Protegidas, 

Comunidades Tradicionais e Inclusão Social, a Governança Ambiental e 

Participação Social, o Desenvolvimento Territorial, Local e Cidades, bem como 

a Agricultura, Extrativismo Sustentável e Tecnologias Ambientais, e Água, 

Energia e Saneamento Ambiental.  O evento reuniu 150 participantes inscritos, 

entre estudantes, professores, pesquisadores e técnicos de 38 instituições 

locais e estrangeiras.Foram inscritos, aceitos e apresentados 130 trabalhos nas 

diversas sessões temáticas, sendo78 comunicações orais e 52 pôsteres. Nesta 

edição, o eventos receberam financiamento da Coordenação de Apoio à 

formação de pessoal de nível superior (CAPES) do Ministério da Educação do 

Brasil e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), 

além do apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Manaus e de Presidente 

Figueiredo. 
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Para o coordenador do evento,Prof. Henrique dos Santos Pereira, [...] 

houve um avanço significado nos debates sobre o desenvolvimento sustentável 

quanto às suasdimensões ambiental, econômica e social, mas há duas outras 

dimensões que não estão perfeitamente claras nesse debate que são as 

dimensões da cultura e da justiça social. Nosso objetivo é discutir a cultura em 

uma perspectiva mais contemporânea que é da interculturalidade. Se 

queremos uma sociedade desenvolvida sustentavelmente, isso não pode ser 

alcançado com aniquilamentodas etnias e das culturas minoritárias. Assim, 

como para a natureza a biodiversidade é essencial, para a sociedade, a 

diversidade cultural também deve ser pensada também como algo essencial. 

A reitora da Universidade de Cabo Verde, Profa. Dra. Judite Nascimento, 

ressaltou a importância das discussões na Amazônia e disse que, durante os 

eventos, cada um dos países que compõem a Rede de Estudos Ambientais de 

Países de Língua Portuguesa (Realp) trará a sua visão a respeito da 

interculturalidade sob a ótica da sustentabilidade. Apontou que [...]a discussão 

da interculturalidade nesse espaço é muito pertinente dada à biodiversidade 

que existe aqui em termos de natureza e dos povos. O desenvolvimento para 

ser sustentável precisa levar em conta os hábitos e costumes locais e a forma 

como se utilizam os recursos naturais para que eles sejam preservados para as 

futuras gerações.  

O encontro de Manaus proporcionou ainda dois momentos especiais 

com a realização de duas visitas técnicas. Na primeira, com o deslocamento 

por estrada de Manaus, os participantes puderam conhecer os programas de 

compensação ambiental do empreendimento de geração de energia, usina 

hidroelétrica de Balbina e também destinos de ecoturismo no município de 

Presidente Figueiredo. Na segunda visita, desta vez em viagem de barco pelo 

rio Negro, os participantes puderam conhecer e receber informações sobre o 

fenômeno do “encontro das águas” (confluência dos rios Negro e Amazonas), 

sobre as relações de trabalho nos seringais do início do século XX durante a 

visita ao Museu do Seringueiro e sobre o sistema nacional de unidades de 
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conservação em visita à Reserva Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

do Tupé. 

Na avaliação dos participantes, o evento teve pleno êxito e sua 

organização eficiente proporcionou um eventode alto nível. O IIISeminário 

Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e o XV 

IEncontro da Rede de Estudos Ambientais de Países de Língua Portuguesa, 

sofreram uma inovação neste ano de 2014, a oportunidade da junção dos dois 

eventos proporcionou um evento rico no sentido da troca de inúmeros saberes, 

na formalização de espaço onde cada vez mais se consolida intercâmbios.O 

programa de pós-graduação em ciências do ambiente e sustentabilidade na 

Amazônia – PPGCASA/UFAM, e a Rede de Estudos Ambientais de Países de 

Língua Portuguesa, promotores do evento, se fortaleceram pela divulgação 

alcançada e pela ampliação e fortalecimento de sua rede social de 

colaboradores.  Na reunião do conselho de representantes da REALP, foi 

decidido que em 2014 e 2015, as atividades da rede se concentrarão no 

desenvolvimento do projeto de curso internacional de doutorado em ciências 

ambientais na Universidade de Cabo Verde. 
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RESUMO 
Esse artigo descreve o processo de trabalho dos agricultores familiares ceramistas da Comunidade 
Mocambo, município de Parintins-AM, como uma atividade com potencialidade de sustentabilidade 
ligado diretamente à cultura de um povo, dando a ele identidade e reconhecimento. Os resultados 
foram obtidos a partir do levantamento de dados secundários. Esta comunidade está localizada à 
margem esquerda do rio Amazonas e é economicamente dependente da atividade de pesca, 
extrativismo vegetal,agricultura e produção ceramista. É constituída por agricultores familiares sendo a 
argila a matéria prima para confecção das cerâmicas. A argila é extraída na mesma localidade, na área 
de deposição do ambiente de várzea. O anti plástico usado pelos ceramistas é uma espécie vegetal 
denominada regionalmente por caripé e é extraída em área de terra firme. A cerâmica faz parte da 
história da humanidade, provavelmente essa atividade tenha aparecido logo após o homem ter 
descoberto o fogo e quando ele percebe a ação do fogo sobre o barro lhe dando a dureza. A cerâmica 
faz parte da cultura de vários povos, primeiramente como peças de rituais religiosos, depois como peças 
utilitárias. Se a agricultura data cerca de 10 mil anos, os utensílios de cerâmica podem coincidir com 
essa data. A cerâmica da região do Mocambo tem uma característica formal volumétrica específica pelo 
bojo arredondado e altura própria. É mais fina do que a maioria das cerâmicas artesanais brasileiras, 
tem uma aproximação com a porcelana japonesa, mas com a formação manufatureira tipicamente 
indígena brasileira. Tanto na técnica de fabricação, método de acordelamento e processo de queima. No 
acabamento é usada a técnica do brunir (fricção de pedra de seixo do rio sobre a superfície da argila já 
seca, como processo de polimento). Suas características são de esmero estético peculiar próprio da 
região e com marca própria. O barro e a terra são a consciência do homem no seu sentido sagrado, 
moldando a cultura do homem no mundo. A cerâmica do Mocambo tem elementos da sustentabilidade, 
por ser produto que demanda extração em pequena escala, sendo seu processo tipicamente artesanal e 
de conhecimento tradicional passado de geração a geração. Acreditamos que a cultura é o momento de 
reconhecimento de ser de um povo.  Não há humanidade sem cultura e é isso que diferencia um grupo 
de outro. Se a humanidade caracteriza pela redução do instinto e aumento do aprendizado, a agrovila 
do Mocambo cria um referencial cultural e, consequentemente, institui um diferencial no poder de 
existir e organizar o mundo através da linguagem cerâmica. Suas peças são importadas e 
comercializadas no Brasil e exterior Assim, por meio dessa linguagem esses trabalhadores 
instrumentalizam sua base cultural, identificam e mostram-se ao mundo como sujeitos de uma 
determinada cultura.   
Palavras-chave: Amazônia; Cerâmica; Cultura. 

 
ABSTRACT 
Thisarticle describes the process of working with farmers potters Community Mocambo, city of 
Parintins, AM, as an activity with potential for sustainability directly linked to theculture of a people, 
giving itidentity andrecognition. The results were obtainedfrom the collection of secondary data. This 
community is locatedon the leftbank of the Amazon river and iseconomically dependent on fishing 
activity, plant extraction, agriculture and productionpotter. It consists off armers and clayraw material 
for the manufacture of ceramics. The clayis extractedin the same locality, in the deposition area of the 
floodplain environment. The plasticantiused bypottersis a species na medby caripé regional lyand 
extractedinthe land division. The ceramic part of the history of mankind, this activity has probably appe 
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are dshortly after the man haddiscovered fireand whenhe realizes the action of fire on the claygiving it 
the hardness. The ceramic part of the culture of various peoples, first as partof religious rituals, then 
asutilitarian pieces. If agriculture date about 10 thousand years ago the ceramic utensilsmay 
coincidewiththat date. The pottery of the Mocambo region hasa specific volume by formal characteristic 
roundedbulge and own height. It is thinner thanmost Brazilia nhandma de ceramics, has an approach to 
Japanese porcelain, but withatypically Brazilia nindigenous manufa cturingtraining. Both 
inmanufacturing technique, methoda cordelamentoandfiring process. In finishingtechniqueis use 
dtoburnish (frictionstonepebbles of the riveronthe surface of thedry clayhas, asthe polishing process). 
Its features are peculiaraes the ticneatlyown regionand with its own brand. The clayand earth areman's 
consciencein itssacred sense, shaping the culture    of manin the world. Theceramic Mocambo has 
elements of sustainability, product demandto besmall scale extraction, with its 
typicalhandicraftandtraditional knowledge passed from generation togenerationprocess.We believethat 
cultureis the timing of the recognitionof beinga people. There is nohumanity without cultureand that is 
what distinguishes one group from another. If humanityis characterizedby the reduction of instinct and 
increase inlearning, agrovila Mocambo creates a cultural reference and thusestablis hinga differentialin 
pow erto exist and organize the world of ceramic sthrou ghlanguage. The ir parts are imported and 
marketed in Brazil and abroad Thus, through this language these worker sins trumentalize their cultural 
base, identify andshowthe world as subjects of a particular culture. 
Keywords: Amazon; ceramics; Culture. 

 
INTRODUÇÃO 

Se eu escavasse conceitos, escavaria conceitos nesses tristes trópicos, buscaria 
Walter Benjamin para me encontrar neste ensaio e ele diria assim “Quem pretende se 
aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava. Antes 
de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo como se espalha a 
terra, resolvê-lo como se resolve o solo”(BENJAMIN 1995). É neste passado e neste 
solo da agrovila de Mocambo,  nos arredores da cidade de Parintins no estado do 
Amazonas, que modelo este artigo ensaístico.  

Os atores são os agricultores que ali vivem e registram suas marcas na 
fabricação de peças em cerâmica. O método vem da pesquisa qualitativa. O ar é um 
elemento central na produção da cerâmica, a sua circulação durante a queima 
determina as características que a cerâmica terá influenciando sua textura e sua cor.  
As vozes ou o som circulam e constroem o discurso das mulheres ceramistas da 
Amazônia. A partir das conversas e entrevista construo minha pesquisa de campo. Na 
observação direta coleto os dados desses atores amazonenses e através de outros 
autores faço uma pesquisa bibliográfica.  

Passando o olhar numa extensão a perder de vista o rio Amazonas abriga várias 
cidades. Suas casas acompanham a margem do rio fazendo amontoados de vilas num 
intervalo de espaço. Esse rio é a principal referencia do espaço cósmico social dos 
moradores amazonenses. Aqui só há 2 estações. A estação das águas e a estação da 
seca. Pode se sentir o cheiro do Tucumã, do cupuaçu, do guaraná. Os amazonenses ao 
pensar e se colocar no mundo, aciona um arranjo de símbolos que integra percepções 
variadas, com o próprio corpo em relação ao ambiente.  

Segundo Diegues (1995), a sobrevivência humana necessita desse assegurar do 
uso sustentável nos ecossistemas e isso  varia de acordo com o grau de dependência 
dos grupos sociais que ali estão.  Daí a importância da revalorização dos sistemas 
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tradicionais de gerenciamento do ambiente e dos recursos naturais, baseados em 
forma de manejo tradicionais em pequenas localidades. 

 
O Mocambo 

A região amazônica é privilegiada pela sua biodiversidade e por conter nela a 
maior floresta tropical do mundo, com aproximadamente 40% da cobertura florestal 
do planeta.  É também rica em sua flora e sua fauna. A bacia amazônica abriga 
milhares de indígenas que tiram dela seu sustento e suas necessidades básicas. É uma 
região formada com heranças muito fortes de índios, negros e brancos. Um lugar onde 
a miscigenação tem uma força cultural muito grande na vida cotidiana das 
comunidades e agricultores familiares. Culturalmente, a região amazônica ainda 
preserva lendas, hábitos alimentares e familiares sendo que o tempo e o espaço ainda 
lhe são peculiares. 

O distrito de Mocambo do Arari foi instituído pela lei estadual n 1707 de 23 de 
outubro de 1985 e está situado no município de Parintins a 200 km em linha reta. Tem 
como sede a agrovila do Mocambo, instalada em terra firme com uma distância 
aproximada de 3 km da margem do Rio Amazonas.  

Mocambo é um distrito da cidade de Parintins situada à margem direita do rio 
Amazonas, o maior rio em extensão e em volume de água do mundo. Dentro do 
município há três distritos e a vila Amazônia, fruto de assentamento agrário. Dentre 
esses distritos encontramos a agrovila do Mocambo.  Segundo dados do último senso 
do IBGE, tal agrovila conta com a população de 10.138 mil habitantes, sendo que 2.235 
mil estão estabelecidos na zona urbana e 7.903 mil habitantes na zona rural, 
economicamente são dependentes da economia pesqueira, extrativista, agricultura e 
confecção de cerâmica. 

Um senhor de longa idade e boné azul me diz com seus olhinhos meio fechados 
que um grupo de Saracura (comunidade do outro lado do rio) fundou essa vila, junto 
com Dom Arcanjelo e que dona Pequenina foi uma das primeiras a fazer essas panelas 
de barro. Sabe por que Mocambo dona menina? Ele me pergunta? E eu lhe respondo: 
Não. Ele abaixa a voz e diz. É porque aqui era um esconderijo. 

Neste momento Mocambo é o lugar da arte cerâmica, é aqui que se faz o 
diálogo entre arte e natureza, passado e presente, universalidade, palavra e objeto e é 
a arte o meio transversal de sensibilização e diálogo com este ambiente.   
 
Constituição Federal Brasileira para as questões do meio ambiente no setor mineral 

Desde muito tempo a espécie humana vem fazendo uso dos recursos naturais 
para sua sobrevivência e luxo, que vão desde tijolos para abrigo até enfeites para 
suprir a vaidade. A utilização dos minerais tende a exaustão, devido a sua utilização em 
grande escala, com grandes impactos ambientais, como, por exemplo, buracos na 
crosta terrestre e erosão.  

O artigo 20 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso IX, define que são 
bens da União “os recursos minerais, inclusive do subsolo”. A resolução do CONAMA 
nº 009 de 1990 estabelece o procedimento para licenciamento de atividades de 
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extração mineral e a resolução CONAMA nº 010 de 1990 diferencia o processo para os 
minerais de Classe II.  

Os minerais da classe II são aqueles usados quase sempre na construção civil, 
como areia, brita, cascalho e argila, tais minerais estão quase sempre perto de cidades 
acarretando também transtornos na sua extração.  Há problemas preocupantes 
relacionados com a extração desses minerais como, por exemplo, as mudanças da 
paisagem, a criação de buracos e o aparecimento de vales. Para a retirada desses 
materiais minerais são utilizados máquinas pesadas aumentando os ruídos e vibrações 
gerados pela detonação dessas jazidas. 

Contudo existem algumas iniciativas em estabelecer essa atividade como 
sustentável.  “Segundo Azapagie (op. Cit) as atividades de extração e processamento 
de substâncias minerais são constantemente defrontadas com uma série de desafios 
ao desenvolvimento sustentável, incluindo aspectos econômicos, ambientais e sociais, 
o que as tem levado a divisar estratégias de resposta a eles. Entre as iniciativas do 
setor minerário, pode-se citar o projeto Mining, Mineral and Sustainable Development 
– MMSD, como parte da Global Mining Inititative – GMI, como um dos exemplos de 
uma ação concertada do setor para promover o conceito de sustentabilidade 
corporativa” (APAZIG, 2004). 

Ecologistas e cientistas estão preocupados com o esgotamento desses recursos, 
que se acabam, pois não são infinitos ou duradouros.  Alguns economistas acreditam 
que esse esgotamento não se concretizará devido à reciclagem, ao avanço tecnológico 
e pela possível substituição desses recursos. Outras soluções são praticadas em 
socorro às áreas já degradadas, como o Decreto Federal 97.632/89 que Fixou o prazo 
de 180 dias para minerações já existentes apresentarem um plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas. 

Através de pressão dos órgãos fiscalizadores, foram criados e implementados 
os Planos de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD). Este ensaio se detém ao mineral 
de classe II, mais especificamente a argila e a manufatura dessa matéria.  Sem entrar 
em detalhes com outros minerais e sem entrar nas questões do PRAD, mesmo 
sabendo ser louvável e necessárias as atitudes tomadas em favor dessas jazidas. 

 
A argila  

A argila é o resultado da decomposição de granito e rochas ígneas que existem 
na crosta terrestre, sendo considerada a matéria prima da cerâmica. A argila primária é 
encontrada no próprio local de formação, com a granulagem dura, caracterizada como 
uma rocha, com pouca plasticidade, como o caulin, a bentonita.  A argila secundária, 
que é a mais utilizada para os objetos utilitários e de construção, é transportada com 
as intempéries do tempo, como a chuva, o vento e a soma de detritos encontrados na 
natureza que se acumulam em lugares baixos como rios, lagos, praias, mares e se 
tornam bastante plásticas.   

A composição da argila varia pelo teor de alumina, óxidos metálicos e sílica e 
pela constituição de caulim, feldspato e quartzo (CHAVARRIA, 1994). A argila é um 
mineral de classe II e como qualquer extração mineral é potencialmente degradadora 
do ambiente. Mas potencialmente não significa necessariamente. Pensemos numa 
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atividade milenar, que vem sido executada por milhares de anos e que já faz parte da 
história da humanidade. Essa atividade, ou manufatura é a cerâmica. 
 
 A Cerâmica 

O Fogo transforma. Uma vez no fogo as peças de barro viram cerâmica, 
portanto de alguma forma ficará congelada, próxima a uma pedra. O fogo também 
revela a denuncia. A secagem, os cortes a colagem e o processo de modelagem 
transparecem com o fogo.  

A cerâmica é o resultado material do ceramista, um objeto fruto de nossa 
manipulação associado também a processos não muito controláveis e que nos 
surpreendem. 

A cerâmica faz parte da história da humanidade, mesmo sem sabermos ao 
certo, a precisão exata com que ela apareceu. Provavelmente essa atividade aparece 
logo após o homem ter descoberto o fogo e quando ele percebe que a ação do fogo 
sobre o barro lhe dava dureza. Segunda a enciclopédia ilustrada Larousse Cultural, 
cerâmica é “a arte de fabricar louças, objetos, potes, etc., baseada na propriedade da 
argila de ligar-se com a água, constituindo uma pasta plástica, fácil de moldar e que 
endurece, tornando-se sólida e inalterável após o cozimento”. 

A atividade cerâmica faz parte da cultura de vários povos. Primeiramente como 
peças de rituais religiosos, depois como peças utilitárias. Isso acontece no período 
neolítico, segundo Penido e Costa (1999), quando o homem deixa de ser totalmente 
nômade e passa a cultivar a terra e acumular os mantimentos.  Se a agricultura data de 
10 mil anos, os utensílios de cerâmica podem coincidir com essa data.  Durante a pré-
história homens e mulheres produziam peças com as mãos com técnicas conhecidas e 
usadas até hoje. A queima era feita de forma simples na fogueira e alcançava uma 
baixa temperatura. Acredita-se que essa queima era feita no mesmo fogo que se cozia 
os alimentos. 

Temos notícias de cerâmica na região da Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, nas 
civilizações pré-colombianas (Peru, Equador, México), nas ilhas Japonesas, na China, na 
Europa. No Brasil os portugueses trouxeram as primeiras peças europeias e asiáticas, 
mas a cerâmica indígena brasileira é considerada uma das mais antigas das Américas, 
tendo sido encontrados objetos produzidos há cerca de 5000 mil anos.  Especialmente 
os índios que viviam às margens dos rios Amazonas, rio São Francisco e rio Tapajós 
utilizavam muito o barro. O trabalho mais conhecido talvez seja o da ilha de Marajó, o 
maior do Delta do Amazonas, no Pará Penedo e Costa (1999). 

Evidências arqueológicas nos mostram que a manufatura, a pasta, o tempero, a 
cor, a queima, a forma, as dimensões, as superfícies e o tratamento das peças tem sido 
quase os mesmos por milhares de anos (OLIVEIRA, 1980). 

O método de manufatura das peças era o de modelado. Método a partir de 
uma porção de argila aonde o artesão vai dando a forma que lhe convém. O método 
de a cordelado consiste em fazer vários cordões que vão sendo sobrepostas uns sobre 
os outros. Essa técnica permite ao artesão desenvolver peças de tamanhos maiores 
com melhor qualidade no processo de confecção e no retardo da secagem, para uma 
queima mais segura. 
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Isso nos leva a pensar que a cerâmica é uma atividade cultural perpetuada por 
séculos fazendo parte da história da humanidade. Se ela faz parte da historicidade dos 
povos, ela é culturalmente admissível e de uma dimensão também aceitável. 

Pensemos que a cerâmica vem do barro, da terra mole. O barro e a terra são a 
consciência do homem no seu sentido de sagrado, moldando a cultura do homem no 
mundo. Ninguém reflete para ser sagrado. O sagrado é pré-cognitivo. Ele está diluído 
na cultura Eliade (1998). 

Pensemos também que essa dimensão cultural é múltipla. Cultura nos leva a 
pensar no conhecimento tradicional. O saber fazer e o que fazer de um povo 
chamamos de cultura. 

A partir de análises formais, sobre como essa cerâmica se instaura e como se dá 
todo o processo pude perceber melhor os princípios geradores dessa arte no 
Mocambo. A arte, por suposto, permite o conhecimento e o autoconhecimento. Nos 
conhecemos e reconhecemos no que fazemos. Assim neste outro momento dessa 
narrativa, apresento outro estágio, um outro percurso, que permite que o fazer e o 
pensar se iluminem mutuamente. Refazer é fazer de novo. As ceramistas do Mocambo 
se refazem a cada peça.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos pensar na atividade econômica da manufatura da cerâmica como 
sustentável? Bom, a argila é um bem não renovável, mas se pensarmos na atividade 
artesanal da cerâmica como um bem social e cultural, também podemos pensar que 
sua retirada com moderação e em pequenas escalas, como a atividade realizada na 
agrovila do Mocambo, vamos poder responder que sim. Tal questionamento nos leva a 
pensar em sustentabilidade, que, de acordo com a literatura, esta ligada a três 
pensamentos: a biologia, a economia e o social.  

A partir dessa filosofia, não tem como deixar de associar o homem como 
partícipe desta trilogia. Se a sustentabilidade é um pensamento sistêmico, que 
vislumbra uma vida digna para esta geração e para as próximas, o desenvolvimento 
sustentável tem que criar condições para que o homem pense e interaja com este 
ambiente e este saber que a anos se reconstrói.  

O pensamento primitivo não é ingênuo é um processo de elaboração que 
implica numa continuidade no fazer e no reconhecer.  Eles se reconhecem em relação 
ao outro e no material terra na realização dos seus trabalhos, onde tecem relações 
com bagagens vivenciadas de geração em geração criando identidade a este grupo. Se 
recordar implica na presença de algo ausente, as lembranças precisam do presente já 
que é no presente que eles afloram apoderando-se dele. São nas lembranças de seus 
antepassados, na invasão de um tempo por outro que surge este diálogo 
hermenêutico que dá forma mutável ao presente como uma espiral infinita de poder 
ser e poder continuar a ser. 
 
REFERÊNCIAS 
AZAPAGIC, Adisa. Developing a Framework for sustainable development indicators for 
the mining and minerals industry.JournalofCleanerProduction, v. 12, 2004, p. 639-662. 



 
 

37 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho e José 
Carlos Martins Barbosa. 5 ed. São Paulo. Brasiliense 1995.(Obras escolhidas vol. 2) 
 
CHAVARRIA, Joaquim. The big book of cerâmicas: a guide to the history, materials, 
equipment, and techniques of hand-building, molding, thowing, kiln-firing, and gazing 
pottery and other ceramics objects. New York: Watson-Guptill, 1994. 
 
ELIADE, Mircea. O Tratado de História das Religiões- 2 ed.. São Paulo: Martins Fontes, 
1998.   
 
MORIN EDGAR. Ciência com Consciência.  8 ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
 
PENIDO, Eliana; COSTA, Silvia de Souza. Oficinas: Cerâmica. Rio de Janeiro: Ed. Senac 
Nacional , 1999. 120 p. 
 
OLIVEIRA, Acary de Passos; SIMONSEN Iluska. Modelos Etnográficos Aplicados a 
cerâmica de MIARARRÉ. Goiânia- Goiás: Editora da Universidade Federal de Goiás, 
1980. 114 p. 
 
VIANA, Maurício Boratto. Politica e Gestão Ambiental da Atividade Minerária e 
Sustentabilidade. Brasília-DF: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2007. 
 

Endereço para contato 
Kássia Valéria de Oliveira Borges 

Kassiaborges.kb@gmail.com 
Avenida Amazonas, 2689, casa 2. Cep. 69151.000 - Parintins/AM 

Telefone: (92) 81812497 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Kassiaborges.kb@gmail.com


 
 

38 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

A CRIANÇA E A CIDADE: VIVER A INFÂNCIA NO ENTORNO DE AMBIENTES AQUÍFEROS 
DEGRADADOS 

 
1Gracy Kelly Monteiro Dutra Teixeira; 2Maria Inês Gasparetto Higuchi 

1Universidade Federal do Amazonas 
2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

 
RESUMO 
O artigo versa sobre a constituição dos espaços apropriados pelas crianças urbanas, no cenário de 
degradação socioambiental. A literatura utilizada direciona-se para a análise dos reflexos de ambientes 
aquíferos degradados no cotidiano de crianças urbanas em situação de vulnerabilidade social. A leitura 
bibliográfica de autores, como: Fischer (1994), Higuchi (1999; 2008), Khan (2009), Mucelin e Bellini 
(2008), entre outros de igual importância, nortearam o desenvolvimento das discussões teóricas que 
embasaram a relação cidade e criança vulnerável. No texto, discute-se que os problemas com 
crescimento demográfico desordenado e concentrado em locais distintos, ocasionados pela ausência de 
planejamento e de programas de urbanização, tornaram-se uma realidade presente na grande maioria 
dos centros urbanos, gerando reflexos como a falta de moradias adequadas, saneamento básico 
ineficiente e, por conseguinte, degradação do ambiente físico.Os sujeitos ao habitarem o entorno de um 
ambiente aquífero degradado, traz um alarme para a qualidade de vida e bem-estar social deste grupo. 
Ainda mais quando a criança urbana aproveita estes ambientes para suas atividades de lazer e 
socialização. 
Palavras-chave: Criança - Urbanização - Água - Poluição - Vulnerabilidade. 
 
ABSTRACT 
The article focuses on the constitution of the appropriate urban children in social and environmental 
degradation scenario spaces. The literature used is directed to the analysis of the consequences of 
degraded environments aquifers in the everyday urban children in situations of social vulnerability. The 
literature reading authors such as: Fischer (1994), Higuchi (1999; 2008), Khan (2009), Mucelin and Bellini 
(2008), among others of equal importance, guided the development of theoretical discussions that 
supported the relationship between town and vulnerable child. In the text, it is argued that the 
problems with uncontrolled population growth and concentrated in different places, caused by lack of 
planning and urbanization programs, have become a present in most urban centers reality, creating 
reflections as homelessness Suitable inefficient sanitation and therefore degradation of the physical 
environment. The subjects to inhabit the aquifer around a degraded environment, brings an alarm to 
the quality of life and social well-being of this group. Especially when the urban child takes these 
environments for their leisure activities and socializing. 
Keywords: Child - Urbanization - Water - Pollution - Vulnerability. 

 
INTRODUÇÃO 

As cidades são palco de produções históricas dos inúmeros grupos sociais, de 
símbolos, manifestações e identidades.A literatura destaca que o aparecimento de 
núcleos urbanos é um fenômeno recente, estimado em 12.000 anos ocasionados pelo 
surgimento da agricultura (GIL, 2011; GIDDENS, 2005). Cenário emergente a partir de 
aglomerações humanas próximas aos rios com margens ricas em nutrientes, 
proporcionando a eficácia das atividades primárias. E, diante desta necessidade, os 
sujeitos, antes, nômades foram estabelecendo-se em áreas fixas. 

Como a produção do espaço, aqui caracterizado pelo ambiente da cidade, 
acontece por intermédio das relações sociais, os povoamentos foram se adequando ao 
contexto de suas épocas até se consolidarem nos contornos conhecidos e vivenciados 
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atualmente. Ao relacionar criança e cidade, vislumbra-se discutir que o espaço não é 
alheio ao sujeito, exterior a si, mas, é a matriz que informa todas as nossas relações na 
sua complexidade: culturais, sociais, institucionais e psicológicas (FISCHER, 1994). 
Categorias estabelecidas, em acordo, com o ethos do século 21. 

Na atualidade, os atrativos urbanos estimulam à migração, assim, a população 
urbana cresce enquanto que a população do campo vai se reduzindo. Da mesma forma 
que as pessoas são subordinadas a uma vida de riscos e injustiças, a natureza sobre a 
qual se edifica a sede social dos humanos também é posta a uma condição de 
prejuízo.Assim, o quadro histórico das transformações espaciais traz embutido, em sua 
história, o desequilíbrio socioambiental. 

É fato que todas as sociedades modernas são fortemente urbanizadas e as 
cidades, antes pequenos povoados e vilas, hoje possuem contingentes humanos que 
alteram, significativamente, os espaços que habitam. No ambiente urbano, as 
construções contraíram os recursos ambientais e, os problemas referentes a isso, 
apresentaram-se em grande escala. 

Problemas com crescimento demográfico desordenado e concentrado em 
locais distintos, ocasionados pela ausência de planejamento e de programas de 
urbanização,tornaram-se uma realidade presente na grande maioria dos centros 
urbanos, gerando reflexos como a falta de moradias adequadas, saneamento básico 
ineficiente e, por conseguinte, degradação do ambiente físico.  Esta situação 
alarmante, entre o desequilíbrio do espaço construído e o ajuste ao ambiente, é 
resultado dos anos de déficit da produção de um espaço urbano que não leva em 
conta fatores ambientais em sua construção, gestão e planejamento (OJIMA; 
MARANDOLA, 2010). Assim, a poluição de igarapés, dos lençóis freáticos, a 
depredação das florestas, tornaram-se motivações na luta ambiental de organizações 
públicas ou privadas, assim como, da sociedade. Lutar pela sobrevivência dos recursos 
ambientais, é lutar pela sobrevivência das pessoas. 
 
METODOLOGIA 

Esta reflexão baseou-se em leitura bibliográfica, com suporte teórico na 
Sociologia Urbana, Geografia Humanística e Psicologia Social do Ambiente, categorias 
analíticas que apreendem a complexidade dos fenômenos socioambientais e sua 
interface no cotidiano infantil. O fato de incluir neste estudo a criança não é mera 
escolha de preferência, mas por ser este grupo vulnerável às mais diversas mazelas 
socioambientais a que são expostas. 

Na sociedade, as crianças vivem num ambiente estruturado pelos adultos e 
recebem um mundo aos pedaços, ao mesmo tempo em que estes adultos reclamam 
de uma postura diferenciada das crianças (HIGUCHI, 1999; HIGUCHI, 2008; CRUZ, 
2008). Pesquisar as crianças, verificando como estas se constituem, subjetivamente, 
diante de um ambiente em particular, mostra também um caminho para entender a 
própria sociedade na relação pessoa-ambiente, nas formas de agir e pensar sobre e no 
ambiente.  

Discutir a problemática ambiental a partir da criança é empoderá-la, 
efetivamente, de direitos e potencialidades no conjunto social. É através da criança 
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que se percebe o alcance do habitus circundante na sociedade, as regras, os costumes 
e as interações fomentadas pela atual sociedade. Daí a importância da criança ser o 
elemento norteador nesta retórica entre o ser humano e o ambiente.  
 
DISCUSSÕES  
A vida no ambiente urbano em degradação 

A formação das cidades, como qualquer outra produção do espaço humano, é 
fruto das relações sociais e muito desse arranjo reflete situações contextualizadas seja 
pelo ambiente físico ou histórico. A cidade também referida como espaço urbano 
sugere, um processo constitutivo que leva ao adensamento populacional e 
habitacional e que, aos poucos, dota sua infraestrutura capaz de ser palco da vivência 
humana (ARAÚJO et al., 2009).  

O processo urbanizatório trouxe benefícios para as pessoas, todavia, também 
conseguiu impactar negativamente o espaço.Problemas com crescimento 
demográfico, desordenado e concentrado em locais distintos, ocasionados pela 
ausência de planejamento e de programas de urbanização, tornaram-se uma realidade 
presente na grande maioria dos centros urbanos. Falta de moradias adequadas, 
saneamento básico ineficiente e, por conseguinte, degradação do ambiente físico, 
começaram a fazer parte do habitat urbano (Figura 01).  

 

 
 
Figura 01: Resíduos oriundos de casas alocadas na orla de rio (Parintins/AM). 
Fonte: TEIXEIRA, 2014. 

 
Martine (2007) sustenta que o ambiente urbano é habitat de, 

aproximadamente, 2,9 bilhões de pessoas. Entretanto, em grande parte das cidades, 
as políticas públicas ainda não tiveram êxito em possibilitar melhores condições de 
vida à população, em virtude de não se aterem a diversos elementos constituintes, 
como: metabolismo demográfico, etnicidade e estruturas familiares, que interferem 
diretamente no andamento das ações públicas (OJIMA; MARANDOLA, 2010). 

Perante isso, as formas de ocupação definem, em grande medida, os fatores 
socioambientais da região e usar o espaço de maneira mais planejada é fundamental 
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para uma equilibração da pessoa com o ambiente. Por isso, Martine (2007) alerta que 
é particularmente importante o planejamento do uso do solo urbano para atender às 
necessidades, especialmente, dos pobres, devido ao êxodo rural, pois, nesse processo, 
se alocam em terras marginais, ecologicamente frágeis ou perigosas, tais como as 
beiras de rios, e isso tem contribuído imensamente para a esqualidez e miséria de 
novos contingentes urbanos, bem como para a degradação ecológica das cidades. 

Demo (2012) aponta para a disposição de grupos sociais em determinadas 
áreas, como um cultivo à ignorância popular, na qual, a população é “amansada” por 
políticas paliativas e colocada em seu “devido lugar”, mediante uma sociedade 
marcada por privilégios. A característica de disposição espacial, é exposta por Cartier 
et al. (2009) ao falar que a escolha da moradia, geralmente, está relacionada com a 
capacidade financeira dos grupos sociais. Habitar no centro ou na periferia propicia 
distinções dentro de um meio social, por isso, que analisar os lugares oferece visões 
sobre o caráter sócio-histórico da sociedade. O lugar, para Cavalcante e Nóbrega 
(2011), é o espaço de referência, ao qual se atribui significado e que ganha valor pela 
vivência e sentimentos.  

A equação “urbanização desequilibrada e problemas ambientais 
desequilibrantes” apresentam um quadro que altera a qualidade da vida humana 
envolvida nesta conjuntura, especialmente, de grupos humanos alocados em áreas 
vulneráveis. Tanto Giddens (2005) quanto Ojima e Marandola Jr (2010) assinalam para 
a alteração da vida social diante de uma aparente e, preocupante, crise dos recursos 
ambientais.  

Ao observar um ambiente natural urbano (neste caso, os cursos de água) 
implica em perceber que o uso, as crenças e hábitos do morador têm promovido 
alterações ambientais e impactos significativos no ecossistema urbano (MUCELIN; 
BELLINI, 2008). E esta situação é preocupante por ser a água o elemento essencial na 
vida de todo ser vivo (Figura 02).  

 

 
 
Figura 02: Disposição inadequada de resíduos em ambiente aquífero (Parintins/AM). 
Fonte: TEIXEIRA, 2014. 
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Migração, habitação no entorno fluvial e uso inapropriado do recurso hídrico, 
projetaram paisagens críticas na cidade. Famílias que estão em situação de 
vulnerabilidade socioambiental são as mais atingidas por se alocarem em áreas verdes, 
em encostas e na orla dos rios. A situação torna-se grave devido às crianças, oriundas 
desses grupos sociais, se relacionarem com o ambiente não percebendo as fragilidades 
ecológicas das águas e o risco de adquirir doenças através do contato direto.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997 estabelece como objetivo 
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados. Entretanto,o saneamento básico precário torna-se 
um dos fatores para a degradação do ambiente aquífero, devido a este não atender as 
normas técnicas para o despejo de resíduos.  

O saneamento ambiental é o conjunto de ações que visam alcançar níveis de 
salubridade, por meio do abastecimento da água potável, coleta e disposição sanitária 
dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Este intento pela eficiência dos serviços 
sanitários tem a finalidade de proteger a vida dos seres vivos na cidade e no campo. 
Quanto melhor o saneamento básico, menor será a proliferação de germes e bactérias 
ingeridos com a água e a comida (DIMENSTEIN, 2005).  

Os seres humanos além de utilizarem a água para suas funções vitais, como 
todas as outras espécies, usam os recursos hídricos para um vasto conjunto de 
atividades: navegação, produção de alimentos, lazer, turismo, entre outras (FERREIRA, 
2012). Com a gravidade da poluição das águas, Gil (2011) relata que a Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em 2010, declarou que o acesso à água limpa e saneamento 
básico são direitos humanos fundamentais, portanto, devem ser salvaguardados. No 
entanto, o quadro ineficiente de saneamento básico faz com que a água contaminada 
gere grandes prejuízos à saúde das pessoas, principalmente, de crianças que vivem 
num entorno hídrico. 
 
A criança no ambiente aquífero degradado 

A criança se reconhece no ambiente em que vive, dando identidade ao lugar. É 
no espaço físico que a criança estabelece a relação com o mundo e com as pessoas e, 
ao fazê-lo, esse espaço se qualifica (LIMA, 1989). Diante da degradação ambiental em 
diversas realidades urbanas, a criança se funde a esta materialidade, internalizando 
determinadas imagens que se produzem nesse interior. 

Ao estabelecer o reconhecimento do território habitado, a criança, assim como 
qualquer indivíduo, o toma para si, visto que esse espaço é acolhido e entendido como 
parte de sua realidade. Fischer (1994) designa o conceito de território como espaço 
físico delimitado, organizado para uma atividade definida e acolhimento para uma 
pessoa ou grupo. O autor ainda enfatiza que o espaço, aqui especificado no ambiente 
urbano, pode ser de stress ou socialização. O espaço como stress é significado ao 
favorecimento de condutas desviantes, assim como, o espaço de socialização é aonde 
aprende-se a viver socialmente (FISCHER, 1994). 

Espaços urbanos degradados promovem ao mesmo tempo, o stress e a 
socialização. Afirma-se isso, à medida que o sujeito envolto neste ambiente, otimiza o 
espaço para suas atividades cotidianas, principalmente, as crianças, que sentem 
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necessidade de brincar e divertir-se em grupo. Todavia, para sujeitos externos, o 
espaço pode gerar stress, seja para condutas desviantes, medo, lamentação ou apatia.  

O ambiente em estado de degradação, ou não,é palco da vida da criança, 
gerando diversas condutas. O contato da criança com a natureza contribui para o 
desenvolvimento de interesse e preocupação com o meio ambiente, além de favorecer 
para um alerta físico e mental, desenvolvimento da autonomia, oferecendo 
oportunidades para aprendizagens e brincadeiras mais ricas e complexas, estimulando 
a curiosidade da criança (CARVALHO, 2008).  

Quadros (1996) também dispõe que uma criança, em especial da cidade, 
aprende fatos sobre a natureza em quatro formas distintas: (1) pelo contato direto 
com a flora e a fauna da própria cidade; (2) através do ensino de Ciências; (3) pelos 
meios de comunicação de massa e (4) pelo contato interpessoal. Através desses 
envolvimentos, a percepção da criança sobre o ambiente transparece o contexto em 
que está inserida, abarcando as práticas sociais vigentes. Aquela criança que conhece e 
gosta da natureza procura protegê-la, mas aquela que não a conhece bem ou não 
gosta, frequentemente a destrói ou revela-se indiferente quando os outros o fazem 
(QUADROS, 1996). É importante que a criança observe a realidade ambiental para 
elaborar seus próprios constructos teóricos e posturas sobre como pensar e agir com a 
natureza. 

Profice (2010) expõe que a afinidade com o ambiente natural é próprio da 
criança, e é sempre significado em um contexto cultural, através das interações sociais 
que disponibilizam conhecimentos, aprendizagens e valorizações ambientais. Esta 
autora apresenta, de igual forma, sobre a ideia de um senso de afinidade e comunhão 
entre crianças e ambientes naturais, compreendido até os doze anos. Profice fala que 
neste período há um senso de parentesco e unicidade com os elementos e processos 
naturais, uma herança ancestral e arcaica da espécie humana (Figura 03). 

 

 
 
Figura 03: Crianças brincando em ambiente aquífero (Parintins/AM). 
Fonte: TEIXEIRA, 2014. 
 

Ainda sobre isso, Profice (2010) argumenta que a qualidade das relações 
afetivas iniciais que acontecem da criança com o ambiente é elemento de base para as 
relações de apego aos lugares e com o compromisso de preservação ambiental, que 
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favorece o bem-estar psicológico e social das pessoas. O apego ao lugar envolve três 
dimensões: funcional, simbólica e relacional. 

Elali e Medeiros (2011) clarificam a dimensão funcional, como: o elemento que 
atrai, encoraja ou inibe o movimento, interferindo nos comportamentos que ali 
ocorrem (bem-estar ou stress); a dimensão simbólica é o conteúdo de origem 
sociocultural e individual que atua como intermediário no relacionamento pessoa - 
ambiente; a dimensão funcional é estabelecida na interação dinâmica entre o 
envolvimento social cotidiano (família, amigos) e as características do ambiente onde 
acontece (casa, parque, bairro). Elali e Medeiros afirmam que o sentimento de apego 
surge quando, intrinsicamente, os sujeitos percebem-se como inerentes a um lugar e a 
um grupo de pessoas. Viver no entorno de ambientes degradados torna-se, logo, 
preocupante. 

O espaço habitado é um dos componentes ambientais de um dado contexto 
imediato, nunca é neutro, pois a presença (ou ausência) de determinados elementos e 
sua organização sempre está comunicando alguma mensagem, direta ou 
indiretamente, para seus usuários (CARVALHO, 2004).O lugar de moradia (casa, rua e 
bairro), tipo de habitação, as pessoas residentes, tudo que envolve o ambiente da 
criança, passa a influenciar a percepção desse público. Profice (2010) discorre que se 
durante a primeira infância, os lugares preferidos se encontram perto de casa, na meia 
infância há um engajamento expansivo para a paisagem local. 

Ao construir a sua vivência, a criança torna-se um ser ativo no mundo, envolto 
pelas dimensões socioculturais da sociedade, por isso, Higuchi (2008) argumenta que o 
modo como a criança constrói suas ideias sobre os lugares, não advêm, apenas, dos 
aspectos materiais, sobretudo, das relações sociais.Ao habitar no entorno de um 
ambiente aquífero degradado, traz um alarme para a qualidade de vida e bem-estar 
social dos sujeitos envolvidos. Ainda mais quando a criança urbana aproveita estes 
ambientes para suas atividades cotidianas (Figura 04). 

 

 

Figura 04: Criança brincando em ambiente aquífero degradado (Parintins/AM). 
Fonte: TEIXEIRA, 2014. 
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Utilizar de ambientes naturais degradados para atividades de lazer e 
socialização, pode ser característico de uma “amnésia ambiental geracional”. Para 
Peter Kahn et al. (2009), é a infância que dá o parâmetro de normalidade ao cotidiano. 
Se a cada geração o mundo vivenciado na infância é mais degradado, cada geração 
tende a achar normal o índice de degradação ambiental. Esta naturalização é 
característica da “amnésia ambiental geracional”. Diante deste contexto, as crianças, 
por não terem contato com ambientes naturais protegidos, podem naturalizar o 
ambiente aquífero degradado como a única realidade tácita possível.  

Possuir um ambiente físico saudável é um direito social de qualquer ser 
humano, à medida que influencia os aspectos internos e externos da qualidade de 
vida. Em vista disso, a criança precisa viver num ambiente ecologicamente sadio e com 
equidade social. A Constituição Brasileira de 1988, denominada Constituição Cidadã, 
no artigo 227, institui como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

Não favorecer à criança, o reconhecimento do meio ambiente como, de fato, 
ele naturalmente é, reduz a qualidade da vida humana e escandaliza a noção de direito 
humano estampado na Constituição Federal. Ainda neste documento, o artigo 225 
determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. 
Diante dessa conjectura, a luta ambiental não depende de um só sujeito, mas sim, da 
união de forças de todas as pessoas em prol da manutenção dos recursos ambientais e 
da vida terrestre. 
 
CONCLUSÃO 

Apesar de estar no bojo dos problemas ambientais, o ser humano, nas diversas 
faixas etárias, gênero e situação econômica, ao presenciar as mazelas socioambientais 
parece pouco refletir sobre estes casos, tornando-se passivo e alheio diante dos 
problemas vivenciados no meio urbano. De tal modo, se instala um processo de 
naturalização da degradação ambiental entre os indivíduos, e tal imaginário se alastra 
pelas gerações que estão chegando, especialmente, com as crianças. O ambiente passa 
a ser recebido com todos os problemas como se assim fosse desde sua gênese, esta 
situação é um aspecto a ser consertado ou a ser aceito. 

Socializar-se no entorno de ambientes aquíferos degradados, projeta uma 
realidade urbana que macula um desenvolvimento psicossocial equitativo e saudável 
para a criança. Como protagonista dos eventos sociais, a criança urbana precisa 
apreciar ambientes naturais preservados, para que possa reconhecer os atributos 
benéficos dos recursos ambientais. É imperativo que as pessoas busquem alternativas 
para a redução do quadro ambiental existente, no intento de estagnar a trajetória de 
degradação e valorizar a vida existente. 
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Assim, reflexões e envolvimento com o lugar e espaço vividos representam os 
aspectos como as pessoas pensam sobre si mesmas, as outras e o mundo. Ao 
compreender a relação criança e cidade, analisando os espaços aonde se insere e as 
relações que alimenta nele, é imprescindível para que o olhar acerca da degradação 
ambiental seja desnaturalizado para que haja uma alteração no modo como o ser 
humano se relaciona com o seu entorno e, assim, quiçá, projetar alternativas de vida 
distintas para a sociedade. Por isso, que no século 21, a questão socioambiental, deve 
tornar-se elemento estruturante das políticas públicas, no intento de romper com os 
paradigmas sociais estabelecidos. 
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RESUMO 
A qualidade de vida do homem está intrinsecamente arraigada nas relações que estabelece com o meio 
em que vive, bem como a importância dada ao saber ambiental que detém sobre o contexto espacial. 
Os povos amazônicos com base em uma cultura tradicional geracional transformam seus saberes em 
estratégia para o uso racional dos recursos ambientais. A região lacustre Macuricanã compreende um 
complexo sistema ambiental onde a atividade pesqueira desponta como a mais evidente por sua 
importância social, econômica e cultural. E, por estarem inseridos dentro de uma Unidade de 
Conservação, onde o uso sustentável dos recursos é a principal característica da categoria APA, os 
moradores das comunidades divergem em suas opiniões e quanto ao modo de uso que estabelecem 
com o espaço. Existem aqueles que, simplesmente utilizam sem o devido cuidado e os que concordam 
na apropriação com vistas à conservação dos recursos ambientais. Mesmo diante dessa dialética relação 
homem/ambiente, é possível que as práticas cotidianas dos povos amazônicos estejam, à sua maneira, 
relacionadas aos alicerces da sustentabilidade. Desta forma, faz-se mister uma aproximação da ciência 
com o saber local, um diálogo entre os saberes tradicionais e os saberes científicos, fundamentado no 
etnoconhecimento dos pescadores sobre os aspectos que permeiam as práticas pesqueiras artesanais 
na APA/Nhamunda-Parintins/AM. 
Palavras-Chave: Pesca Artesanal, Etnoconhecimento, APA/Nhamundá. 
 
ABSTRACT 
The quality of human life is intrinsically rooted in establishing relationships with the environment they 
live in, as well as the importance given to environmental knowledge which holds about spatial context. 
Amazonian peoples based on a traditional generational culture transform their knowledge in strategy 
for the rational use of environmental resources. The lake region Macuricanä comprises a complex 
environmental system where fishing activity emerges as the most striking for its significant social, 
economic and cultural. And, being inserted within a conservation area, where sustainable use of 
resources is the main feature of the category APA, community residents and diverge in their opinions as 
to how to use that set with space. There are those who simply use without due care and those who 
agree on ownership with a view to the conservation of environmental resources. Even before this 
dialectical relationship human / environment, it is possible that the daily practices of Amazonian peoples 
are, in their way, related to the foundations of sustainability. Thus, we make an approximation mister 
science with local knowledge, a dialogue between traditional knowledge and scientific knowledge, 
based on ethnoknowledge fishermen on aspects that permeate the artisanal fishing practices in APA / 
Nhamunda-Parintins / AM. 
Keywords: Artisanal Fisheries, Ethnoknowledge, APA / Nhamundá. 

 
INTRODUÇÃO 

O Estado do Amazonas tem avançado nas políticas ambientais visando 
assegurar a conservação/preservação dos seus ecossistemas. Neste contexto, o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SDS e suas instituições vinculadas promoveram a 
expansão de Áreas Protegidas no Estado em mais de 18 milhões de hectares como 
Unidades de Conservação de uso sustentável e de proteção integral, entre os anos de 
2003 e 2011 (SDS, 2011).  

A gestão de áreas protegidas está sob a responsabilidade do Sistema Estadual 
de Unidades de Conservação – SEUC, instituído pelo governo estadual em 05 de junho 
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de 2007. A iniciativa visa primordialmente a conservação da biodiversidade e melhoria 
da qualidade de vida das populações locais.  

Em Parintins, a Área de Proteção Ambiental Nhamundá, até momento é a única 
Unidade de Conservação devidamente regulamentada do Município, sendo regida por 
legislação estadual e compreende territórios de dois municípios amazonenses: 
Nhamundá e Parintins. É formada por uma vasta região lacustre denominada 
Complexo Macuricanã. O ambiente contém uma diversidade de lagos, furos, igarapés, 
restingas e paranás que contribuem para a biodiversidade faunística, florística e 
ictiofaunística. No interior da APA residem aproximadamente 1.400 famílias 
distribuídas nas 33 comunidades existentes na APA que mantém o modo de vidana 
agricultura familiar, da criação de pequenos animais, da caça e da pesca, onde a pesca 
desponta como principal meio de sustento. 

Diegues (1993) destaca a existência de sistemas de manejo dos recursos 
naturais como um aspecto relevante das populações tradicionais que são marcados 
pelo respeito aos ciclos naturais, em respeito a capacidade de recuperação das 
espécies de animais e plantas utilizadas, que revelam a existência de um complexo de 
conhecimentos herdados pelos mais velhos, de mitos e simbologias que levam à 
manutenção e ao uso sustentado dos ecossistemas naturais. 

Os pescadores artesanais locais detêm profundo conhecimento da dinâmica 
das águas, fauna, ictiofauna e flora da região, tornando esse componente um 
importante instrumento nas práticas pesqueiras. Esse conhecimento contribui tanto 
para seu sustento como para a manutenção dos ecossistemas. 

 
 MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa tem como locusas comunidades de São Sebastião do Bôto e São 
José do Espírito Santo de Cima, localizadas no setor 1, da APA-Nhamundá, uma 
Unidade de Conservação Estadual do Município de Parintins composta de uma extensa 
área de Lagos, denominado Complexo Lacustre Macuricanã.  

Os lagos são alvos da atividade pesqueira durante o ano todo. Seus mananciais 
contêm espécies cada vez mais difíceis de serem encontradas como o pirarucu 
(Arapaima gigas), o tambaqui (Colossomas macropomum), o peixe-boi, além de 
quelônios, estas espécies atualmente são objetos de proteção e manejo local através 
do Acordo de Pesca firmado em 2006. Pelo fato de nem todas as comunidades 
estarem inseridas no acordo, a região é marcada por questões conflituosas entre os 
vários tipos sociais de pescadores, fazendeiros, comunidades e municípios adjacentes. 
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Figura 01: Comunidades São Sebastião do Bôto e São José do Espírito Santo – APA/Nhamundá. 
Fonte: Elaborado por CRUZ, M.E.G da - NUSEC/UFAM (março/2014) 

 
A abordagem se caracterizou essencialmente qualitativa, por possibilitar ao 

pesquisador uma compreensão mais ampla e inteligível de uma situação particular. A 
abordagem qualitativa implica em uma “relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito,[...] um vínculo indissociável entre o mundo do objetivo e a subjetividade do 
sujeito” (Chizzotti, 1991; 79). A pesquisa qualitativa busca obter generalidades, ideias 
predominantes, tendências que aparecem mais definidas entre as pessoas que 
participam do estudo. (GOBBI & PESSOA (2009, p. 487). 

O caráter descritivo busca conhecer a pesca na Unidade de Conservação e a 
relação que os pescadores empregam entre os saberes tradicionais e a atividade 
pesqueira. Pressupõe uma descrição de determinada população ou fenômeno, ou o 
estabelecimento de relação entre as variáveis. (GIL, 2002). 

Os instrumentos de pesquisa constam de pesquisa de campo apoiada sob duas 
vertentes: observação direta e entrevistas abertas, semi-estruturadas com base em 
formulário previamente elaborado.  

As entrevistas são “utilizadas com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se busca uma resposta [...] ou, 
ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. (LAKATOS; MARCONI, 
2001, p. 186). 

Dados preliminares identificaram que o conhecimento que os pescadores têm 
sobre a diversidade florística e ictiofaunística da região torna-se um importante 
instrumento em suas práticas pesqueiras 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Práticas Pesqueiras Artesanais em Unidade de Conservação 
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O município de Parintins define em seu plano diretor a criação de 07 Unidades 
de Conservação na área urbana e 18 na área rural, entretanto, somente a 
APA/Nhamundá é devidamente regulamentada, sendo gerida pelo Estado através do 
Centro de Unidades de Conservação – CEUC. A região do Macuricanã, principal 
atributo biótico e abiótico da APA/Nhamunda, é uma vasta região de várzea, composta 
por mais de 100 lagos onde a pesca é a atividade socioeconômica mais importante dos 
moradores das comunidades existentes na área.  

A pesca na APA/Nhamundá possui uma dinâmica permeada por situações 
complexas e conflituosas em torno do uso coletivos dos espaços aquáticos, entre os 
diversos atores sociais, relacionados principalmente ao acesso dos recursos 
ictiofaunísticos, realidade presente no cotidiano das práticas pesqueiras artesanais 
dentro de uma Unidade de Conservação.  

Sob a ótica da sustentabilidade, em área de uso sustentável tem sido destacado 
o papel determinante dos conflitos dos diferentes agentes sociais na definição dos 
processos políticos de gestão ambiental (Guerra, 2009), sendo necessária a 
intervenção do Estado, do esforço coletivo das comunidades e órgãos ambientais para 
a administração do uso e exploração sustentável dos recursos ambientais. 

Contudo, Pereira & Pinto (2001) alertam dois tipos de problemas que dificultam 
a gestão bem sucedida dos recursos ambientais, destacando a regulamentação da 
exploração do estoque do recurso pesqueiro que pode gerar conflitos por parte dos 
usuários e os esquemas de manejo, que, ao serem planejados, implicam no 
estabelecimento de um limite na quantidade individual ou coletiva a ser extraída por 
vez, isso pode levar os pescadores a adotarem um comportamento não-cooperativo, 
principalmente se este limite estiver abaixo de suas expectativas de ganho econômico. 

A transição da gestão do IBAMA para o CEUC dentro do território da 
APA/Nhamundá, não foi rapidamente assimilada pelas comunidades, pois, mesmo 
após a gestão passar a ser responsabilidade do Centro Estadual de Unidades de 
Conservação, (CEUC), os pescadores e agentes ambientais voluntários solicitavam 
intervenção do IBAMA em Parintins quando da ocorrência de pesca invasiva nos lagos, 
e, ainda que não fosse mais de sua competência, os agentes desse órgão atendiam às 
eventuais denúncias.   

Entretanto, o IBAMA local, mesmo em época de sua gestão na área, dispunha 
de poucos funcionários e recursos para uma eficaz fiscalização e não raro os agentes 
do IBAMA chegavam após o ato infrator, ficando as contendas ou denúncias para os 
dois agentes ambientais voluntários que, por sua atuação, acabavam vítimas de 
desrespeito e ameaças por parte dos pescadores invasores ou dos próprios pescadores 
locais.  

Como estratégia de fiscalização e monitoramento da área lacustre, foi sugerida 
na minuta do Acordo de Pesca a criação de postos de monitoramento: na entrada do 
Paraná do Espírito Santo, no Igarapé do Bom Sucesso, lado sul da APA; no Cruzamento 
das Marrecas e no Igarapé Grande (Pantoja, 2006), onde os pescadores locais se 
revezam na monitoria da entrada dos lagos, visando restringir o acesso de pescadores 
externos e assim proteger os recursos ictiofaunísticos, importantes para seu sustento. 
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Até o ano de 1990, a gestão das Unidades de Conservação era de 
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA. 
Com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO 
em agosto de 1990, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e 
integrada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, coube a esse órgão a 
tarefa de propor, gerir e fiscalizar as Unidades de Conservação instituídas pela União. 

No Estado do Amazonas, o Governo do Estado instituiu em 2007 o Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação - SEUC, vinculadas à Secretaria do Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SDS, que criou, dentro de sua 
estrutura o Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC, com a 
responsabilidade de estabelecer políticas e programas de gestão das Unidades de 
Conservação. Atualmente existem 41 unidades de conservação estaduais, 
correspondendo a 19 milhões de hectares de áreas protegidas.  

O CEUC estabelece ações de gestão, monitoramento e fiscalização das áreas 
estaduais protegidas entre as quais a designação de gestores para as Unidades de 
Conservação. Na APA/Nhamundá em Parintins, desde sua criação em março de 1990, 
contou com a atuação de vários gestores com a árdua tarefa de gerir ações dentro de 
uma região permeada de situações conflituosas em torno dos recursos ambientais. 

Ressalte-se que os gestores instituídos pelo CEUC para a APA-Nhamundá não 
têm uma temporalidade ampla e, consequentemente, não tem continuidade nas ações 
desenvolvidas para a área. Além disso, a Unidade de Conservação não tem Plano de 
Manejo que assegure o manejo regulamentado dos recursos ambientais. Atualmente, 
uma ação nessa direção, que está em fase de implantação, é a criação de um Conselho 
Gestor local, com a participação de todos os órgãos institucionais e comunidades 
envolvidas. 

Pereira et. al,, (2004); Pantoja, (2007), alerta que a institucionalização da co-
gestão, não deve ser vislumbrada como uma panaceia para solucionar deficiências do 
Estado ou das populações locais, nem para economia de recursos naturais, deve ser 
entendida como uma ação estratégica, baseada na premissa de que a pluralidade 
permite incentivos à cooperação social, por meio da qual é possível obter resultados 
que beneficiem sustentavelmente e equitativamente os grupos de usuários em geral.  
 
Etnoconhecimento na Pesca Artesanal: diálogo entre os saberes amazônicos e a 
sustentabilidade. 

O desafio contemporâneo com vistas a um desenvolvimento sustentável 
implica na necessidade de formação de capacidades orientadas para as bases 
ecológicas, de equidade social, diversidade cultural e democracia participativa. Isto 
possibilita que cada pessoa, cada sociedade se aproprie dos saberes, técnicas e 
conhecimentos, técnicas para gestão dos seus processos de produção e decisões sobre 
sua qualidade de vida. A partir desse processo, os povos e as comunidades podem 
intervir, com base em seus saberes e capacidades próprias nos processos de decisão e 
gestão do desenvolvimento sustentável. (LEFF, 2001). 

A transição para um desenvolvimento sustentável fundado nos princípios da 
racionalidade ambiental implica em mudanças importantes na dinâmica das 
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populações e conduzem ao estudo das relações entre a cultura, a tecnologia e o 
manejo dos recursos, incorporando os valores, percepções e avaliações das 
populações sobre seus recursos ambientais. (Leff e Carabias, 1993; Leff, 2001), 
considerando em primeiro plano a qualidade de vida das populações, particularmente 
as que residem em regiões sob os princípios de uso sustentável.    

Na região de lagos Macuricanã, o conhecimento tradicional dos pescadores é 
culturalmente passado através das gerações e se torna importante ferramenta no uso 
dos recursos ambientais existentes na área. Tratam-se de saberes, tradições (cultura) 
passados de geração a geração nas comunidades tradicionais, conceituado 
cientificamente como Etnoconhecimento, que são aprendidos com a vida cotidiana e a 
interação direta com o meio que os cerca e seus fenômenos naturais (NASCIMENTO, 
2013). 

Os pescadores artesanais detêm um conhecimento profundo sobre a dinâmica 
da floresta e das águas e sabem identificar, pelo saber popular, propriedades 
fisiológicas e terapêuticas de muitas espécies vegetais, conhecidas por serem fontes de 
alimentação para vários tipos de peixes na época da enchente.  

O pescador J.A.R. do São José do Paraná do Espírito Santo de Cima, 
percorrendo o lago Araçatuba, identificou espécies vegetais reconhecidas como fontes 
de alimento para diversas espécies de peixes durante a época da enchente: O fruto do 
catauari(caparidaceae) é o principal alimento do Tambaqui; o Tarumã (Vitex cymosa 
Bert.) alimenta o Tambaqui e o Aracu (Leporinus fasciatus); a planta conhecida como 
“Papa-Terra” alimenta a sardinha (Triportheus albus) no mês de junho, quando seus 
frutos amadurecidos caem no rio; além de alimentar o tambaqui (Colossoma 
macropomum), o pacu (Serresalmidae) e o aracu (Leporinus fasciatus). Assim, o 
pescador localiza os ambientes de procriação das espécies, identificando-os pela 
presença de determinada espécie vegetal. 

O pescador M.J.P. listou as espécies vegetais que fornecem alimento aos peixes 
através de seus frutos ou sementes, relacionando-as às espécies ictiofaunísticas que as 
consomem, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 
Quadro 01:  lista de espécies vegetais. 
 

Peixe Nome científico 
Espécies Vegetais 

 (fonte de alimento) 
Nome científico 

Tambaqui 
Colossoma 

macropomum 

Catauari Caparidaceae 

Marajá --- 

Socoró --- 

Tarumã Vitex cymosa Bert. 

Pupunharana Syagrus inajai 

Munguba --- 

Maracarana --- 

Piranheira  Biranhea trifoliata, Baill. 

Seringueira --- 

Capitari  Tabebuia barbata E. Mey. 



 
 

55 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

Caramuri --- 

Pirapitinga 
Piaractus 

brachypomus 

Socoró Mouriri ulei Pilg. 

Papa-Terra --- 

Apéua --- 

Piranheira --- 

Paricazinho --- 

Capitari --- 

Bacuri  Rheedia brasiliensis 

Pacú 
Piaractus 

mesopotamicus 

Embaúba  Cecropia spp. 

Munguba Eriotheca globosa 

Socoró --- 

Papa-Terra --- 

Apéua --- 

Piranheira --- 

Paricazinho --- 

Capitari --- 

Bacuri --- 

Aracú Leporinus friderici 

Embaúba  Cecropia spp. 

Munguba --- 

Socoró --- 

Matrinxã Brycon cephalus 
Munguba --- 

Embaúba  Cecropia spp. 

Jatuarana1 Brycon sp. 

Socoró --- 

Abiurana --- 

Tarumã  Vitex cymosa Bert. 

Paricazinho --- 

Acará-Açú Astronotus spp 
Maracarana --- 

Embaúba  Cecropia spp. 

 
Muitas dessas plantas também são apontadas pelos pescadores como utilizadas 

na medicina popular para cura de muitas doenças, como a planta “Papa-Terra”, que, 
segundo o mesmo pescador, cura até câncer. 

Outra peculiaridade presente na pesca artesanal, diz respeito ao conhecimento 
da sazonalidade das águas,reconhecida por eles através da espécie vegetal Embaúba 
(Cecropia spp.), onde seu tronco serve de indicador do quanto o nível das águas se 
elevou durante a enchente, conforme figura 1: 

                                                             
1 Matrinxã na idade jovem 
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Figura 02: Embauba (Cecropia spp.). 
Fonte: Google.com/images 

 
Durante a vazante os peixes se refugiam para pequenos corpos d’água e o 

alimento passa a ser encontrado na própria água (limo, resíduos orgânicos). Nesse 
período, os peixes ficam restritos a pequenos espaços tornando-se presas fáceis para 
pesca predatória. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O homem amazônico, morador das áreas de várzea, possui uma relação 

estreita com o ambiente circundante e faz desse conhecimento um importante 
instrumento que mantém seu modo de vida. 

O conhecimento das espécies vegetais que alimentam os peixes, o uso dos 
lagos, furos, paranás e igarapés de acordo com a subida e descida das águas, a 
adaptação às intempéries do clima amazônico, a percepção dos ambientes em que 
podem se deparar com animais perigosos como cobras, jacarés e arraias e da 
ocorrência abundante ou escassa das espécies vegetais que servem de indicador de 
enchente e vazante, abrigo e alimento para os peixes, etc.  

Todo esse conhecimento é passado tradicionalmente entre as gerações e o 
pescador da várzea amazônica, de maneira consciente ou involuntariamente, conhece 
e procura conservar as espécies vegetais como forma de garantir o alimento dos peixes 
e consequentemente o seu próprio sustento. 
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RESUMO 
A pesca do camarão (Macrobrachium amazonicum)é uma das principais fontes de renda para a família 
das pescadoras das comunidades de São Sebastião da Brasília e Santo Antônio do Catispera em 
Parintins-AM. Essa pesca é realizada por maioriade mulheres em regime de economia familiar, com 
muita intensidade e em poucos locais. Em decorrência da ausência de um acordo de pesca, da criação 
de búfalos fora de cativeiro, da inexistência de um período de defeso para o camarão, da pesca 
intensiva e da omissão do poder público ocorre à degradação ambiental que leva esta atividade 
produtiva a uma situação de risco de extinção na área. Dentre todas as atividades produtivas 
desenvolvidas pelas famílias das pescadoras, a pesca do camarão é a que gera maior rendimento 
econômico. O dinheiro é geralmente designado para a manutenção e melhoria da casa, compra de 
utensílios domésticos, roupas para a família, apetrechos de pesca e uma parte é feito poupança. A 
diminuição do quantitativo de camarões nos lagos pesqueiros influencia diretamente a capacidade 
produtiva e reprodutiva das famílias das pescadoras causando um impacto econômico e social. A pesca 
intensiva, sem manejo nem defeso, tem incitado uma diminuição no tamanho do crustáceo, provocando 
uma baixa no preço na hora da sua comercialização. Historicamente ocorreu uma mudança na 
finalidade dessa pesca, que começou sendo realizada para consumo próprio e passou a ser quase que 
exclusivamente para a venda devido à fácil e rendável comercialização. O ambiente e o recurso natural 
pesqueiro vêm sofrendo e dando respostas ao impacto causado pela mudança na lógica produtiva desse 
tipo de pesca. Neste sentido, este artigo objetiva analisar as consequências causadas à pesca do 
camarão em Brasília e Catispera em decorrência da ausência da proteção necessária ao ambiente e 
recurso natural pesqueiro. Realizamos um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo onde os dados 
para análise foram coletados por meio da observação direta e entrevista semiestruturada com as 
pescadoras de camarão das duas comunidades. Procedemos à análise dos dados a partir do diálogo 
estabelecido entre os estudos bibliográficos realizados e a realidade observada. O artigo descreve a 
relação entre os vários fatores que vem gerando a degradação ambiental dos locais de pesca do 
camarão em Brasília e Catispera e a omissão do poder público. As considerações finais destacam a 
urgência da proteção ambiental como meio para sustentabilidade dessa atividade produtiva pesqueira. 
Palavras chave: Proteção Ambiental; Acordo de pesca; Defeso; Política Pública; Pesca intensiva 
 
ABSTRACT 
The shrimp (Macrobrachium amazonicum) is a major source of income for the family of fishers 
communities of St. Sebastian and St. Anthony of Brasilia in the Catispera Parintins-AM. This fishing is 
carried by a majority of women in a household system, with a lot of intensity and in a few places. Due to 
the absence of a fisheries agreement, creating Buffaloes out of captivity, the absence of a closed season 
for shrimp, intensive fishing and the omission of the authorities to environmental degradation that leads 
to a productive activity that occurs risk of extinction in the area. Among all productive activities for the 
families of fishers, fishing for shrimp is the one that generates the highest income. The money is 
generally assigned to the maintenance and improvement of home, buying household items, clothing for 
the family, fishing tackle and part is done saving. The decrease in the quantity of shrimp fishing in lakes 
directly influences the productive and reproductive capacities of families of fisherwomen causing an 
economic and social impact. Heavy fishing, without management or closed, has incited a decrease in the 
size of the crustacean, causing a fall in price at the time of their sale. Historically there has been a 
change in the purpose of this fishery, which began being held for its own account and became almost 
exclusively for sale due to easy and rendável marketing. The environment and natural resource fisheries 
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are suffering and giving answers to the impact of the change in the productive logic of this type of 
fishing. Thus, this paper aims to analyze the consequences caused to shrimp fishing in Brasilia and 
Catispera due to the absence of necessary protection to the environment and natural resource fishing. 
Conducted a bibliographic study and a field study where data for analysis were collected through direct 
observation and semi-structured interviews with shrimp fishers from both communities. We analyzed 
the data from the dialogue between the bibliographic studies and observed reality. The article describes 
the relationship between the various factors that have been generating environmental degradation of 
local shrimp fishing in Brasilia and Catispera and the omission of the authorities. The final considerations 
highlight the urgency of environmental protection as a means of sustainability of this fishery productive 
activity. 
Keywords: Environmental Protection; Fishing agreement; closed; Public Policy; Intensive fishing  

 
INTRODUÇÃO 
A pesca do camarão em Parintins-Am 

A cidade de Parintins no baixo Amazonas está localizada à margem direita do 
rio Amazonas em direção ao Atlântico distante de 325 km em linha reta e 420 km por 
via fluvial de Manaus a capital do Estado. Conhecida nacional e, até, mundialmente, 
pelas suas tradições culturais e folclóricas, a cidade atrai pessoas de diversas 
localidades, se tornando o segundo município mais populoso do Estado, com 102.033 
habitantes (IBGE, 2010). Sua área rural é formada por 192 comunidades(IDAM, 2011), 
entre as quais muitas estão localizadas na APA Nhamundá que ocupa 70% do 
município. 

As principais atividades econômicas desenvolvidas no município circunscrevem 
ao comercio de serviços e produtos, a agropecuária e a pesca, entre as quais a do 
camarão, realizada predominantemente pelas mulheres moradoras das comunidades 
de São Sebastião da Brasília e Santo Antonio do Catispera localizadas à margem 
esquerda do rio Amazonas em frente à sede municipal. 

A área das comunidades de Brasília e Catispera possui ecossistema de várzea e 
tem um formato de ilha (figura 01), situando-se em frente à APA- Nhamundá, separada 
por um braço de rio denominado de paraná do Espírito Santo, próximo a Boca do Bom 
Sucesso -entrada para o Complexo do Macuricanã (Figura 01). Na época da enchente 
estas comunidades ficam completamente inundadas e, no período da vazante elas 
formam um contínuo de terra. 

 

 
Figura 01: Localização de Brasília e Catispera, Parintins-AM. 
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O movimento das águas influencia diretamente o modo de vida das famílias 
varzeiras que organizam suas vidas em função da sazonalidade dos rios. A força do rio  
modifica  o mundo vivido dos homens, de modo que pode-se dizer que a água é uma 
dádiva do rio e ao mesmo tempo  um desafio (Tocantins, 2000). 

    Durante a enchente as atividades de trabalho e de lazer são suspensas, 
praticamente o modo de vida desse povo que vive nas águas. Se o nível de subida das 
águas for grande, muitos moradores deixam temporariamente a comunidade e se 
deslocam para casas de parentes ou de amigos em comunidades de terra firme. No 
início da vazante dos rios (julho), a vida social comunitária se reinicia. Nesse eterno 
recomeçar as familias plantam pequenos roçados e dedicam-se à pesca, especialmente 
a do camarão com maior intensidade. 

A área de Brasília e Catispera não compõe a APA Nhamundá – foram às únicas 
comunidades de várzea de Parintins que ficaram fora dos limites da APA e, por ser uma 
área de várzea baixa, não se caracterizam como Área de Proteção Permanente – APP, 
pois de acordo com o Código Florestal, Lei Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 em 
seu art. 2º e 3º, as APPs incidem nas áreas mais altas que se configuram como terra 
firme ou várzea alta, sendo assim a área de Brasília e Catispera fica regida pela 
legislação das águas.   

Pelo fato das águas do rio Amazonas – que banham Brasília e Catispera serem 
águas interestaduais que desaguam no oceano Atlântico, sua dominialidade é pública e 
federal, as chamadas terras Devolutas da União, motivo pelo qual seus moradores não 
terem direito a propriedade da terra e sim a um termo de Concessão Real de Uso – 
CRU, que lhes confere o direito ao uso da mesma. Seus lagos e os rios são de uso 
comum. 

      As duas comunidades que ora nos reportamos, não têm registros das 
histórias de suas origens, a não serem as informações repassadas oralmente de uma 
geração para a outra. Portanto, os dados obtidos apresentam-se fragmentados e 
contraditórios. Neste sentido, nas observações de Lima e Alencar (2001, p. 29), a 
memória coletiva que representa um retrato do passado, desempenha um papel 
importante na construção da identidade do grupo. 

  A comunidade de Brasília é espacialmente menor em relação à Catispera,no 
entanto, devido o processo histórico de ocupação vivem ali, sessenta e uma famílias, 
perfazendo um total de duzentos e cinquenta e três pessoas, sendo cento e trinta nove 
homens e cento e quatorze mulheres (entre crianças, jovens e adultos). Em Catispera 
residem vinte cinco famílias, perfazendo um total de setenta pessoas, sendo quarenta 
homens e trinta e uma mulheres (entre crianças, jovens e adultos). Praticamente todas 
as famílias vivem e trabalham com a pesca e a agricultura nos tempos da vazante, 
ambas realizadas em regime de economia familiar. A pesca do camarão realizada por 
maioria de mulheres é uma particularidade dessas comunidades. 

Como as demais comunidades rurais amazônicas as condições de vida são 
simples e típicas do modo de vida interiorano. Sem condições de saneamento básico, 
os dejetos humanos são jogados diretamente no rio, de onde se retira a água para 
consumo. Em vista disso os moradores principalmente as crianças, comumente 
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adoecem de diarreia e micose, entre outras enfermidades tropicais (Relatório de 
Pesquisa, 2013). 

Como já foi registrado, a fonte de renda mais lucrativa é a pesca do camarão 
(julho a outubro) estendendo-se não raro até o mês de novembro. Destaque-se o 
trabalho das mulheres que preparam as iscas, a tradicional camaroeira, a captura da 
espécie e a comercialização. No raiar das manhãs atravessam enfileiradas de canoa ou 
de rabeta o rio Amazonas com destino a sede municipal para a comercialização dos 
crustáceos, sempre ao lado do Mercado Municipal da cidade (Figura 02). Elas fazem 
parte, também, a muito tempo da vida citadina, já que são conhecidas e aguardadas 
pelos consumidores dos camarões quase todos os dias da semana durante o chamado 
verão amazônico. 

 

 
 
Figura 02: Comercialização do camarão ao lado do mercado municipal. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 
No decorrer do artigo procuramos mostrar as consequências causadas à pesca 

do camarão em Brasília e Catispera em decorrência da desproteção socioambiental, a 
relação entre os vários fatores que vem gerando a degradação ambiental dos locais de 
pesca e o risco de extinção dessa atividade produtiva das mulheres pescadoras. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

O artigo é fruto de uma Pesquisa Qualitativa, onde realizamos um estudo 
bibliográfico e uma pesquisa de campo, na qual entrevistamos 25 pescadoras de 
camarão, sendo 17 de Brasília e 08 de catispera.  

Os instrumentos de coleta de dados foram a observação direta e entrevista 
semiestruturada. Procedemos à análise dos dados a partir do diálogo estabelecido 
entre os estudos bibliográficos realizados e a realidade pesquisada.  
 
RESULTADOS 

Nossos resultados apontam para a falta de informação, discussão e mobilização 
social entre as pescadoras de camarão, a ausência do poder público enquanto 
mediador das politicas públicas e responsável pelas áreas de uso comum, a falta de 
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ações por parte das instituições representativas da categoria, a importância dessa 
pesca para a subsistência das famílias das pescadoras, a degradação do ambiente 
pesqueiro, o consequente desaparecimento das espécies e a urgência na 
implementação de medidas protetivas para o ambiente e o recurso natural pesqueiro 
como instrumentos que favoreçam a sustentabilidade dessa atividade produtiva que 
corre o risco de extinção se nada for realizado. 
 
DISCUSSÃO 
A tradição inventada: As pescadoras e o ambiente pesqueiro 

A pesca do camarão no município teve sua origem na comunidade de Santo 
Antônio do Catispera, nos anos de 1960, por iniciativa de uma jovem de 17 anos com 
descendência portuguesa, chamada Ana Gomes Lima. Foi ela, segundo as narrativas, 
que inventou o apetrecho de pesca do camarão – a camaroeira (Figura 03, a e b), bem 
como as iscas – peixes diversos cozidos ou assados, misturados a farinha ambas 
utilizadas até os dias atuais.  

 
 

   
 
Figura 03: a) Apetrecho - Camaroeira e b) Isca para o camarão. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 
A camaroeira é um apetrecho artesanal confeccionado pelas próprias 

pescadoras por meio de um pedaço de estopa cortado em forma de um retângulo no 
qual são amarrados em suas extremidades dois pedados de madeira flutuante em 
forma de X, conforme pode ser observado na figura 03. Esse apetrecho não é seletivo, 
pelo fato de ser completamente aberto, acaba por capturar os camarões de todos os 
tamanhos, incluindo os pequenos que ainda não atingiram a idade adulta e os ovados 
em época de reprodução.  

Entre a busca pela subsistência e a conservação da espécie, as pescadoras 
vivem um dilema: a captura intensiva e o risco de extinção dos recursos naturais. 
Embora elas tenham consciência dessa possibilidade, a captura e a comercialização 
seguem cotidianamente. Ainda que cultivem as roças e pequenas hortas, a pesca do 
crustáceo acaba se sobrepondo as demais atividades produtivas.  É a forma de 

a b 



 
 

63 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

subsistência das famílias aliada aos programas de transferência de renda do governo 
federal. 

Além disso, na prática pesqueira elas correm alguns riscos, pois acompanham 
os camarões, os peixes pequenos, animais peçonhentos como pequenas cobras e até 
mesmo arraias. Elas não dispõem de nenhum tipo de equipamento de proteção 
pessoal. 

Percebemos que as instituições governamentais que cuidam da questão 
ambiental, nem as da sociedade civil como a Colônia de Pescadores Z -17 e o 
Sindpesca, nem as próprias pescadoras reúnem-se para discutir os impactos que a 
prática pesqueira causa nesses ambientes lacustres. Assim como, não se procuram 
alternativas por meio da adoção de outro tipo de apetrecho que seja seletivo e não 
coloque em risco nem as espécies nem a vida das pescadoras.  

 Por outro lado, as pescadoras conhecem e já tentaram fazer uso do matapi – 
tipo de apetrecho de pesca para capturar camarão muito utilizado nos estados do 
Amapá e Pará que captura somente os camarões em tamanho adulto. Ocorre que as 
pescadoras não obtiveram êxito com o matapi, de acordo com as suas narrativas, os 
camarões simplesmente não entram no apetrecho. A tradição inventada – a 
camaroeira, acabou prevalecendo embora elas saibam que é necessário a criação de 
outro tipo de apetrecho mais apropriado que não degrade o ambiente e propicie 
renda para a reprodução do grupo familiar.   

Entre os 13 lagos pesqueiros existentes na localidade, 11 lagos ficam 
localizados dentro do espaço territorial de Catispera e somente 02 em Brasília, mas em 
nenhum deles percebemos qualquer cuidado com a conservação ambiental. 
Acrescente-se, ainda, que devido à criação de bubalinos nas proximidades, sobretudo 
nos período da vazante dos rios contribui para a destruição da vegetação flutuante 
(Figura 04, a e b) que margeiam os pontos de pesca e servem de alimento para o 
camarão e outras espécies aquáticas. Essa situação tem gerado a diminuição dos 
crustáceos que atrelada à inexistência de um efetivo acordo de pesca e do período do 
defeso põe em risco de extinção essa atividade produtiva, com consequências 
socioambientais impactantes na vida das famílias residentes nas duas comunidades.  

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, pode junto aos criadores de bubalinos buscar um entendimento e chegar a um 
acordo por meio da oficialização de um Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental–
TACA para evitar os impactos socioambientais que estes vêm causando aos moradores 
da localidade.  
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Figura 04: a) Lago com vegetação flutuante e b)Lago sem vegetação flutuante. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.                                 

 
Percebemos que a ausência de um efetivo acordo de pesca reflete a falta do 

diálogo necessário entre os pescadores e das organizações pesqueiras das quais são 
associados para com eles. A falta de informações adequada atrelada as não discussões 
e as informações distorcidas sobre o assunto junto aos pescadores contribuem para 
conflitos socioambientais e a não conservação dos recursos de uso coletivo. As 
experiências de acordo de pesca em outros lagos amazônicos (Santos, 2004) têm ou 
vem demonstrando que o sucesso depende de diálogos constantes com os agentes 
envolvidos no processo.  

Outra questão também importante a ser abordada e que influencia 
diretamente o ambiente natural e social da pesca do camarão em Brasília e Catispera, 
é a definição de políticas governamentais que assegurasse a reprodução da espécie. Já 
que as circunstancias socioeconômicas cotidianas, ou seja, as necessidades mínimas 
das famílias são atendidas a partir da comercialização do camarão. É praticamente este 
trabalho que rende ganhos aos grupos domésticos. Sabe-se que em outros momentos 
a pesca começou sendo apenas para consumo próprio e gradativamente passou a ser 
quase que exclusivamente para comercialização e, portanto, ganhos necessários à 
subsistência familiar.  

Essa mudança na produção pesqueira ocorreu em razão do contexto 
econômico da década de 60 em Parintins, quando houve a decadência do cultivo da 
juta que era a principal atividade produtiva do município, em especial das 
comunidades de Brasília e Catispera. Coincidentemente, neste momento com a 
estratégia de subsistência – a pesca do camarão iniciada por dona Ana Gomes 
começou a se destacar devido a sua rentável comercialização na sede municipal. 

O camarão existente na localidade é um crustáceo da espécie M. amazonicum, 
conhecido como camarão-da-Amazônia ou camarão regional (Figura 05, a e b) e, 
mesmo sendo chamados de camarões como os da água salgada, eles estão mais 
próximos da lagosta apresentando muitas semelhanças em relação aos hábitos de 
reprodução (OLIVEIRA, 2010). Sua cor varia de acordo com a coloração da água do 
lago. Se a água for escura, ou seja, com maior concentração de sedimentos, o 
camarão, após cozimento fica da cor rosa bem forte. Se a água for clara, com menor 
concentração de sedimentos, o camarão fica da cor rosa claro. 
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Figura 05: a) Camarão regional in natura e b) Camarão cozido. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013                            

 

Este tipo de crustáceo cresce rápido e sua idade reprodutiva é contínua. É 
possível em uma mesma coleta encontrar fêmeas com ovários em diferentes estágios 
de maturação (Oliveira, 2010). Porém, é importante deixar que os filhotes atinjam a 
idade adulta para serem capturados. A pesca intensiva é prejudicial à espécie que vem 
diminuindo de tamanho gradativamente no decorrer dos anos não conseguindo mais 
chegar à idade adulta. (Oliveira, 2010). 

O crustáceo tem um bom valor comercial no mercado e sua venda representa o 
maior rendimento econômico obtido pela família das pescadoras durante o ano. O 
dinheiro adquirido com a comercialização é utilizado com prioridade na melhoria da 
reprodução familiar e para confecção dos apetrechos de pesca. 
 
As mulheres, o trabalho no ambiente e os direitos sociais 

Entre as trinta e uma mulheres de Catispera, oito são declaradamente 
pescadoras de camarão. Já em Brasília, das cento e quatorze mulheres, somente 
dezessete e se auto identificam como pescadoras de camarão. As demais, embora 
sejam pescadoras, não se auto identificam como tal porque não reconhecem o 
trabalho que realizam como uma atividade de pesca. Alegam, dentre outros motivos, o 
fato de não pescarem com frequência e/ou pescarem eventualmente. 

Acompanhamos de perto as pescadoras de camarão no ambiente de pesca. Do 
mesmo modo, conversamos com seus maridos que, em geral, as acompanham no 
processo de captura. Além do sistemático processo de observação em todas as outras 
atividades que envolve a pesca do camarão, o que nos deu subsídio para descrevermos 
quem como vivem e trabalham essas mulheres trabalhadoras da pesca artesanal. 

Como já descrevemos, a pesca guarda relação direta com o ciclo das águas e 
não ocorre no período da enchente, devido à dificuldade de captura das espécies que 
saem dos lagos e se dispersam no rio Amazonas e seus afluentes. É nessa época que 
ocorre o chamado período do defeso ou piracema em que a própria natureza concede 
ao camarão a sua capacidade de reprodução.   

Como já registramos em outro momento, não se tem estabelecido um período 
de defeso e nem acordo de pesca para o camarão, favorecendo uma situação de risco 
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tanto para o recurso natural pesqueiro como para a própria atividade produtiva das 
pescadoras. 

As mulheres entrevistadas são pescadoras não só de camarão, mas também de 
outras espécies. Entretanto, poucas possuem o Registro Geral da Pesca – RGP e têm 
acesso ao Política de Seguro Desemprego ao Pescador Artesanal - PSDPA. Isso ocorre 
devido à falta de acesso a informação e/ou informação confusa, pois quando 
questionadas sobre o motivo de não possuírem RGP, muitas responderam que não 
tem a carteira de pescadora porque o marido já tem e recebe o Seguro Defeso do 
Pescador Artesanal - SDPA, segundo relatos “se nós tivermos o RGP, nosso marido 
deixa de receber o SDPA” (Pesquisa de Campo 2013). 

Percebemos por meio do relato das pescadoras que apesar da proximidade das 
comunidades à sede municipal, as informações não chegam até essas mulheres. Além 
disso, mesmo com os avanços ocorridos na legislação em torno do que é concebido 
como atividade pesqueira, a invisibilidade destas pescadoras é um fato. 

A Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, em seu art. 4º, parágrafo único, trouxe 
uma concepção ampliada de pesca e contribuiu para o reconhecimento das mulheres 
como agentes produtivos quando considera que a Atividade Pesqueira Artesanal são 
os trabalhos de confecção, reparos de artes e apetrechos de pesca e o processamento 
do produto da pesca artesanal, nos quais é grande e significante a presença feminina. 

Maneschy (2010) chama a atenção para o fato das mulheres, nacional e 
internacionalmente, o movimento das pescadoras estarem reivindicando 
reconhecimento de sua condição produtiva em muitos contextos. Esse 
reconhecimento refere-se especificamente à seguridade social, ao trabalho (Ministério 
e delegacias regionais) e às secretarias executivas do setor pesqueiro em cada Estado 
da federação. 

Em Parintins a maioria das pescadoras de camarão não possui sequer o RGP, 
ficando a margem dos direitos sociais e trabalhistas já conquistados pela categoria. Há 
de se destacar que dos mil novecentos e sete pescadores cadastrados nas entidades 
representativas da categoria - a Colônia dos Pescadores Z-17 e o Sindpesca, apenas 
13,8% são mulheres o que não correspondem à realidade. Mesmo sendo o Sindpesca 
dirigido por uma mulher pescadora, este fato em si não garante uma discussão e 
avanço no sentido da busca pela conquista dos direitos ao qual essas trabalhadoras 
tem, apesar de significar uma avanço no que diz respeito à ocupação da mulher em 
espaços de poder, se faz necessário um movimento entre as mesmas onde possam 
discutir sua identidade de trabalhadoras da pesca, as diferenças de gênero no universo 
pesqueiro, o acesso aos direitos reconhecidos e a busca da conquista de suas 
demandas ainda não inclusas na legislação.  

Nacionalmente, as pescadoras têm alcançando visibilidade social e política, o 
que significa um avanço no plano das políticas públicas em relação ao reconhecimento 
do trabalho da mulher, porém não basta o estabelecimento das políticas públicas se 
faz necessário criar as condições de acesso a elas, nesse sentido Maneschy (2010) 
destaca: 
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No segundo encontro da Articulação Nacional, as pescadoras argumentaram 
que reconhecer sua condição significa, também, incluir a prevenção dos 
problemas de saúde ocupacional que lhes afligem, tais como Lesões por 
Esforço Repetitivo (LER), problemas de coluna e de pele devido à exposição 
ao sol, afecções ginecológicas e vulnerabilidade a animais peçonhentos. Elas 
pleiteiam uma cobertura de saúde mais abrangente e adaptada a sua 
realidade. Lembram que, assim como os pescadores, elas trabalham desde 
muito cedo. Finalmente, as pescadoras almejam segurança nos territórios 
de trabalho e de moradia e, também, pesquisas sobre as espécies que elas 
capturam para que sejam estabelecidos períodos de defeso. 

 
Entretanto, a maioria se encontra a margem das políticas públicas, ou seja, na 

invisibilidade. Quando chegam à época da aposentadoria muitas já se encontram com 
várias enfermidades adquiridas no decorrer dos anos em função do exercício da 
profissão, sem a assistência social e proteção devidas, como é o caso das doenças de 
pele e a deficiência visual. Muitas falecem sem nunca terem tido o acesso aos direitos 
sociais. 

O reconhecimento por meio das políticas públicas governamentais as mulheres 
pescadoras requer o processo de auto identificação delas próprias, enquanto 
trabalhadoras da pesca e, portanto, sujeitos de direitos, aliada, também, pela 
capacidade de mobilização política em prol de suas reivindicações, temas distantes do 
dia a dia das mulheres de Catispera e Brasília.  

O cotidiano do trabalho produtivo e reprodutivo ocupa mais de 12h diárias da 
vida dessas mulheres. Por serem pluriativas e desenvolverem outras atividades 
produtivas que dão suporte econômico para a família no período da vazante quando 
se dedicam a ser agricultoras rurais. Entre ser pescadora e agricultora, reforça o não 
reconhecimento identitário por parte dos agentes institucionais. E colabora para a 
invisibilidade enquanto pescadoras artesanais de camarão, atividade produtiva  qual 
dedicam grande parte do seu tempo. 

Diferente dos homens que desempenham atividades diferentes em tempo e 
espaço distintos, as mulheres desenvolvem diversas atividades simultaneamente, 
aparentemente divergentes entre si, ao mesmo tempo. 

Alencar (1993) chama a atenção para o fato de que apesar de socialmente as 
atividades de cuidado com a casa e filhos/filhas serem aparentemente secundárias, 
são elas que garantem a reprodução social no universo pesqueiro. A 
multidirecionalidade dada nas atividades femininas reforça a invisibilidade do trabalho 
das mulheres dificulta a identificação como trabalhadoras. Nessa condição, ficam 
excluídas dos correspondentes direitos sociais e previdenciários, como no caso das 
pescadoras de camarão (Alencar, 1991). 

 
A Vida no trabalho 

O trabalho das mulheres com a pesca do camarão inicia-se muito cedo, com a 
preparação para a captura do crustáceo e consiste no preparo da isca. Estas são 
preparadas, geralmente com restos de pão e/ou o que eles identificam como peixe 
cachorro cozido somente na água e/ou assados e misturados com a farinha. Os outros 
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utensílios, materiais e equipamentos que dão suporte a pesca são a lanterna e o saco 
de transportar cebolas vazio (ver Figura 06, a e b).  

O transporte é realizado em bajara (canoa grande, geralmente com cobertura 
com um motor ao meio) ou rabeta (canoa com motor na polpa) e casco (canoa 
pequena feita na maioria das vezes do tronco de árvores, sem motor, movida a remo – 
ver figura 09) que leva as pescadoras aos lagos acessíveis por furos e igarapés, no qual 
a canoa maior pode trafegar. 

 

   
 
Figura 06: a) Lanterna e saco de cebola vermelho e b) casco. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.                                       

 
Durante todo o processo elas aproveitam para ensinar aos filhos e as filhas que 

as acompanham sempre.  O tempo empreendido na realização dessa etapa é o da 
manhã e se estende até o final da tarde, quando será iniciada a segunda etapa do 
processo, que é a de captura das espécies. 

A captura dos crustáceos ocorre às margens dos lagos, rios ou igarapés 
geralmente com vegetação flutuante, uma vez que os camarões gostam de se 
alimentarem de suas raízes e restos de sedimentos que ficam presos à vegetação. 

As pescadoras encostam o casco ou canoa à margem do lago, mergulham a 
camaroeira na água, jogam a isca e depois de algumas horas retiram o apetrecho da 
água. Em seguida despejam os camarões dentro da embarcação (ver Figura 07, a e b & 
Figura 08, a e b ), sempre com cuidado diante da possibilidade de outros peixes 
menores junto às pequenas cobras e arraias. Caso isso ocorra elas tentam devolve-los 
o mais rápido possível para a água com a utilização do próprio remo e ou colher com 
que manuseiam a isca. 

 

  
Figura 07: a) Chegada ao ponto de pesca  e b)Mergulho da camaroeira na água.  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.                 

a b 

a b 
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Figura 08: a) Lançamento da isca no apetrecho e b) Retirada do apetrecho d’água. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.             

 
Antes de retornarem as suas casas, os camarões são colocados dentro do saco 

de cebolas vazios e lavados várias vezes nas águas. O tempo de pesca entre a saída e 
retorno para casa é muito variado, geralmente elas saem para pescar às 16h e 
retornam às 20h/21h se a pesca for boa, ou seja, capturarem uma boa quantidade. Se 
a pesca for fraca, elas às vezes dormem nos lagos e só retornam no outro dia. 

Segundo relatos das próprias pescadoras em outros tempos, em uma única 
noite, elas chegavam a capturar de duas a cinco bacias grandes de alumínios cheias. 
Atualmente, elas levam quase três dias a uma semana para encherem uma bacia. Essa 
situação demonstra como o camarão vem diminuindo ano a ano nos lagos pesqueiros 
próximos. 

A conservação do crustáceo ocorre por meio do seu cozimento com pouca água 
e sal em uma bacia de alumínio em cima de uma fogueira (ver Figura 09) no quintal da 
residência. Tudo é feito de forma artesanal, envolvendo praticamente todos os 
membros da família.  

Posteriormente, o camarão é levado na bacia para a sede do município. Ali, ao 
lado do mercado central s comercializados sempre durantes as manhãs, somente pelas 
mulheres. Eles despertam as quatro horas da madrugada, arrumam-se para atravessar 
o rio Amazonas. Chegam ao mercado central da cidade por volta das seis horas e 
permanecem ali até às treze horas.  

O deslocamento é feito em embarcação própria da família, bajarras ou rabetas 
e quem realiza a condução é geralmente os maridos, filhos ou elas próprias. 

Parte do pescado é conservada no isopor com gelo e outros são expostos na 
bacia sob o guarda sol e sentadas no pequeno banco de domingo a domingo.  

 

   
Figura 09: a) Cozimento do camarão  e b) Comercialização do camarão. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

a b 

a b 
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A venda feita por litro e/ou frasco. Cada frasco são dois litros e o valor oscila 
entre R$ 10,00 a R$ 18,00.  Durante o tempo que as pescadoras ficam no mercado, 
aproveitam para resolver situações diversas, como a compra de mantimentos para a 
família, marcação de consultas médicas, negociação dos produtos resultante do 
roçado.  

Os camarões que foram comercializados, produto final do trabalho 
desenvolvido em regime de economia familiar, no qual as mulheres desempenharam 
um papel estruturante e empregam sua mão de obra, foram transformados em 
mercadorias. É aí, que elas se realizam no seu ser social.  

Mas, permanece para quem observa e para elas próprias, o conflito existencial 
entre a luta pela subsistência e (in) sustentabilidade dos recursos aquáticos que 
contribuem para reprodução social dos grupos domésticos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das mulheres pescadoras de camarão residentes nas comunidades de 
Catispera e Brasília serem reconhecidas socialmente pela comunidade parintinense 
como pescadoras e terem na legislação pesqueira suas atividades reconhecidas como 
de pescadora artesanal, estas legítimas e legalmente trabalhadoras da pesca não são 
devidamente registradas como pescadora em razão do não acesso a política pública 
que ocorre devido a falta de informação dessas trabalhadoras que sinaliza para o 
distanciamento existente entre as entidades representativas do setor e a ausência de 
uma organização e movimento social em torno da categoria.  

Os avanços existentes no campo da legislação pesqueira são muito 
significativos em relação ao reconhecimento do trabalho realizado pelas mulheres 
como atividades pesqueiras, mas há muito que melhorar, em Parintins, a grande 
maioria das camaroeiras em estudo não tem sequer seu registro de pescadora, pois 
mesmo se auto-identificando como pescadoras elas acreditam que a oficialização 
deste pode por em risco e levar a perca dos direitos de pescador do marido, 
principalmente em relação ao SDPA.  

As camaroeiras trabalham cotidianamente na pesca e contribuem 
significativamente para a movimentação da economia local e sustento de suas famílias, 
mas vivem a margem de seus direitos de pescadoras e mulher, sem acesso a saúde, a 
educação e a segurança dentre outras situações de vulnerabilidade pessoal e social ao 
qual se encontram.  

Quando chega a época de se aposentarem torna-se difícil terem como 
comprovar o exercício de seu trabalho como pescadoras que desenvolveram ao longo 
da vida, seja pela falta de documentação exigida, seja pelo fato de não serem 
devidamente esclarecidas sobre seus direitos previdenciários, doentes e fragilizadas 
acabam desistindo da aposentadoria.  

Essas camaroeiras são pluriativas desenvolvendo várias outras atividades além 
da pesca, elas plantam, criam animais de pequeno e médio porte, cuidam da casa, do 
marido, dos filhos(as) e trabalham com respeito junto a natureza, procurando não 
trazer danos a mesma porque seus conhecimentos tradicionais orientam para o risco 
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que há em degradar o ambiente natural, pois é dele que tiram o alimento e sustento 
para toda a família .  

A ausência de uma devida efetivação das políticas públicas que levam em 
consideração o modo de vida e os conhecimentos tradicionais da população ribeirinha 
juntamente com a falta de uma educação que possibilite a autonomia e a prática do 
exercício da cidadania por parte da população mais o avanço imprudente do 
capitalismo e ausência do poder público vem pondo em situação de risco a 
permanência da existência de atividades artesanais como a da pesca do camarão 
realizada por maioria de mulheres em Brasília e Catispera, gerando com isso vários 
danos de ordem pessoal e social. 
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RESUMO 
A agricultura familiar é uma atividade econômico-produtiva cujas características fundamentais são: a 
utilização intensiva de mão-de-obra familiar, manejo de áreas de pequeno porte e a promoção da 
segurança alimentar da família. A pesquisa teve o objetivo de analisar o modelo de agricultura familiar 
desenvolvido pelos agricultores familiares em ecossistema de várzea do Baixo Amazonas. O 
experimento foi realizado na comunidade de Nossa Senhora de Nazaré, localizada no Paraná do Limão 
de Baixo, município de Parintins. O diagnóstico de campo baseou-se em levantamentos multitemáticos 
e temáticos, organizados sob a abordagem sistêmica e estratégia interdisciplinar de atuação em estudos 
de casos, voltados para a realidade complexa e emergente das atividades de extrativismo, agricultura e 
pecuária da região.  Os levantamentos temáticos (Agricultura, extrativismos, pecuária, socioeconômico e 
socioambiental) e a descrição dos processos produtivos e seus respectivos pontos de estrangulamento 
ocorreram mediante duas táticas para aprofundamento dos conhecimentos. A primeira, denominada de 
pesquisa de horizontalização multitemática (HM) e a segunda, verticalização temática (VT). Ambas 
trabalham com a visão dos atores sociais em situação de vivência e relato da experiência política e social 
do “aqui” e “agora”, nas atividades produtivas nas várzeas. Constatou-se que a geração de renda é feita 
a partir da atividade da produção de hortaliças em canteiros suspensos, que permite às famílias 
adquirirem no mercado tudo aquilo que não é produzido dentro da unidade de produção familiar, 
implicando na inserção delas na grande economia de mercado do município de Parintins. A partir de 
uma gestão eficiente dos recursos naturais empregados na atividade produtiva da agricultura familiar é 
possível atingir níveis satisfatórios de sustentabilidade ambiental, possibilitando dessa forma a 
harmonização entre a produção para a satisfação das necessidades humanas e a preservação do meio 
ambiente de maneira a possibilitar a efetiva prática dos princípios do desenvolvimento sustentável, com 
o atendimento das necessidades da geração atual e a preservação de recursos para o atendimento das 
gerações futuras.  
Palavras-chave: ecossistema de várzea, gestão organizacional, agricultura tradicional. 
 
ABSTRACT 
Family agriculture is an economical-productive activity which fundamental characteristics are: the use of 
intensive familiar labor, handling of small areas and the stimulus for the eating security on the family. 
The research had the objective of analyzing the family agriculture pattern developed by the family 
farmers in a flooding bank ecosystem in the eastern Amazonas and its interaction with the market 
economy. The experiment has realized in Nossa Senhora de Nazaré community, located in Paraná do 
Limão de Baixo in Parintins municipality. The field diagnosis has based on multithematic and thematic 
surveys, organized on the systemic approach and interdisciplinary strategy of action in case studies, 
aimed at the complex and emergent reality of extract industry, agriculture and farm activities in the 
region. The thematic surveys (Agriculture, extract industry, farm, social economical and social 
environmental) and the description of the productive processes and their respective strangulation 
points occurred through two tactics to go deep into knowledge. The former, named multithematic 
horizontalization (MH) research and the second, thematic verticalization (TV). Both work with the social 
actors vision in living situation and their report of political and social experiences of “here” and “now” in 
productive activities in the flooding bank areas. It has established that the income generation is made 
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from the vegetable production activity in suspended flowerbed that allows the family to acquire in 
municipal market Parintins. From an efficient management of natural resources applied to productive 
activity of family agriculture is possible to achieve satisfactory levels of environmental sustainable, 
making possible in this manner, the harmony between the production for the satisfaction of the human 
necessities and the preservation of  environment to make possible the effective practice of principles of 
sustainable development, to attend the current generation necessities and the preservation of 
resources to attend the future generations.  
Key-words: Ecosystem of flooding banks. Organizational management. Traditional agriculture. 
 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho é o resultado de estudos realizados sobre a agricultura familiar 
desenvolvida por agricultores ribeirinhos estabelecidos nas várzeas do Paraná do 
Limão de Baixo, afluente do rio Amazonas, na comunidade de Nossa Senhora de 
Nazaré no município de Parintins-AM, que teve como objetivo analisar o modelo de 
agricultura familiar praticado e sua interação com a economia de mercado, a partir de 
uma visão centrada no paradigma da sustentabilidade ambiental. Entender o 
relacionamento do homem amazônico com o seu habitat deve ser a meta da 
sociedade acadêmica, política e econômica não apenas regional, mas em âmbito 
internacional haja vista a importância do bioma para o equilíbrio do clima no planeta. 
Portanto, a relevância deste trabalho está em procurar perceber a maneira como o 
homem amazônico se relaciona com o meio ambiente através de uma atividade 
produtiva, o seu contato com a economia de mercado e as possibilidades de 
dinamização da atividade com a participação direta das famílias rurais bem como de 
ações que envolvam políticas públicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 
Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa qualitativa com finalidade 

exploratória e descritiva na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, localizada em área 
de várzea, no Paraná do Limão de Baixo, município de Parintins-AM. Os meios 
utilizados para a realização da pesquisa constaram de pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo. Bibliográfica, porque para a fundamentação teórico-
metodológica foi realizado levantamento sobre os seguintes assuntos: aspectos físicos, 
climáticos e sociais do município de localização da região pesquisada; agricultura 
familiar; gestão organizacional e sustentabilidade ambiental. Documental, porque se 
fez necessário acessar informações em órgãos e instituições públicas que trabalham na 
área da agricultura familiar e, de campo, porque foram coletados dados junto aos 
agricultores e comerciantes sujeitos da pesquisa. A execução do diagnóstico de campo 
ocorreu por meio de levantamentos multitemáticos e temáticos, organizados sob 
abordagem sistêmica e estratégia interdisciplinar de atuação em estudos de casos, 
pela utilização do método proposto por YIN (2001) e suas técnicas na perspectiva de 
pesquisa qualitativa diante da realidade complexa e emergente das atividades de 
extrativismo, agricultura e pecuária da região.   

Os levantamentos temáticos (Agricultura, extrativismos, pecuária, 
socioeconômico e socioambiental) e a descrição dos processos produtivos e seus 
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respectivos pontos de estrangulamento ocorreram mediante duas táticas para 
aprofundamento dos conhecimentos. A primeira, denominada de pesquisa de 
horizontalização multitemática (HM) e a segunda, verticalização temática (VT). Ambas 
trabalham com a visão dos atores sociais em situação de vivência e relato da 
experiência política e social do “aqui” e “agora”, nas atividades produtivas nas várzeas 
(NODA et al. p. 13, 2007). 

A tática de HM ocorreu com a aplicação da técnica de questionário-formulário, 
característica da pesquisa qualitativa. A utilização desta técnica permitiu a 
homogeneização da linguagem do pesquisador no trabalho interdisciplinar. O uso 
deste instrumento pelo pesquisador tentou superar o problema de meras respostas a 
meras perguntas, que podem estar facilmente desfocadas em sentido hermenêutico. 
Este instrumento não está livre de categorizar ou formalizar o material por ter 
conteúdo mais dinâmico, subjetivo, dialético na mão, porque ser mais flexível e 
perceber a trama não linear do fenômeno. Neste caso, o interesse pela 
representatividade estatisticamente garantida perde o seu lugar, porque se quer 
perceber a intensidade e não a extensão do fenômeno  (NODA et al. p. 13, 2007). 

O emprego do método etnográfico nesta pesquisa se deu por meio da técnica 
da confecção do mapa mental da localidade pelos comunitários que em uma manhã 
reunidos na casa de uma família transferiram para o papel sua percepção a respeito do 
local em que vivem e produzem (Figura 01). Outra técnica etnográfica empregada foi o 
registro de imagens a partir do uso de máquina fotográfica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: mapa mental da região da Comunidade de Nossa Senhora de Nazaré.  
Fonte: Os comunitários. 

 
RESULTADOS  
O Sistema de Produção de Hortaliças em Canteiros Suspensos ou Balcões 

Para NODA (2007, p.31) “o sistema de produção tem como base, práticas 
agroflorestais de produção caracterizadas pelo manejo das terras numa integração, 
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simultânea e sequencial, entre árvores e/ou animais e/ou cultivos agrícolas”. Os 
canteiros suspensos ou “balcões”   como são conhecidos regionalmente, são estruturas 
construídas em madeira resistente ao contato com a água. O tempo de duração 
depende do tipo de madeira utilizada, sendo que os esteios ou estações apresentam 
tempo de vida bastante longo se comparado ao tempo de vida das tábuas e ripões que 
também são utilizados na construção dos canteiros. Em média as madeiras como 
tábuas e ripões duram em torno de cinco anos, e os estacões mais de dez anos. São 
utilizados ainda na construção dos canteiros fios de arame recozido que prendem as 
peças que formam a caixa dos canteiros. 

As estruturas são construídas com estacas de 2,5 a 3,5 m que servem de 
sustentação para os canteiros forrados com tábuas estreitas. Cada canteiro possui de 
15 a 20 m de comprimento, com 80 cm de largura e altura de 12 cm. 

A partir da enchente do ano de 2009 (uma das maiores registrada no 
Amazonas) os produtores, como forma de prevenção têm utilizado estações mais 
compridos, para elevar a altura dos balcões e evitar prejuízos financeiros com perda 
das hortaliças cultivadas (Figura 02). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Agricultores trabalhando sob um canteiro de plantio. 
 Fonte:  Alberto Ferreira/2013. 

 
Por ocasião do período da vazante dos rios, é o momento em que o gado 

retorna da terra firme – ecossistema cujas terras e florestas não são submersos pelas 
águas dos rios – para engorda nos campos naturais de várzea. Daí, os agricultores 
recolhem todo o esterco produzido para usar na composição dos substratos onde são 
cultivadas as hortaliças. 
 

Manejo das Culturas nos Canteiros de Plantio 
A prática do cultivo de hortaliças em canteiros suspensos é realizada a partir de 

conhecimentos transmitidos através das gerações. As inovações tecnológicas 
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decorrem da procura por parte dos próprios produtores para possibilitar maior 
produtividade em  sua atividade, mesmo na ausência de assistência técnica por parte 
dos órgãos oficiais na região do Paraná do Limão de Baixo. Cada cultura tem um 
sistema tradicional de produção desde a semeadura, até a colheita. 

 A cultura do coentro (Coriandrum sativum) é multiplicada a partir de sementes 
que são adquiridas no comércio da cidade de Parintins. As sementes são depositadas 
em sulcos nos canteiros, em seguida cobertas com folhas de palmeiras até a 
germinação quando então são retiradas. Quando maduras as plantas são então 
arrancadas e o substrato de cultivo é revolvido e uma nova quantidade de esterco é 
então adicionada aos canteiros. 

A cebolinha (Allium fistulosum) é multiplicada a partir de propágulos existentes 
na propriedade. Normalmente os produtores quebram folha por folha para a 
comercialização e, somente quando os pseudobulbos já estão velhos é que são 
arrancados para a comercialização. Uma parte, contudo, é separada para os novos 
plantios. Dessa forma a renovação do esterco se dá com as plantas nos canteiros e, 
somente quando ocorre o arranquio por completo das plantas é que se procede a 
renovação do substrato. 

Com as espécies couve (Brássica oleráceae sp.) e chicória (Erygium foetidum) o 
procedimento é parecido ao da cultura da cebolinha. Como as folhas dessas culturas 
são colhidas individualmente para a comercialização, o substrato de plantio vai sendo 
renovado gradativamente e, apenas quando os produtores decidem pela renovação 
das matrizes é que o substrato é renovado completamente. As culturas da couve, 
chicória e pimentas também são multiplicadas a partir de materiais genéticos 
existentes nas propriedades, sendo desconhecida por parte dos produtores a 
denominação correta das cultivares ou mesmo a sua origem. A couve, também é 
multiplicada a partir de brotações que nascem nas axilas das folhas e, a chicória é a 
partir de sementes coletadas das plantas cultivadas. 
 
A Rotina de uma Unidade de Produção Familiar  

Quando não é dia de mercado o casal divide-se entre as tarefas de cuidar dos 
canteiros; cuidar das galinhas, patos e porcos – o que inclui alimentação, agasalhar 
“sentar” as galinhas e patas para desovar e chocar, separar os pintos -; cuidar do gado 
– tratar de ferimentos, pastorear as vacas prenhes, cuidar dos bezerros “enjeitados”, 
animais que as vacas por algum motivo negam o aleitamento, tirar o leite para a venda 
“in natura” e fabricação de queijos de “coalho” e “manteiga”, consertar cercas e 
currais -, pescar. Participando praticamente de todas as atividades já citadas as 
mulheres ainda têm a incumbência das atividades domésticas (Figura 03). 
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Figura 03: agricultora preparando o “balcão” para plantio.  
Fonte Alberto Ferreira/2013. 

 

A preparação dos produtos para o mercado é feita no dia anterior da 
comercialização nas feiras da cidade de Parintins. Essa atividade começa ao 
amanhecer, estendendo-se até o momento em que o sol começa a esquentar, para 
não prejudicar o material colhido. Este é depositado na varanda da residência e 
coberto com pano umedecido. É feita, então, uma parada para o almoço e o descanso 
dos agricultores. 

No início da tarde é feita a preparação das hortaliças para a comercialização. Os 
maços de cheiro-verde constam de: cebolinha, coentro e chicória. Dependendo do 
tamanho das folhas, a couve é amarrada em maços de quatro ou mais folhas. Na 
manhã seguinte, antes do raiar do sol as hortaliças são acondicionadas em caixas de 
isopor com capacidade para 180 litros e transportada para sede do município de 
Parintins. 
 

O Encontro com o Mercado  
O transporte até a cidade é realizado em canoas de madeira grandes movidas a 

motor a gasolina de 5,0 HP. Estas embarcações são conhecidas regionalmente como 
bajaras e não dispõem de cobertura, tanto que é comum as senhoras fazerem o uso de 
guarda-sóis quando da viagem de retorno para a comunidade. 

Cada produtor realiza duas viagens por semana e comercializa em torno de 500 
maços de cheiro-verde e couve. Por ocasião das entrevistas os produtores foram um 
tanto evasivos quanto ao valor do preço de venda das hortaliças, segundo os 
agricultores os valores variam de trinta e cinco a cinquenta centavos por maço, 
recebendo o pagamento em dinheiro. 
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Aspectos Populacionais e de Mão-de-Obra da Comunidade/Produtores de Hortaliças 
A população da comunidade de Nossa Senhora de Nazaré do Limão é 

constituída por famílias tradicionais da localidade e outra parte é constituída por 
famílias de vaqueiros que prestam serviços aos pecuaristas estabelecidos na região e 
que residem na cidade de Parintins. Isto quer dizer que em determinada época do ano 
– período da cheia dos rios – apenas as famílias tradicionais permanecem na 
comunidade (Figura 04). Nesta comunidade foram detectadas 25 famílias, totalizando 
um número de 47 pessoas formadas por crianças, jovens, adultos e idosos vivendo, 
efetivamente no local. Destas, treze famílias trabalham com a produção de hortaliças. 

 

 

Figura 04: indicadores da composição da população da Comunidade de Nossa Senhora de Nazaré. 

 
A mão-de-obra ativa é praticamente constituída somente pelos casais, sendo 

bastante reduzida. O número de jovens que poderia dar sua contribuição como força 
de trabalho nas atividades de produção é insignificante. Do total de famílias que 
trabalham com a produção de hortaliças a força de trabalho representa 59% da 
população, incluindo três pessoas já aposentadas e que ainda continuam na ativa. O 
outro grupo mais representativo da população é o de crianças de até 10 anos. Contudo 
ainda estão na comunidade porque a escola local ainda oferece formação compatível 
com suas faixas etárias. Segundo os pais dessas crianças, assim que elas necessitarem 
dos níveis de escolaridade mais avançados, serão encaminhadas para a cidade de 
Parintins, onde terão oportunidades de dar prosseguimento aos estudos.  
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Figura 05: percentual da população em função da disponibilidade de mão-de-obra comunitária. 

 
É importante observar que a composição da idade dos casais que formam a 

mão-de-obra ativa apresenta todos os homens acima dos trinta anos; cinco deles estão 
acima dos cinquenta anos e um está próximo dos setenta anos. Com relação às 
mulheres sete estão acima dos quarenta anos, quatro já ultrapassaram os cinquenta e 
uma está entrando nos setenta. Isto representa um quadro de trabalhadores com sua 
maioria próxima da aposentadoria (Figura 06). 

 

 

 

Figura 06: faixa etária da população que forma os casais de produtores. 

A escassez de mão-de-obra reflete no tamanho das áreas cultivadas com 
hortaliças por família (Figura 07). Essas áreas variam de 200 m2 a 600 m2, enquanto as 
espécies cultivadas se restringem:  a cebolinha,  couve manteiga,  coentro,  chicória e  
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pimentas do gênero Capsicum  ardida. Por isso um casal de agricultores consegue dar 
conta da atividade de cultivo e a comercialização dos produtos. 
 

 

Figura 07: indicadores de uso da terra em função da disponibilidade de mão-de-obra. 

 
Em função da variedade de produtos hortícolas comercializados nas feiras, 

atacadistas e supermercados da cidade de Parintins – mais de trinta espécies 
hortícolas – verifica-se   que existe um mercado que apresenta oportunidades de 
negócios bastante vantajosas para os produtores locais. 

 
Aspectos relacionados à composição da renda familiar 

Como é característico das famílias que trabalham com a agricultura familiar, as 
famílias da comunidade de Nossa Senhora de Nazaré demonstram que a composição 
de sua renda é formada a partir de diversas fontes, como a pecuária, o extrativismo 
animal através da pesca, os benefícios sociais do governo federal, além de salários 
pagos pela municipalidade, não é diferente do que ocorre nos diferentes municípios do 
Amazonas.  

A partir da declaração dos próprios comunitários, temos uma formação de 
renda anual e calculada em salários mínimos das treze famílias entrevistadas em que 
se apurou uma renda total de 277,13 salários mínimos, dividida pelos cinco itens que 
compõem a cesta da renda das famílias da localidade (Figura 08 e 09). Pela análise do 
quadro verificou-se que os itens que mais pesam na formação da renda são as 
hortaliças e os benefícios sociais, com 62% e 20% respectivamente, vindo em seguida a 
pecuária com 8% e, fechando o quadro os recebimentos de salários do município e a 
renda obtida da pesca com 5% e 4% respectivamente. 
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Figura 08: aspectos que influenciam a formação da renda dos agricultores familiares da Comunidade de 
N. S. de Nazaré. 

 

A perspectiva com relação a formação da renda familiar dos comunitários da 
localidade é que os benefícios sociais venham a ocupar um lugar de destaque em 
poucos anos, seguidos da pecuária. É evidente a preocupação dos comunitários em 
manter as fêmeas bovinas no plantel para a reprodução e consequente aumento dos 
rebanhos. Isto se deve ao fato dos produtores considerarem a atividade pecuária 
menos demandante de mão-de-obra, além do que no período das enchentes os 
animais podem ser transferidos para as terras firmes evitando com isso os prejuízos 
decorrentes do regime das águas dos rios. Em vista dessa perspectiva é natural que a 
renda oriunda da produção de hortaliças venha a diminuir no decorrer dos anos 
vindouros. 

 

 
 
Figura 09: aspectos que determinam a composição da renda dos agricultores familiares da  
Comunidade de N. S. de Nazaré. 
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DISCUSSÃO  
Fatores que Interferem na Organização Social e Espacial da Produção no 

Sistema de Produção de Várzea na Região do Paraná Do Limão de Baixo – Rio 
Amazonas 

 
a. Regularização fundiária - praticamente todas as unidades de produção da 

Comunidade de Nossa Senhora de Nazaré do Paraná do Limão de Baixo estão 
situadas dentro de propriedades em que foram realizados processos informais 
de partilha de herança, ou seja, os pais ou avós dividiram suas propriedades e 
autorizaram os filhos e netos a construírem suas casas e instalarem suas 
unidades de produção, sem que houvesse a interferência da justiça na ação. 
Dessa forma, as propriedades apresentam áreas bastante reduzidas, algumas 
unidades de produção na atualidade não alcançam vinte metros de largura por 
quinhentos metros de comprimento. Na época vazante, nas áreas dos fundos 
dos terrenos há formação de campos de pastagens naturais que são 
aproveitadas para o pastoreio do gado. 

b. Mão-de-obra  praticamente em todas as unidades de produção a mão-de-obra 
disponível é a do casal, alguns iniciando a formação de famílias e, outros já em 
idade próxima da aposentadoria, outros já aposentados. As poucas crianças 
existentes na comunidade esperam apenas completar o estudo fundamental 
para serem encaminhadas a casa de parentes na sede do município, onde 
darão continuidade aos estudos. Em algumas residências o casal ainda tem sob 
seus cuidados idosos que já necessitam de cuidados especiais. 

c.  Assistência técnica - Os agricultores foram unânimes em afirmar que a única 
assistência oficial que recebem é do IDAM – Instituto Amazonense de 
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas – órgão 
oficial do Estado para prestação de serviços de extensão rural. A assistência se 
resume a prevenção da febre aftosa, nas campanhas estaduais de vacinação.  

d. Crédito rural governamental - Em virtude da falta de regularização fundiária das 
propriedades da região e da ausência de assistência técnica por parte dos 
órgãos oficiais de extensão rural e pesquisa os produtores não têm acesso ao 
crédito oficial o que dificulta o investimento em inovações e tecnologias.  

e. Enchentes - A partir do ano de 2009 em que ocorreu uma das maiores 
enchentes da bacia hidrográfica do rio Amazonas, causando grandes prejuízos 
aos agricultores de várzea, os produtores do Paraná do Limão de Baixo que 
tiveram a perda de cem por cento de seus canteiros cultivados com hortaliças, 
foram obrigados a investir em novas estruturas de plantio o que implicou em 
gastos extras com a aquisição de madeiras e o trabalho para a construção das 
novas estruturas e mesmo de novas residências.  

f. Secas - O período do verão amazônico quando as chuvas rareiam, as 
temperaturas diurnas se elevam e os ventos aumentam de intensidade e 
duração, o ressecamento dos substratos dos canteiros – que possuem pouca 
profundidade – prejudica o desenvolvimento das plantas, o que implica no 
aumento do consumo de gasolina por parte dos equipamentos de irrigação.  
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g. Sanidade vegetal e animal - a incidência de pragas e/ou doenças nos cultivos de 
hortaliças é sempre motivo de preocupação para os produtores. O período 
mais propício para o aparecimento das podridões principalmente na cultura da 
cebolinha é o período chuvoso. Quanto as doenças se manifestam 
normalmente os agricultores arrancam todas as plantas e fazem a troca do 
substrato dos canteiros. 

h.  Preço dos insumos e materiais e equipamentos - Os insumos mais utilizados 
pelos produtores de hortaliças e que têm sua aquisição fora da localidade são a 
gasolina utilizada nos equipamentos de irrigação e as sementes de coentro. A 
gasolina é o combustível utilizado nos equipamentos de irrigação assim como 
nas bajaras de transporte. A madeira utilizada na construção dos canteiros é 
um fator que contribui significativamente para a elevação dos custos de 
produção das hortaliças. Como a madeira utilizada na construção dos canteiros 
é adquirida na região dos rios Uaicurapá e Tracajá, região das terras firmes, e 
sofre a concorrência dos preços praticados na cidade de Parintins, o preço por 
peça é considerado bastante elevado pelos produtores. As peças mais utilizadas 
pelos produtores são os estações, as tábuas e os ripões utilizados na 
construção dos canteiros e nas passarelas utilizadas pelos produtores para 
realizarem a prática dos tratos culturais nas culturas o que inclui enchimento 
dos canteiros com o esterco, plantio de mudas ou semeio do coentro, controle 
de ervas invasoras, irrigação, revolvimento e complementação do substrato de 
plantio. 

i. Organização de produtores - Apesar do espírito de ajuda mútua que contribui 
para a existência da comunidade, quando a questão diz respeito a organização 
dos produtores em associação, cooperativa, sindicato ou qualquer outro 
organismo com objetivos associativismos há rejeição. Alguns produtores 
procuram filiar-se a Colônia Z-17 de Pescadores do município de Parintins assim 
como ao Sindicato de Pescadores de Parintins-AM (SINDIPESCA) com o objetivo 
de receber o seguro-defeso, uma ajuda financeira do governo federal para os 
pescadores no período em que a pesca fica proibida em resguardo ao período 
de reprodução de algumas espécies de peixe na região. 

 

CONCLUSÕES  
O presente trabalho teve como objetivo analisar o modelo de agricultura 

familiar praticado pelos agricultores da comunidade de Nossa Senhora de Nazaré do 
Paraná do Limão de Baixo, município de Parintins-AM e, sua interação com a economia 
de mercado, a partir de uma visão centrada no paradigma da sustentabilidade 
ambiental. 

Nesse processo de análise buscou-se respostas para indagações como: os 
agricultores locais estão atendendo as exigências do mercado no que diz respeito a 
quantidade, qualidade e variedade de produtos? A oferta de mão-de-obra local seria 
suficiente para atender as necessidades da atividade produtiva? Se em caso negativo 
quais os fatores que estariam interferindo nessa variável ambiental? A atividade 
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recebeu investimentos em inovações tecnológicas que estimulassem a produtividade e 
o interesse dos jovens em continuar na atividade? A introdução de novos produtos 
atraiu o interesse dos consumidores e comerciantes e criou dificuldades para a 
importação por parte dos atacadistas de hortifrutigranjeiros da cidade de Parintins-
AM? A produção a partir de métodos naturais é fator de atração para os 
consumidores? 

Com a análise dos dados coletados em campo chegamos à conclusão que é 
evidente que a atividade de produção de hortaliças em canteiros suspensos na região 
do Paraná do Limão de Baixo vem sendo paulatinamente substituída pela pecuária 
mista, assim como outras fontes de renda estão suprindo as necessidades da 
população existente atualmente na localidade. Ainda que a atividade possa explorar 
um mercado francamente favorável com a expansão contínua da demanda e o valor de 
comercialização dos produtos hortícolas, a ausência de políticas públicas de apoio à 
atividade cria uma situação de abandono dos agricultores familiares, que 
descapitalizados, sem assistência técnica, capacitação tecnológica, organização e 
estruturas de apoio como sistemas de irrigação, transporte e portos adequados 
procuram outras atividades ou mesmo outras fontes de renda para o sustento de suas 
famílias.  

A proximidade da sede municipal serviu como atrativo para a população 
infanto-juvenil carente de um sistema educacional que atendesse as suas 
necessidades. A instalação na cidade de Parintins-AM de duas universidades públicas e 
de um centro tecnológico reforçou o processo migratório, com a fixação da população 
mais jovem definitivamente na cidade, haja vista que antes a mesma ainda retornava à 
comunidade nos finais de semana reforçando a mão-de-obra da atividade produtiva de 
hortaliças. 

A diminuição da mão-de-obra levou os produtores locais a reduzir a área 
plantada bem como a variedade de espécies cultivadas em um claro movimento de 
racionalidade que evitasse sacrifícios laborais além do necessário. Por intuição ou por 
uma estratégia deliberadamente planejada a formação de pequenos rebanhos 
bovinos, inicialmente destinados à formação de poupança, preparou algumas famílias 
para o momento atual em virtude das mudanças em curso. 

Como a formação de renda das famílias é um composto de diversas fontes: 
venda de produtos hortícolas, venda de carne, leite e seus derivados, venda de 
pequenos animais, benefícios sociais do governo federal e salários de familiares 
residentes na cidade é natural que o impacto da diminuição da renda semanal gerada 
a partir da produção de hortaliças tenha sido minimizado. 

Os fatores naturais também contribuíram de maneira significativa para o 
esvaziamento populacional da localidade. As enchentes dos rios acima das médias que 
aconteceram a partir do ano de 2009 causaram prejuízos significativos para as famílias 
como as perdas totais dos canteiros de produção de hortaliças, inundação e destruição 
de residências obrigando a reconstrução das casas em estruturas mais altas e, em 
locais também mais elevados. Novamente a pecuária apresentou mais uma vantagem, 
pois a mesma pode ser praticada nos meses de vazante e seca, período em que os 
criadores aproveitam para a engorda dos animais, além do que o rendimento do leite 
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aumenta e com isso a produção de queijos, importante fonte de renda para as 
famílias. 

A ausência da assistência técnica oficial não proporcionou a introdução de 
tecnologias que conciliassem a atividade produtiva com as condições ambientais 
naturais gerando ganhos de produtividade que estimulassem os agricultores ou seja, a 
atividade produtiva continuou sendo desenvolvida com os saberes tradicionais 
repassados de geração para geração. 

Mesmo a produção local sendo praticada totalmente com insumos naturais não 
existe menção ao fato junto aos consumidores e comerciantes, sendo os produtos 
locais comercializados misturados aos importados pelos atacadistas, sem nenhum 
ganho adicional pelos agricultores locais. 
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RESUMO 
Um dos principais desafios na atualidade é o acesso à alimentação adequada e saudável. No Brasil, 
84,65% da população vive em cidades (IBGE, 2010). No município de Parintins (Amazonas, Brasil), esse 
percentual é de 68,50% de sua população. Em outras palavras, na zona urbana a renda é o principal 
meio de acesso ao alimento. Entretanto, o acesso via alimentação escolar é gratuita e, no Brasil, 
constitui-se numa das maiores políticas públicas voltadas para a segurança alimentar de sua população. 
Na periferia urbana brasileira a disponibilidade do alimento diário nas refeições escolares possibilita não 
somente o acesso a calorias e proteínas necessárias ao corpo, como também, reduz gastos com a cesta 
básica familiar. Dados do IPEA sobre a atual distribuição da pobreza no Brasil mostram uma grande 
disparidade das regiões Norte (68%) e Nordeste (80%) em relação às demais atingindo mais da metade 
de suas populações. Isso de certa forma enaltece o quão importante se tornaa alimentação oferecida 
nas escolas que por vezes se torna a principal refeição do dia. Entretanto, esta alimentação difere dos 
hábitos alimentares locais. Segue um padrão que prioriza os alimentos industrializados e difere dos 
hábitos alimentares da região norte, constituídos basicamente pela influencia indígena no consumo da 
farinha de mandioca amarga (Mannihot utilissima) e seus derivados (beijus, bebidas, farinhas etc), 
associados a outros alimentos como carne de caça, aves, frutas, sementes silvestres, peixes, entre 
outros (CASTRO, 2008). Procurando compreender a relação da alimentação oferecida numa escola da 
periférica da cidade de Parintins com a segurança alimentar das famílias é que se propôs este artigo. Por 
conseguinte, esta análise concentra uma discussão que envolve politicas publicas como o Programa 
Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A metodologia utilizada foi o 
estudo de caso da realidade da escola municipal “Irmã Cristine” localizada em área periférica de 
Parintins/AM. A amostra foi composta por 157 alunos do ensino fundamental com idades entre 10 e 15 
anos. Os dados foram organizados estatisticamente em formato de gráficos e tabelas. Os resultados 
destacam que 62% dos alunos têm a alimentação escolar como substituta de uma das refeições 
principais em seus domicílios. Esse índice é maior que os dados do Programa Fome Zero para a região 
Norte (56%), pois para 75% dos alunos a esta alimentação escolar é mais variada e saborosa daqueles 
preparados em suas residências. Assim a segurança alimentar na escola periférica urbana de Parintins 
vem por meio da quantidade de alimentos diários oferecidos, mas qualitativamente esta alimentação 
ainda esta longe de se constituir uma representante da cultura alimentar local, segundo os parâmetros 
da segurança alimentar e nutricional. 
Palavras-chave: Alimentação Escolar; Segurança Alimentar; Amazônia; Periferia urbana. 
  
 
ABSTRACT 
One of the major challenges today is access to adequate and healthy food. In Brazil, 84.65% of the 
population lives in cities (IBGE, 2010).In the city of Parintins (Amazonas, Brazil), this percentage is 
68.50% of its population. In other words, in urban areas the income is the primary means of access to 
food. However, access via school feeding is free and, in Brasil, it constitutes one of the largest public 
policies for food security for its population.In Brazilian urban periphery availability of daily food in school 
meals not only allows access to calories and protein needed for the body, but also reduces spending on 
basic family basket. IPEA data on the current distribution of poverty in Brazil show a wide disparity in 
the North (68%) and Northeast (80%) compared to the other reaching more than half of their 
populations. That somehow elevates how important the food offered in schools which sometimes 
becomes the main meal of the day. However, this differs supply of local food habits. Follows a pattern 
that prioritizes processed foods and eating habits differ from the northern region, consisting primarily 
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by indigenous influences the consumption of bitter cassava flour (utilissima Mannihot) and its 
derivatives (manioc bread, beverage, flour etc) and with other foods as game meat, poultry, fruits, wild 
seeds, fish, among others (CASTRO, 2008). Trying to understand the relationship of food offered at a 
school in the town of peripheral Parintins with household food security is proposed that this article. 
Therefore, this analysis focuses a discussion that involves public policies like Bolsa Família Program and 
the National School Feeding Programme (PNAE). The methodology used was the case study of the 
reality of municipal school "Sister Cristine" located in the peripheral area of Parintins / AM. The sample 
consisted of 157 primary school students aged between 10 and 15 years. Data were statistically 
organized in form of graphs and tables. The results highlight that 62% of students have school feeding as 
a substitute for a main meal in their homes. This ratio is higher than the data of the Zero Hunger 
Programme for Northern region (56%), because for 75% of the students at this school feeding is more 
varied and tasty those prepared in their homes. So food security in urban peripheral School Parintins 
comes through the daily amount of food offered, but qualitatively this power is still far from constituting 
a representative of the local food culture, according to the parameters of food and nutrition security. 
Keywords: School Food. Food Security. Amazon. Outskirt. 

 
INTRODUÇÃO 

Uma alimentação adequada é decisiva para o desenvolvimento do ser humano 
desde a sua infância como em todas as fases da sua vida.  Na chamada pré-
adolescência quando o corpo está passando por mudanças hormonais é uma fase da 
vida que a alimentação constitui-se significativa nesse processo vital. 

O direito a alimentação saudável está assegurado pela Constituição Federal de 
1988 no artigo 6º, que dispõe como sendo direitos sociais assegurados pela mesma: a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, assegura a 
previdência social a proteção à maternidade e à infância, além de assegurar a 
assistência aos desamparados na forma da mesma. Amplamente discutido durante a 
4ª Conferência Nacional de SAN, (2011) realizada em Salvador-BA.  

A alimentação escolar constitui-se como um dos pilares do sistema alimentar 
nacional. Por isso, a abordagem aqui neste artigo discute acerca da importância dessa 
temática para a população que reside na periferia do município de Parintins. É 
resultado da experiência de um dos pesquisadores como manipulador de alimentos 
em escolas públicas, atividade que exerce há 10 anos. A realidade percebida ao longo 
do exercício da profissão demonstrou a importância da refeição servida na escola para 
muitos alunos.  

As obras de Castro (2007), Maluf (2008) e a tese de Santos (2012) formam o fio 
condutor da analise teórica sobre o tema tratado. As Conferencias Nacionais de 
Segurança Alimentar e Nutricional (1994, 2004-07-11), também auxiliaram na 
compreensão do objeto de pesquisa.  

No contexto atual brasileiro onde se executa uma política de erradicação da 
pobreza e da miséria por meio do Programa Fome Zero, ainda existe, uma parcela da 
população 16,27 milhões, vivem abaixo da linha de pobreza sendo 4,2 milhões sem 
rendimento e 11,4 milhões com rendimento médio domiciliar per capita entre R$ 1,00 
e R$ 70,00. Representando assim 8,5% da população brasileira nessa situação, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste e que, por conta disso tendem a utilizar 
dos programas do governo como meio de acesso ao alimento (CAISAN, 2011). 



 
 

92 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

Para alcançar nosso objetivo, que é o de compreender a relação da alimentação 
oferecida numa escola periférica da cidade de Parintins com a segurança alimentar das 
famílias de baixo poder aquisitivo, realizou-se um estudo delimitado em uma escola 
municipal (Irmã Cristine) localizada na periferia urbana da cidade.  

Em geografia, o termo “periferia” tem duas concepções: aparece como 
distanciamento da área central da cidade e, como lugar da cidade em que concentra 
pessoas detentoras de um poder aquisitivo baixo. Neste trabalho consideramos 
periferias ambas as acepções, mas destacaremos a periferia como lugar de famílias de 
baixo poder aquisitivo, realidade dos bairros Paulo Corrêa e União onde moram os 
alunos atendidos na escola municipal Irmã Cristine. 

Por conseguinte, este artigo discute a segurança alimentar e nutricional por 
meio do olhar para a alimentação escolar em uma escola pública municipal da periferia 
urbana de Parintins-Amazonas. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 
O procedimento de pesquisa adotado neste trabalho foi o estudo de caso. Este 

sendo “mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro 
do seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são 
claramente percebidos”. (Gil, 2008, p.54) 

Para coletar os dados quantitativos, foi elaborado um questionário com 10 
perguntas abertas e fechadas que foi aplicado aos alunos do 6º ano no turno matutino 
da Escola Municipal Irmã Cristine com idade entre 10 a 15 anos, mediante termo de 
consentimento assinado pela Gestora e pela Pedagoga da referida escola. 

O número de questionários a ser aplicados, foi calculado através de uma 
Amostra Aleatória Simples (AAS) sem repetição, onde os indivíduos tem a mesma 
probabilidade de serem sorteados (N=1). Sendo que o cálculo da amostra para uma 
margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95% foi igual a 157 questionários de 
um total de 263 alunos após serem tratados em calculadora de amostragem e 
aplicados posteriormente, mediante sorteio tendo como base a lista de frequência do 
professor. 
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ÁREA DE ESTUDO 

 
 
Figura 01: Localização do município de Parintins- AM. 
Organizador por  Rildo Marques, 2014. 
 

O município de Parintins tem sua população atual de 102.033 habitantes, sendo 
69.890 urbana (68,50%) e o restante 32.143, rural (31,50%). Os mesmos dados do 
Censo demonstram um aumento da pobreza que em 2000 era de 57,52% e 
atualmente, atingindo o índice de 60,7%,acarretando para a cidade o título nefasto de 
cidade do interior com maior número de habitantes em situação de extrema pobreza 
no Estado do Amazonas, atingindo cerca de  22,42% da população municipal. 

A escola “Irmã Cristine”,depois de ser ampliada e reestruturada, para melhor 
atender a crescente demanda local, visto eu antes era de madeira, atualmente é uma 
das maiores escolas públicas municipais em número de alunos da cidade de Parintins, 
com um total de 1.538 alunos divididos nas séries do ensino fundamental, Ensino de 
Jovens e Adultos (EJA) e Pró - jovem urbano. Nosso público alvo constituiu-se de 
alunos do 6º ano Matutino com idade entre 10 e 15 anos devidamente matriculados, 
com total 157 alunos. 

Está localizada na zona Sul da cidade de Parintins, no bairro de Paulo Corrêa 
(Figura 02) que segundo o IBGE (2010), é o bairro mais populoso da cidade de 
Parintins, mais precisamente na Rua João Pessoa Lopes (Rua 7) nº3990 e abrangendo 
uma área entre  as ruas José Newton (Rua 8) e Guajarina Prestes (frente) atendendo 
alunos que residem nos bairros de Paulo Corrêa, Itaúna II, Itaúna I e União. 
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Figura 02: Escola Irmã Cristine antes e atualmente. 
Organizado por Rodrigo dos Anjos, 2013. 

 
Esses bairros foram ocupados de uma antiga fazenda do empresário paraense 

Paulo Corrêa tendo a primeira ocorrida na década de 1990, onde após muita 
negociação judicial, o mesmo acabou vendendo suas terras para a prefeitura afim de 
que a mesma pudesse ser doada as famílias que segundo que, não dispunham da 
mesma dando origem aí o atual bairro do mesmo nome. 

O perfil sócio econômico dos alunos do 6º ano do turno matutino desta escola 
municipal apresenta 74% de famílias de baixo poder aquisitivo, cadastradas no 
Programa Bolsa Família. São numerosas, variando de 5 a 13 pessoas por residência. A 
renda dos pais é proveniente do trabalho informal nas profissões de pedreiros, 
carpinteiros, tricicleiros, pescadores, donas de casa e outros e, uma menor parcela, do 
funcionalismo público como: garis, professores, policiais e outros. 

Os alunos investigados da escola Irmã Cristine residem nos seguintes bairros, 
de acordo com a Tabela 01 abaixo: 

 
Tabela 01: Bairros onde moram os alunos do 6º ano turno matutino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo. 
Organizado pelos autores, 2013. 

BAIRROS Nº DE ALUNOS 
PAULO CORRÊA 84 
ITAÚNA II 43 
ITAÚNA I 07 
UNIÃO 21 
OUTROS 02 
TOTAL 157 
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Esses bairros, segundo o Plano Diretor do Município (Art.17/ Incisos V-VI 
p.9,2006), também fazem parte da área denominada de Zonas de Especial Interesse 
Social, (ZEIS) criadas de forma a facilitar o acesso a terra à população de baixa renda. 
 
RESULTADOS 
SEGURANÇA ALIMENTAR: O DIREITO A ALIMENTAÇÃO 

O direito a alimentação, isto é, o direito que todo cidadão tem de obter uma 
alimentação adequada e saudável para sua sobrevivência disposto no artigo 6º da 
Constituição Federal Brasileira, somente começou a ser amplamente discutido a partir 
das conferências sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) que tiveram suas 
bases nos diagnósticos da fome no Brasil exposto na reconhecida obra de 1946 de 
Josué de Castro intitulada Geografia da Fome. 

O tema segurança alimentar apareceu pela primeira vez no Brasil em 1985 na 
chamada Nova República como uma proposta de política contra a fome formulada 
pela Superintendência de Planejamento do Ministério da Agricultura (MALUF, 2007 
p.80). 

A primeira conferência de SAN (Segurança Alimentar e Nutricional) foi realizada 
em 1994 em Brasília-DF, sob a organização do CONSEA (Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar), com o tema: Fome, a questão nacional. Atualmente a mesma se 
encontra na sua quarta edição e foi realizada em Novembro de 2011 na cidade de 
Salvador- BA com o tema: Alimentação Adequada e Saudável Direito de Todos.  

Porém cabe aqui esclarecer que foi somente a partir de 2001 que o combate à 
fome assumiu uma centralidade nas questões políticas no país, no auspicio do governo 
Lula foi criado o Programa Fome Zero, de inspiração americana. 

A partir deste programa criaram-se outras políticas públicas de SAN que 
viessem de certa forma, facilitar o acesso aos alimentos por meio da renda aos grupos 
sociais mais vulneráveis do país. Concepção propalada desde Castro (2008) quando em 
sua obra “Geografia da fome” demonstrou que o problema da fome no Brasil era 
devido principalmente à falta de políticas que viessem a facilitar o acesso aos 
alimentos, sobretudo a renda, elemento importante de SAN. 

Dessas conferências muitas propostas surgiram e se concretizaram 
posteriormente, sendo a maioria delas, voltadas para erradicar a fome, a pobreza e a 
miséria no Brasil respectivamente.  Dentre estas cabe aqui destacarmos as duas que, 
são de suma importância para que essas metas sejam alcançadas principalmente por 
terem o seu campo de atuação no âmbito escolar como a Bolsa Família e o PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar). Estas têm como principal objetivo o de 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por 
meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que 
cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. 

O Programa Bolsa família é outro importante acesso a SAN no Brasil. Constitui-
se de uma junção de vários outros programas oferecidos anteriormente (como Bolsa 
Alimentação, Bolsa Escola, Cartão Alimentação e Vale Gás). É o principal programa de 
transferência de renda direta para as famílias em situação de risco como forma de 
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garantir o direito humano à alimentação adequada, além de educação e saúde. Para 
uma família ser contemplada por este benefício, os seus filhos tem que estarem 
devidamente matriculados em escolas públicas e ter, dentro da média estipulada, 
entre 75% e 85% de assiduidade, de acordo com a faixa etária de idade. 

Para Santos (2012), os programas de auxílios governamentais como a Bolsa 
família, aposentadorias, pensões basicamente são os responsáveis por boa parte da 
renda das famílias urbanas e rurais do município de Parintins e muito mais nos bairros 
periféricos da cidade. 

 Por conseguinte, existem famílias que recebem o bolsa família e outros 
benefícios como aposentadorias, pensões e outros. Entretanto, não é suficiente para 
manter a alimentação em quantidade e qualidade. Santos (2012) destaca que 60% da 
renda das famílias de baixa renda em Parintins, são gastos com alimentos como 
enlatados, conservados e artificiais com diminuição do pescado e da farinha de 
mandioca. Uma redução verificada também para o todo o estado do Amazonas. Ou 
seja, apresenta uma insegurança alimentar na periferia urbana. 

 O valor a ser pago pelo beneficio do bolsa família depende da renda familiar 
mensal e número de crianças e adolescentes que a família possui (Tabela 02). 

 

Tabela 02: Cálculo do benefício da Bolsa família, (famílias com renda per capita de até 
R$70). 

 
Nº de crianças e 

adolescentes até 15 

anos 

Nº de jovens de 

16 e 17 anos 

Tipo de 

benefício 

Valor do 

benefício 

0 0 Básico R$ 68,00 

1 0 Básico+ 1 variável R$ 90,00 

2 0 Básico+ 2 variáveis R$ 112,00 

3 0 Básico+ 3 variáveis R$ 134,00 

0 1 Básico+1 BVJ R$ 101,00 

1 1 Básico+ variável+1 BVJ R$ 123,00 

2 1 Básico+ 2 variáveis+1BVJ R$ 145,00 

3 1 Básico+ 3 variáveis+ 1BVJ R$ 167,00 

0 2 Básico+ 2 BVJ R$ 134,00 

1 2 Básico+ 1 variável+ 2 BVJ R$ 156,00 
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2 2 Básico+ 2 variáveis+ 2 BVJ R$ 178,00 

3 2 Básico+ 3 variáveis+ 2 BVJ R$ 200,00 

Fonte: Programa Bolsa família- Agenda da família, 2011. 
Organizador pelos autores, 2013. 

 

Entretanto, vale ressaltar que, as famílias que possuem renda mensal per capita 
de R$ 70,01 a R$ 140,00 só ingressam no programa se possuírem crianças ou 
adolescente na faixa etária de 0 a 17 anos, ao passo que as que têm renda de até R$ 
70,00 podem participar seja qual for a idade de seus membros. 

 
O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

O PNAE é outra política publica resultante dos debates das conferências. Essa 
política tornou-se importante para a aquisição de produtos para a alimentação escolar 
para a educação básica em todo o país e em Parintins, não é diferente. É o principal 
articulador na gestão e aquisição de produtos da alimentação escolar e tem como um 
de seus objetivos o fortalecimento da agricultura familiar através da aquisição dos 
produtos por meio dos programas PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e 
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

O PAA estipula como meta que cerca de 30% dos produtos destinados para a 
alimentação escolar sejam oriundos de agricultores locais promovendo hábitos 
alimentares da cultura local e fortalecendo a agricultura familiar. 

Entretanto, apesar do PNAE existir há mais de 50 anos e estando atuante em 
todo território nacional, somente em 2009 foi reconhecido formalmente pelo 
congresso Nacional, sancionado pela Lei Nº 11.947 de 16 de junho de 2009. Enfrentou 
duras oposições no Senado formuladas pela bancada ruralista, que foi pressionada 
pelos segmentos das indústrias de alimentos do setor privado com o objetivo de 
monopolizar o mercado institucional da alimentação escolar. Foram derrotados pela 
pressão maciça dos movimentos sociais organizados. 

 Assim, os produtos para a alimentação escolar de Parintins são adquiridos pela 
compra direta dos produtores sendo esta uma obrigatoriedade exigida pelo programa 
através da COOPAPIN (Cooperativa dos Produtores em Agropecuária e extrativismo do 
Município de Parintins), vencedora do pregão no ano de 2013 e, assim, oferece 
produtos regionais como: macaxeira, bananas, jerimum, verduras, e outros. 

Porém, a realidade da fraqueza da produção agrícola em Parintins, de produtos 
sazonais e pouca quantidade, não permite essa margem de segurança alimentar. 

O PNAE é quem gerencia e articula todo o processo de licitação, fiscalização e 
aquisição dos produtos referentes à alimentação que será posteriormente oferecida 
nas escolas públicas do município (Urbanas e Rurais), tanto na esfera municipal quanto 
estadual. 

Dados da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) atestam que na área 
urbana existem 18 escolas estaduais e 33 escolas municipais. Esses dados demonstram 
a dimensão de abrangência do programa em Parintins, pois o mesmo atende cerca de 
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35.000 alunos, segundo dados do Conselho Municipal da Merenda Escolar (COMAE), 
incluindo recentemente também os alunos de ensino médio.  
 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PARINTINS 

Conforme divulgado pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) 
realizada em todo o país no período de 2004 a 2009, apontando que apesar de ter 
havido um crescimento contínuo na renda domiciliar em todas as regiões brasileiras, 
as regiões com maiores rendimentos (Sudeste, Centro-Oeste e Sul) ainda mantêm 
grande diferença em relação às duas mais pobres (Nordeste e Norte). Dessa maneira, a 
renda média domiciliar da região Sudeste é de 93%, maior do que na Nordeste e 73%, 
do que na região Norte (CAISAN, 2011). 

Esses dados confirmam a realidade da maioria dos habitantes da cidade de 
Parintins, onde a renda comum da população oscila em sua maioria, em torno de meio 
até um salário mínimo (IBGE, 2010), segundo afirmado anteriormente, provém 
principalmente dos programas do Governo Federal (bolsa família e auxílio 
aposentadoria). 

Dessa renda, segundo Santos (2012), cerca de 60% são gastos na compra de 
alimentos. O pouco rendimento das famílias não permite comprar em quantidade nem 
qualidade os alimentos necessários ao consumo diário. 

Os bairros de origem dos alunos da escola irmã Cristine, (Paulo Corrêa, Itaúna I, 
II e União), são de renda baixa, segundo dados do IBGE (2010), visto que foi onde se 
identificou  que a maioria das famílias, que ali residem, tem renda que oscila de 0 a 1 
salário mínimo. 

É por conta dessa situação, que muitas pessoas com menor poder aquisitivo, 
consomem em suas residências, alimentos industrializados (frango congelado, salsicha, 
calabresa, enlatados, e outros) com preços inferiores aos alimentos regionais 
(pescado, farinha, macaxeira, etc). Para Santos (2012), devido a facilidade quanto ao 
acesso à renda através dos programas federais, nota-se que as pessoas estão 
consumindo mais produtos industrializados que não fazem bem ao corpo e a mente, 
conforme Tabela 03 abaixo: 
Tabela 03: Tipo de alimentos consumidos em domicílio. 
 

ALIMENTO RESPOSTAS (%) 

Frango 60,5 

Carne 42,6 

Peixe 35,0 

Calabresa 17,1 

Ovos 12,1 

Salsicha 9,5 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 
Organizado pelos autores, 2013. 
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Os dados apresentados tendem de certa forma a fortalecer, o objetivo principal 
deste estudo, quanto à importância de alimentação oferecida nas escolas na 
constituição de uma segurança alimentar para os alunos devido a sua quantidade e 
diversidade dispostas no cardápio diariamente. 

Tal percepção também é notada de forma bem explícita no cotidiano por meio 
das respostas dos alunos sobre a alimentação oferecida na escola. Destaca-se a 
proporção de receptividade (62%) dos alunos em seu consumo diário contra aqueles 
(6%) que disseram não utilizarem a alimentação escolar e aqueles que raramente 
(16%) a utilizam. 

Os alunos atendidos na escola Irmã Cristine consomem a alimentação escolar 
com bastante frequência porque a variedade de refeições oferecidas acaba sendo 
diferente em relação a suas casas. A alimentação doméstica, por vezes, mais 
industrializada devido aos preços mais baixos diferencia-se da alimentação escolar, 
mais natural e, por vezes, saborosa. 
 
DISCUSSÃO 
A IMPORTÂNCIA DA RENDA NA CONCEPÇÃO DOS NOVOS HÁBITOS ALIMENTARES 

A respeito dos hábitos alimentares Amazônicos,estão ligados à influência 
cultural dos antepassados indígenas que tinham a sua dieta alimentar constituída 
basicamente pela farinha de mandioca amarga (Mannihot utilissima) e seus derivados 
(beijus, bebidas, e outros), que eram associados a outros alimentos como carne de 
caça, aves, frutas e sementes silvestres, peixes, entre outros (CASTRO,2008 p.44). 

Este alimento é tipicamente conhecido na região como farinha d’água devido 
ao processo de fabricação onde a raiz da mandioca é colocada na água para amolecer. 
No particular caso da farinha, é a principal remanescente dessa cultura indígena. 

A farinha de mandioca é bastante presente na alimentação local mesmo diante 
das novas práticas alimentares do mundo globalizado. Entretanto, registrou-se um 
crescente aumento nos preços praticados, causando redução do consumo. Nas 
famílias de baixa renda a compra se da diariamente, aos poucos, o suficiente para as 
refeições. 

O pescado também passa pelo mesmo problema. Em determinadas épocas do 
ano, devido à sazonalidade das águas os preços aumentam. Pesquisas apontam em 
suas analises sobre a cesta básica das cidades amazônicas ao longo da calha do rio 
Solimões e Amazonas, que existem variações de preços e, por conseguinte, de 
cardápio na mesa dos moradores que acompanhas a flutuação do regime hidrológico 
(MORAES e SCHOR, 2010; COSTA e SCHOR, 2013). 

A sazonalidade dos alimentos, associada ao outros fatores, sobretudo com a 
baixa renda transforma em novos os hábitos alimentares, com destaque aos produtos 
industrializados, estes mais baratos e, por conseguinte mais acessíveis à renda familiar, 
construindo um quadro de insegurança alimentar. 
 
Considerações a cerca do cardápio nas escolas de Parintins 

Analisando o cardápio oferecido nas escolas podemos observar que o mesmo é 
bastante diversificado, contendo alimentos doces como sucos, mingaus diversos 
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(arroz, banana pacovã, munguzá, e outros) achocolatado, biscoitos, e outros, frutas 
(bananas, melancias), além de jerimum e da macaxeira, que são adquiridas da compra 
direta do produtor geralmente advinda da agricultura familiar do município gerenciado 
pela COOPAPIN referida anteriormente. 

Essa cooperativa por sua vez absorve grande parte da produção local e a 
destina para as escolas, gerando renda para as famílias produtoras inclusive de 
hortaliças, legumes e verduras fazendo com que esse dinheiro circule na cidade 
fortalecendo a economia local sendo esta uma das metas estipuladas pelo PAA. 

 Observou-se também no cardápio uma grande diversidade de refeições que 
certamente asseguram ao aluno uma garantia nutricional substancial para o seu dia-
dia como o famoso feijão com arroz, por exemplo, a carne moída com macarronada, 
picadinho de peixe entre outras. Além de alimentos industrializados como frango, 
salsichas, sardinhas e conservas que juntamente com os produtos básicos como arroz 
e o macarrão que também são adquiridos no comércio local tendem a oferecer aos 
alunos uma diversidade de preparações, conforme Tabela 04 abaixo: 
 
Tabela 04: Apresentando a diversidade de refeições presentes no cardápio escolar. 
 
Achocolatado com biscoito Salsicha com macarrão parafuso e suco de fruta. 

Frango com macarrão espaguete. Mingau de arroz c/ jerimum. 

Feijão de praia com charque bovino, arroz. Arroz carreteiro. 

Leite com achocolatado e biscoito. Sardinha em conserva com macarrão. 

Guisado de carne ao molho c/ arroz. Mingau de banana pacovã c/ farinha de tapioca. 

Suco de fruta com biscoito. Picadinho de peixe com arroz. 

Carne moída com baião de dois e melancia. Carne moída com macarronada e suco de fruta. 

 
Fonte: PNAE - Cardápio c/ gêneros perecíveis e semi– perecíveis para o município de Parintins-2013. 
Organizado pelos autores, 2013. 

 

Analisando o cardápio apresentado, pode-se observar uma presença expressiva 
de carne bovina em diversas preparações, enfatizando os argumentos de Santos 
(2013), ao afirmar ter havido um aumento no consumo de carne, sobretudo na área 
urbana da cidade de Parintins situada numa região tipicamente consumidora de peixe, 
sendo este de 4,18 kg semanal perfazendo um consumo anual de 19,3 kg/ano/hab., 
superior ao de cidades de maior porte populacional como Londrina-PR e Fortaleza- CE. 

Por conseguinte, a alimentação escolar da escola municipal Irmã Cristine 
tornou-se fonte de acesso a alimentos que muitas vezes, estão em falta nos domicílios 
familiares. Contribuem com a alimentação e com renda familiar. Isso fica expresso em 
depoimento de algumas quando afirmam que nos finais de semana e durante o 
período das férias, os gastos com alimentos é maior (café da manhã, almoço, merenda 
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e jantar) do que quando no período letivo, onde por vezes só compra a merenda da 
tarde e o jantar. Certamente esses relatos confirmam a importância da alimentação 
escolar para a segurança alimentar quantitativamente, mas não qualitativamente 
devido ao grande numero de produtos enlatados e industrializados. 
CONCLUSÃO 

A alimentação escolar é importante aliada na constituição de Segurança 
Alimentar em Parintins, principalmente na periferia onde, muitas vezes, acaba se 
tornando uma fonte de aquisição de novas variedades de alimentos já que devido ao 
baixo poder aquisitivo de algumas famílias, acaba se tornando incomum a obtenção de 
certos tipos de refeições regularmente devido ao preço dos produtos. 

A alimentação escolar de certa forma acaba substituindo uma das refeições 
principais do dia quer seja o café da manhã ou até mesmo o próprio almoço como foi 
relatado por alguns alunos que nos dias em que a alimentação servida na escola é uma 
comida como o baião de dois, por exemplo, os mesmos afirmam não almoçarem 
quando voltam para as residências, não por estarem saciados, mas por ser uma 
refeição que pode substituir o almoço e ajuda a aguardar a próxima refeição. 

 É oferecida diariamente de forma gratuita e com certa variedade como se 
apresentou no cardápio apresentado nesse artigo. O que nos leva a conclusão de que 
muitos alunos têm sim na alimentação escolar uma importante fonte de obtenção de 
alimentos e, por conseguinte muitos deles vão para a escola não só para estudar como 
também para se alimentarem de forma digna. 

É notório quando essa alimentação escolar é interrompida, como nos finais de 
semana e durante as férias, o aumento dos gastos com alimentação domestica. 
Portanto, a escola torna-se periferia urbana uma importante fonte de segurança 
alimentar. Por este motivo de suma importância que se ofereça sempre refeições de 
boa qualidade dando como prioridade aos produtos orgânicos que atualmente são 
bastante divulgados como saudáveis principalmente devido a sua procedência da 
agricultura familiar. 

Nesse sentido, poderiam ser desenvolvidos projetos que visassem incentivar 
práticas de alimentação saudável que em algumas escolas eram comuns, mas que 
atualmente se apresentam de forma muito tímida - as hortas escolares. Eram 
plantadas em uma determinada área, legumes, verduras e até mesmo plantas 
frutíferas como bananas, e outras, para que posteriormente as mesmas, pudessem ser 
aproveitadas como complemento nas refeições dos alunos de modo que viesse a dar 
certa autonomia para essa escola diante de uma possível indisponibilidade desses 
produtos. 

Outra ideia sugerida nessa mesma linha de pensamento seria o da produção do 
composto orgânico para a horta escolar. Os elementos que poderiam ser aproveitado 
como matéria prima para se fazer a mistura desse composto seriam os rejeitos da 
própria alimentação escolar. 

 Tais projetos também serviriam como estímulo para se propagar uma melhor 
educação ambiental. Assim como serviriam como base para manutenção da cultura 
alimentar tradicional, ameaçada atualmente pela mudança rápida de hábitos 
alimentares mais modernos. 
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RESUMO 
Os resíduos gerados pelo descarte e obsolescência dos equipamentos eletroeletrônicos incluindo suas 
peças e acessórios são denominados Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), estes podem 
promover a contaminação do solo, das águas e pode também afetar a saúde das pessoas, pois estes 
produtos contêm substâncias tóxicas como o chumbo, bário, cádmio, mercúrio, entre outras. Esta 
pesquisa se concentrou em realizar a análise do gerenciamento dos REEE residenciais pós-consumo 
(televisor, computador, celular e geladeira) gerados no município de Manaus capital do Amazonas. Para 
coleta dos dados foi realizado consultas em fontes primárias como livros e artigos científicos publicados, 
e fontes secundárias obtidas em documentos e relatórios disponibilizados pelos órgãos e instituições 
envolvidas na questão dos REEE. Além destes levantamentos, foram aplicadas entrevistas com gestores 
de seis empresas de reciclagem, seis de assistências técnicas autorizadas e também com um 
representante da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMULSP). A abordagem nos domicílios 
ocorreu com aplicação de 782 questionários com um representante de cada domicílio. Para análise dos 
dados utilizou-se o SoftwareSPSS v.17.0 (versão trial) e o Microsoft Excel versão 2010, para criação dos 
gráficos. Para analisar as correlações das variáveis socioeconômicas foi utilizado o Coeficiente de 
correlação de postos de Spearman. Os resultados mostraram a inexistência em Manaus de um sistema 
ou plano de gerenciamento dos REEE pós-consumo, e inércia das empresas e população quanto à 
destinação deste tipo de resíduos. Enquanto isso, três práticas se destacam como principal destinação 
dos REEE, a doação (38,2%) seguida da venda para sucateiros (15,5%) e descarte junto com resíduos 
domiciliares (13,9%), ou seja, vão parar no aterro do Município. Esta última prática dificulta o 
reaproveitamento/reutilização dos materiais presentes nestes equipamentos e impossibilita que estes 
retornem ao ciclo produtivo de novos produtos. As empresas de reciclagem informaram não receber 
materiais de pontos de coleta seletiva e nem da sociedade civil que individualmente geram pequenas 
quantidades de REEE. Quanto às empresas que trabalham com o gerenciamento deste tipo de resíduo 
não foi encontrada nenhuma o que pode possibilitar um mercado de grandes oportunidades de 
negócios.  
Palavras-Chave:Resíduos eletroeletrônicos, Lei 12.305/2010, Pós-consumo, Reciclagem, Manaus. 
 
ABSTRACT 
The waste generated by discarded and obsolete electronics equipment including parts and accessories 
are called Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), these may promote contamination of soil, 
water and can also affect the health of people, as these products contain toxic substances such as lead, 
barium, cadmium, mercury, among others. This research focused on performing the analysis of the 
management of WEEE residential post-consumer (TV, computer, phone and refrigerator) generated in 
Manaus Amazonas capital. The data collection was carried out consultations in primary sources such as 
books and scientific articles, and secondary sources obtained in reports and documents provided by the 
agencies and institutions involved in the issue of WEEE. In addition to these surveys, interviews with 
managers from six recycling companies have implemented six of authorized service providers and also a 
representative of the Municipal Public Cleanliness (SEMULSP). The approach in households occurred 
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with application of 782 questionnaires to a representative of each household. For data analysis we used 
the SPSS v.17.0 software (trial version) and Microsoft Excel version 2010 for the creation of graphics. To 
analyze the correlations of socioeconomic variables the correlation coefficient of Spearman was used. 
The results showed the absence of a system in Manaus or management plan of post-consumer WEEE 
and inertia of businesses and population regarding the disposal of such waste. Meanwhile, three 
practice stand out as the main destination of WEEE donation (38,2%) followed by the sale to scrap 
dealers (15,5%) and dispose of with household waste (13,9%), ie, will stop landfill in the municipality. 
This latter practice hampers the reuse / reuse of materials present in these devices and prevents these 
return to the productive cycle of new products. Recycling companies reported not receiving material 
selective collection points nor civil society that individually generate small amounts of WEEE. For 
businesses that work with managing this type of waste has not found any that can enable a market of 
great business opportunities. 
Key words: electronic waste, 12.305/2010 Law, Post-Consumer, Recycling, Manaus. 

 

INTRODUÇÃO 
O constante aumento no consumo de equipamentos eletroeletrônicos em todo 

o mundo tem gerado um novo problema a se resolver que é a questão da destinação 
final de suas peças e seus componentes após seu uso, visto que estes resíduos 
merecem atenção especial pois podem promover a contaminação do solo, das águas e 
consequentemente afetar a saúde das pessoas onde conforme Rodrigues 
(2007)diversas substâncias comprovadamente tóxicas, dentre elas o chumbo, bário, 
cádmio, germânio, gálio, mercúrio, retardantes de chamas bromados (PBB) e os éteres 
difenílicospolibromados (PBDE).  

Neste sentido, verificou-se a necessidade de abordar sobre a destinação dada 
aos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) residenciais, com foco no 
resíduo pós-consumo, pois percebeu-se a carência de publicações ou estudos sobre o 
tema em Manaus. Foi utilizada como base as legislações e normas balizadoras voltadas 
ao tema, entre elas as Diretivas 2002/95 Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) e 2002/96 Restriction on the use of Hazardous Substance (RoHS), ambas 
aprovadas em 27 de janeiro de 2003 na Comunidade Européia, a primeira tem como 
objetivo aumentar o nível de reciclagem dos equipamentos eletroeletrônicos e 
encorajar o desenvolvimento de produtos recicláveis desde o momento de sua criação 
e responsabiliza as empresas pela etapa do pós-consumo dos equipamentos, a 
segunda proíbe o uso de substâncias tóxicas na fabricação de equipamentos 
eletrônicos. 

A pesquisa foi realizada no município de Manaus, capital do Amazonas, sendo o 
maior Estado do Brasil e um dos componentes da Amazônia Legal. Conforme último 
censo realizado em 2010, a contagem da população mostrou que Manaus possui um 
total de 1.802.014 habitantes, sendo estes residentes nos 63 bairros oficialmente 
reconhecidos pela prefeitura desde 2010 distribuídos nas seis zonas: Norte, Sul, Leste, 
Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste (IBGE, 2010). Além dos bairros reconhecidos pela 
Prefeitura, há também diversas ocupações ilegais e invasões de áreas verdes. 

Encontra-se instalado no Município o Polo Industrial de Manaus (PIM), criado 
pela Lei N.288, de 28 de fevereiro de 1967, sendo o mesmo assentado em incentivos 
Fiscais e Extra fiscais, incentivos estes que visam mitigar as desvantagens referentes 
questões da localidade. O setor eletroeletrônico e de bens de informática representam 
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em conjunto aproximadamente 50% do PIB do Polo Industrial de Manaus (SUFRAMA, 
2014). 

Foi realizado um levantamento sobre os procedimentos de gerenciamento dos 
resíduos “pós-consumo” gerados pela sociedade manauara, através de consultas a 
fontes primárias como livros e artigos científicos publicados, e fontes secundárias 
obtidas em documentos e relatórios técnicos elaborados pelos órgãos envolvidos na 
questão dos REEE residenciais. Além destes levantamentos, foram aplicadas 
entrevistas com munícipes, com gestores e representantes de empresas de reciclagem, 
com assistências técnicas autorizadas e também com representante da Secretaria 
Municipal de Limpeza Pública (SEMULSP),entidade responsável pela formulação e 
implantação de política pública de limpeza urbana e pela coleta seletiva em Manaus. 

Neste sentido, foi dada ênfase na obtenção de informações relevantes sobre 
este problema, em busca de respostas para a seguinte questão:Como se encontra a 
destinação dos REEE residenciais em Manaus-AM? 
 

MÉTODO DE PESQUISA 
Definição do tamanho amostral  

A amostra utilizada para aplicação dos questionários aos domicílios se deu a 
partir de um levantamento por amostragem, onde apenas uma parte da população é 
consultada, porém esta parte é considerada representativa. Esta técnica consiste na 
ideia de que cada elemento da população, neste caso cada morador, tenha a mesma 
probabilidade de ser selecionado.O tamanho amostral, na demais é do que o total 
necessário de elementos que devem ser entrevistados dentro da população, para que 
os resultados expressem de forma  digna o perfil destes moradores e para determinar 
o tamanho amostral foram usadas as seguintes medidas de interesse: 

 Tamanho da População, quando conhecido; 

 Margem de erro (d); 

 Grau de Precisão (1 - ); 

 Variabilidade associada (Pr). Caso não seja conhecida, usar Pr = 0,5. 
Para esta pesquisa foi usado uma margem de erro de 5% e um grau de precisão 

de 95%, indica que se forem realizadas várias vezes esta mesma pesquisa, em 95% das 
vezes espera-se que a proporção estimada de respondentes do questionário difira do 
valor reagem no máximo 5%.Então de posse destes dados o Tamanho Amostral é dado 
por: 

N = 458.378; d = 0,035;  = 0,05; Pr = 0,5; Qr = 1  e  z = 1,96 
 
As equações usadas foram as seguintes: 
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O tamanho da amostra obtida foi de 782 domicílios os quais todos foram 
aplicados com êxito nos Terminais de transportes coletivos, PAC´s (Pronto 
Atendimento ao Cidadão), Universidades particulares e públicas.  
 
Coleta dos dados 

Os dados foram coletados por meio de levantamento bibliográfico, com 
consultas em livros, artigos, dissertações, teses e estudos divulgados em sítios da 
internet e pesquisa documental em relatórios disponibilizados pelas organizações 
envolvidas com os REEE.Esta pesquisa também contou com aplicação de entrevistas à 
Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMULSP), com gerentes e supervisores de 
seis Assistências Técnicas Autorizadas, e de seis Empresas de Reciclagem e aplicação 
de questionários nos domicílios, abordando apenas uma pessoa como representante. 
Os roteiros de entrevistas eram compostos por questões semiestruturadas abertas e 
fechadas, considerando o mesmo para a estrutura do questionário. 

Por fim, foi utilizada a técnica de observação participante foi aplicada durante 
visita realizada às empresas de reciclagem, sendo norteada por um “Checklist” de 
observação participante com base nas determinações e proibições da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui diretrizes 
quanto ao tratamento e destinação final de resíduos sólidos. 
 
Análise dos dados 

Para o tratamento dos dados coletados nas entrevistas realizadas com 
empresas de reciclagem, assistências técnicas autorizadas e instituições públicas, usou-
se para as questões fechadas a construção de gráficos e quadros e para as questões 
abertas foi feita a análise e interpretação das informações repassadas pelos seus 
respectivos representantes. Quanto aos dados obtidos com a aplicação dos 
questionários nos domicílios, fez-se uso do Software SPSS v.17.0 (versão trial), 
programa de tratamento de dados estatísticos, para análise do banco de dados e 
validação; e Microsoft Excel versão 2010, para cálculos diversos e criação de 
gráficos.Para analisar as correlações de variáveis socioeconômicas, foi utilizado o 
Coeficiente de correlação de postos de Spearman. 

É importante enfatizar que segundo Bunchaft e Kellner (1999) as correlações 
ordinais não podem ser interpretadas da mesma maneira que para variáveis medidas 
em nível intervalar. Em muitos casos, quando a distribuição se aproxima da 
distribuição normal, os resultados obtidos são próximos aos encontrados em Pearson. 
Esse coeficiente leva em conta a ordenação dos dados pelas posições em filas. Sua 
fórmula (SIEGEL, 1975) é dada por: 

 

Onde: 
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ρˆs é o coeficiente de correlação de Spearman 

di é a diferença entre cada posto* de valor correspondentes de x e y 

n é o número dos pares dos valores 

Inicialmente, não mostram necessariamente tendência linear, mas podem ser 
consideradas como índices de monotonicidade, ou seja, correlação positiva significa 
uma associação positiva entre as variáveis. Quando uma variável cresce, a tendência é 
a outra também crescer e quando a correlação é negativa, vice-versa. Para as questões 
abertas do questionário foi utilizado o processo de análise e interpretação onde foi 
possível identificar o nível de conhecimento sobre os diversos aspectos relacionados 
aos REEE residenciais pós-consumo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entrevista: Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos – SEMULSP 

Foi realizada entrevista com a Secretaria Municipal de LimpezaPública 
(SEMULSP), já que esta secretaria é responsável pelo gerenciamento dos resíduos 
sólidos em Manaus-AM. A SEMULSP não realiza registros sobre as quantidades mesmo 
que estimadas dos REEE coletados e a maior parte deste tipo de resíduo é destinado 
ao aterro juntamente com a coleta domiciliar, visto que não há segregação. Outra 
pequena parcela vinda dos Pontos de Entregas Voluntárias (PEV’s) é reaproveitada. 

 Quando questionados sobre a existência de propostas futuras para solucionar 
e/ou amenizar o problema dos REEE no município de Manaus, em resposta foi dito que 
irá fazer cumprir a Lei de Resíduos Sólidos e dar suporte para reciclagem e 
reaproveitamento. Outra proposta seria a doação dos equipamentos eletroeletrônicos, 
que tivessem como destinação final o envio para o aterro, por meio da doação ou 
outro meio para projetos da prefeitura.  

Atualmente, não há um tipo de coleta voltada especificamente aos REEE 
residenciais, mas que este tipo de resíduo encontra-se incluso na Coleta Seletiva, o 
órgão informou ainda que a maior dificuldade para prática do gerenciamento dos REEE 
é a ausência de segregação, bem como a escassez de empresas especializadas no 
reaproveitamento e aplicação da logística reversa em Manaus. Além destes 
empecilhos foram citados outros motivos para ausência ou deficiência na aplicação 
deste gerenciamento como a falta de inclusão dos geradores de REEE na política dos 
3R’s (Reciclar, Reutilizar para Reduzir a geração destes tipos de resíduos) 
complementando sua resposta dizendo que só o poder público tem esta obrigação.  
 
Entrevista: Assistências Técnicas Autorizadas (A, B, C, D, E e F) 

Foram entrevistadas seis empresas de assistência técnica autorizadas pelas 
fabricantes dos equipamentos dos quais estas realizam os reparos. Neste trabalho 
estas empresas foram denominadas de empresas, A, B, C, D, E e F, pois as mesmas não 
permitiram a divulgação de suas razões sociais.A entrevista foi composta de 12 (doze) 
questões apresentadas de forma resumida possibilitando a visualização e facilitação 
dos principais resultados obtidos.  
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Sobre quais tipos de equipamentos eletroeletrônicos a empresa faz a 
manutenção, obtiveram-se os resultados abaixo citados: 

 

 Assistência Técnica Autorizada – A: respondeu que realiza a manutenção 
de aparelhos de ar condicionado, geladeira, máquina de lavar roupa e máquina de 
lavar louça. 

 Assistência Técnica Autorizada – B: respondeu que faz a manutenção de 
aparelho de ar condicionado, geladeira, máquina de lavar roupa e máquina de lavar 
louça. 

 Assistência Técnica Autorizada – C: respondeu que faz a manutenção de 
aparelho de ar condicionado, geladeira, máquina de lavar roupa e máquina de lavar 
louça. 

 Assistência Técnica Autorizada – D: respondeu realizar a manutenção 
telefones convencionas fixos, computadores e laptops e televisores em geral, 
impressoras e acessórios. 

 Assistência Técnica Autorizada – E: respondeu fazer a manutenção de 
aparelho de ar condicionado, geladeira e máquina de lavar louça. 

 Assistência Técnica Autorizada – F: respondeu realizar a manutenção de 
aparelho de som, computadores e laptops em geral e televisores. 

 
As empresas que possuem maiores demandas para manutenção são as 

empresas, C (850 unidades) que trabalha com aparelhos de celulares, computadores e 
laptops em geral, seguida pela empresa F (400 unidades) que realiza a manutenção de 
aparelho de som, computadores e laptops e televisores.Dos equipamentos que dão 
entrada para manutenção, observou-se que todas as empresas conseguem atender 
mais de 50% das solicitações. A empresa F atende cerca de 87,5% das demandas e a 
empresa C atende em torno de 90%, ambas afirmaram que a maioria dos 
equipamentos ainda encontram-se dentro do prazo de garantia determinada pela 
fabricante. 

A manutenção dos equipamentos eletroeletrônicos torna-se muito onerosa 
quando ultrapassam o prazo de garantia de fábrica e os proprietários na maioria das 
vezes acabam optando pela aquisição de um novo equipamento em função da 
inviabilidade econômica da manutenção.Esta realidade é retratada quando cinco 
assistências técnicas autorizadas responderam que o principal motivo que levam os 
clientes a desistirem de efetivar a manutenção é o alto custo, e apenas uma assistência 
técnica informou que as desistências dos clientes estava ligado com a falta de peças na 
empresa e anexou à sua resposta a demora para essas peças chegarem até elas. A 
empresa C completou sua resposta dizendo que se torna ainda mais elevado o valor da 
manutenção quando a placa de circuito impresso oxida. 

Quanto ao tipo de clientes que mais buscam os serviços para manutenção de 
equipamentos eletroeletrônicos, todas as empresas responderam que a sociedade civil 
(consumidores proprietários dos equipamentos eletroeletrônicos) é a clientela que 
mais procuram este tipo de serviço, e apenas a empresa A afirmou que além da 
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sociedade civil as empresas de revendas de equipamentos eletroeletrônicos também 
buscam seus serviços.  

Todas as seis empresas mostraram conhecer os materiais integrantes nos 
equipamentos eletroeletrônicos bem como os respectivos impactos causados ao 
ambiente e à saúde das pessoas advindos dos REEE. As empresas C, D, E e F citaram de 
forma satisfatória sobre os respectivos impactos e duas empresas sendo as estas A e B 
não souberam. E sobre a existência de algum tipo de cooperação técnica e/ou 
financeira visando à prática da logística reversa ou pós-venda, todas as empresas 
responderam não possuir nenhum tipo de cooperação técnica e nem financeira que 
visasse ou incentivasse algumas das práticas citadas.  

Sobre a destinação dada aos REEE cujo reparo não seja possível ou quando o 
equipamento é doado ou abandonado pelocliente, as empresas A, B, C, E e F, 
afirmaram devolver os REEE aos fabricantes. A empresa F complementou sua resposta 
dizendo que a fabricante se encarrega de providenciar a reciclagem. A empresa B, 
além de devolver ao fabricante os equipamentos ainda dentro do prazo de garantia, 
também pratica outros dois tipos de destinações informando que, quando o prazo de 
garantia expira é feita venda para os sucateiros e quando não conseguem efetivar a 
venda, os resíduos são encaminhados ao aterro do município misturado com os 
resíduos domiciliares. A empresa D respondeu que não realiza nenhuma das práticas 
citadas como opções, informando que não é realizada a destinação final dos REEE 
gerados pelas suas atividades, estando os mesmos armazenados em um galpão 
aguardando alguma medida ou determinação do Estado ou Município para este tipo 
de resíduo. 
 
Entrevista: Empresas de Reciclagem (G, H, I, J, K e L) 

As empresas de reciclagem recebem os materiais de catadores, sucateiros e 
indústria do PIM. Em Manaus não foram encontradas empresas que realizassem a 
reciclagem dos REEE especificamente, apenas uma empresa executa o beneficiamento 
das placas, as demais fazem o beneficiamento de alguns materiais separadamente. 
Sobre os tipos de materiais que as empresas executam a reciclagem e seus 
equipamentos de origem encontram-se na tabela 01. 

 
Tabela 01: Tipos de materiais e seus equipamentos de origem reciclados pelas 

empresas. 

Empresa 
Tipo de material 

reciclado e/ou tratado 

Equipamentos de origem dos 
materiais reciclados e/ou 

tratados 
Observações 

G 
Metais preciosos e 

metais não preciosos 
(não ferrosos). 

Geladeira, fogão, impressora. 

Raramente o equipamento 
chega inteiro, a maior 

aquisição é da sucata dos 
equipamentos. 

H Metais não preciosos, 
plástico, lâmpada e 

Televisores com CRT, de 
plasma e semelhantes, 
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vidro. lâmpadas fluorescentes. 

I 
Metais preciosos, metais 

não preciosos. 

Computadores em geral, 
impressora, telefone celular e 

fixo, televisores em geral, 
aparelho de DVD, aparelho de 

som. 

 

J Plástico 
Televisores em geral, 

aparelhos de DVD e de som. 
 

K 

Metais preciosos, metais 
não preciosos, plástico, 
lâmpadas e elementos 
químicos (PCI) e vidros. 

Forno micro-ondas, 
computadores em geral, 

impressora, telefone celular e 
fixo, televisores em geral, 

aparelho de DVD e aparelho 
de som, lâmpadas 

fluorescentes e jogos de 
vídeo. 

Do forno micro-ondas são 
aproveitados o cobre, vidro e 

PCI, 

L Metais preciosos 

Computadores em geral, 
impressora, telefone celular e 

fixo, televisores em geral, 
aparelho de DVD e aparelho 

de som, jogos de vídeo. 

Telefones celulares e fixos e 
jogos de vídeo (somente as 

placas). 

 
Conforme Figura 01, as indústrias são os principais clientes das empresas de 

reciclagem em Manaus, seguidas pelo comércio e sucateiros que passam diariamente 
na porta das residências para adquirir à baixo custo os equipamentos eletroeletrônicos 
que não são mais utilizados pelos moradores.  

 

 

Figura 01:  Tipos de clientes que mais buscam a reciclagem dos REEE. 
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A sociedade civil mesmo efetuando a venda dos seus REEE, aparece na mesma 
proporção que os sucateiros, este cenário poderá sofrer mudanças quando da 
implantação da logística reversa através da PNRS que visa o incentivo às atividades 
ligadas ao gerenciamento dos resíduos. Os procedimentos de triagem são os 
constantes na tabela 02. 

 
Tabela 02: Triagem realizada pelas empresas aos REEE. 
 

Empresa Triagem 

G 

 Pesa; 

 Descontaminação (ex.: a lata de refrigerante e outros metais chegam 
sujos na empresa); 

 Limpeza (manual e pela esteira vibratória). 

H 

 Pesa; 

 Tritura; 

 Seleção do material de acordo com o poder calorífico, após incineração 
as cinzas são incorporadas ao fuller (que dá liga) do asfalto. 

I  Pesa; 

 Desmontagem manual. 

J 
 Pesa; 

 Desmontagem manual; 

 Classificação por tipo de plástico. 

K 
 Pesa; 

 Desmontagem manual; 

 Classificação dos materiais. 

L 
 Pesa; 

 Desmontagem manual; 

 Desmontagem automática (parafusadeira). 

 
Sobre as quantidades de materiais reciclados, a empresa A informou que recicla 

quantidades estimadas onde em torno de 210 mil quilos de metal em geral, 180 mil 
quilos de alumínio e 90 mil quilos de cobre no mês. A empresa B, disse incinerar cerca 
de 45 toneladas de plásticos e complementou sua resposta afirmando funcionar de 
segunda a sexta-feira. A empresa I respondeu não ter registros dos materiais 
reciclados. A empresa J, em resposta disse reciclar algo em torno de 1.500 toneladas 
de materiais por mês. A empresa K respondeu reciclar cerca de 250 quilos de materiais 
por mês e a empresa L, afirmou reciclar e exportar 20 toneladas de materiais para o 
Canadá. 

Sobre a existência de algum tipo de apoio governamental ou outro tipo, para 
que estas se mantenham em funcionamento, as empresas G, H, J, e K informaram 
trabalhar sem apoio nenhum, a empresa I disse trabalhar com apoio de empresas 
privadas e a empresa K informou que suas atividades são apoiadas por empresas 
privadas do comércio que autorizam a disponibilização dos seus respectivos coletores 
de REEE.Quanto ao inventário de resíduos, conforme CONAMA 313/2002, cinco 
empresas disseram que elaboram o inventário e apenas a empresa K disse não fazer o 
seu inventário de resíduos.  
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Quanto à destinação dada aos REEE cuja reciclagem não seja possível, obteve-
se como resultado que cinco empresas optam por realizar a incineração, onde é 
realizada por empresa específica, exceto a empresa H que é do ramo de incineração e 
já incinera seus próprios resíduos, esta referida empresa utiliza máquina com filtros 
para impedir que os gases liberados no ambiente após o processo de incineração 
sejam menos poluentes possíveis. A empresa L respondeu que no caso de alumínio e 
ferro são vendidos para empresas que executam tal reciclagem. Com o auxílio do 
checklist de observação participante foi possível à constatação das informações 
repassadas bem como outras informações observadas durante realização da visita e 
entrevista, onde foi confirmado que nenhuma das seis empresas lança seus REEE ou 
suas partes em corpo hídrico, não abandonam e não realizam a queima a céu aberto, 
as mesmas também não misturam os REEE com outros tipos de resíduos gerados na 
empresa. 

Sobre a segurança na manipulação foi possível a verificação de que todas 
equipam seus funcionários com máscaras, luvas, protetores auriculares e outros EPI 
(Equipamentos de Proteção individual) além destes equipamentos uma das empresas 
visitadas possuía exposto em sua recepção o certificado da OHSAS 18001: 2007, 
referente Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, isto mostra a 
prioridade com que está sendo tratada à questão da segurança, bem como os seus 
respectivos equipamentos encontram-se em condições de uso sem riscos às pessoas 
que os operam. A respeito das Licenças, Normas, Políticas e demais Certificações, foi 
constatado que a empresa G possui Certificações da ISO 9000, ISO 14000, Política de 
Qualidade, Alvará de Funcionamento e outras certificações expostas na recepção. A 
empresa H possui o alvará de funcionamento e autorizações para execução de suas 
atividades. Foi informado pelo entrevistado que a mesma encontra-se atualmente no 
aguardo da liberação da Licença de Operação (L.O) para incineração de lâmpadas. A 
empresa I possui exposto na recepção o Alvará de Funcionamento. A empresa J, expõe 
as Certificações da ISO 9002/2004, 9001/2000, 9001/2008 e 14001/2004, há também 
sua Política de Qualidade e de Gestão Integrada. As empresas K e L, possuem o alvará 
de funcionamento mas não foi possível a identificação de outras certificações. 
 
Questionário: Domicílios 

Os resultados das informações socioeconômicas obtidas com aplicação dos 
questionários mostrou que dos respondentes 61,2% foram do gênero masculino e 
38,8% feminino e quanto à zona em que residem as que se apresentaram em maior 
percentual foram Norte, Leste e Sul. Estas três são de fato as zonas mais populosas de 
Manaus. Quanto à escolaridade verificou-se que 20,1% afirmaram ter cursado o Ensino 
Médio e 57,9% disseram estar cursando uma faculdade fator este que é resultado dos 
programas que incentivam o ingresso de pessoas no nível superior de ensino seja por 
meio de bolsas integrais, parciais ou através de financiamentos, e no caso do ensino 
médio podem-se citar os programas governamentais que também se estendem às 
redes particulares de educação, onde pode-se citar como exemplo o EJA (Educação de 
Jovens e Adultos). 
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Quando questionado sobre a quantidade de adultos e crianças que moravam 
nos respectivos domicílios notou-se que a maioria apresentava de 2 a 4 adultos 
(81,0%). Verificou-se a presença de no máximo três crianças (96,2%).Quanto à renda 
(número de salários mínimos) nos domicílios de Manaus, constatou-se que 42,9% dos 
domicílios possuem o somatório da renda girando em torno de dois a quatro salários 
em segundo lugar o percentual de 20,3% dos domicílios com cinco a sete salários e 
finalizando em terceiro lugar 15,2% dos domicílios com renda acima de dez salários 
mínimos. Sobre os equipamentos eletroeletrônicos presentes no interior dos 
domicílios, constatou-se que 12,21% dos equipamentos são aparelhos de celular, 
7,92% são televisores, 7,59% são computadores onde foram considerados os 
computadores de mesa, notebook, netbook e tablet, 7,02% são aparelhos de ar 
condicionado, em quinto lugar aparece a geladeira com 4,13% presentes nos 
domicílios. 

Quanto ao percentual dos domicílios que fazem a separação dos seus resíduos 
orgânicos e inorgânicos foi considerável o percentual dos que não realizam a 
separação 79,57% e 20,18% dos domicílios que fazem a separação.Isso mostra que é 
de suma importância à conscientização ambiental em conjunto com a estrutura de 
coleta seletiva, pois muitos alegaram não separar seus resíduos por não conhecerem 
processo de coleta seletiva no município. 

Verificou-se também que mesmo com os lançamentos dos novos modelos de 
equipamentos eletroeletrônicos, um considerável percentual de domicílios em Manaus 
77,5% costuma substituir seus equipamentos apenas quando surge algum defeito. A 
manutenção apresenta um valor muito alto, o que a torna inviável e como opção é 
realizada a compra de um novo equipamento. Outros 9,3% dos domicílios trocam seus 
equipamentos a cada dois anos e 5,4% realizam substituição em menos de 12 meses. 

 
Quanto às formas de destinação dos REEE nos domicílios em Manaus: 
 

 38,2% são doados para outras pessoas; 

 15,5% são vendidos para sucateiros onde estes passam semanalmente nos 
bairros anunciando a respectiva compra de diversos equipamentos eletroeletrônicos 
em desuso nos domicílios; 

 13,9% destes REEE vão parar no Aterro Sanitário de Manaus, pois os mesmos 
são jogados juntamente com os resíduos domésticos e levados pela coleta domiciliar 
que ocorre diariamente e por fim em quarto lugar; 

 11,2% dos REEE são guardados em casa até a Coleta Mecanizada passar e levar 
juntamente com podas e outros resíduos que são transportados em caçambas e 
também são enviados para o Aterro Sanitário do município, ressaltando que não há 
nenhuma espécie de triagem para os resíduos oriundos deste tipo de coleta o que 
agrava os danos ambientais, pois os REEE são enterrados juntamente com os demais 
tipos de resíduos oriundos da coleta domiciliar, exceto os Resíduos de Serviços de 
Saúde que possuem espaço específico para sua respectiva disposição. 

Quando questionados sobre a existência de solicitações para que fosse 
implantado o serviço de Coleta Seletiva, 56,4% dos domicílios nunca realizaram a 
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respectiva solicitação, 19,9% não sabiam dizer se já havia alguma solicitação anterior e 
nem atual, e por fim 9,8% dos domicílios afirmaram já ter feito solicitação, mas a 
mesma nunca foi atendida. Dos representantes dos domicílios abordados 44, 91,32% 
informaram que levariam os seus REEE para um ponto de coleta específico, se existisse 
nas proximidades do seu domicílio. Quanto à origem das marcas dos equipamentos 
eletroeletrônicos consumidos nos domicílios 72,41% consomem equipamentos de 
marcas variadas incluindo nacional e internacional e 24,52% consomem apenas marcas 
nacionais. 

Quando questionado sobre o conhecimento dos materiais e/ou elementos 
presentes nos equipamentos eletroeletrônicos e sobre os impactos que os REEE 
poderiam causar, um percentual de 72,67 não soube citar os materiais e nem seus 
impactos e 27,08% souberam citar alguns materiais e/ou elementos e os respectivos 
danos que estes podiam causar. 

Quando questionado sobre o tempo de vida dos equipamentos 
eletroeletrônicos 52,11% dos domicílios consideram ideal o tempo de vida dos 
equipamentos contra 47,13% que não concordam com o atual tempo de vida dos 
equipamentos e afirmaram que deveriam durar mais tempo. Sobre o conhecimento da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, 95,15% dos 
abordados não conhecem a  Lei e apenas 4,47% disseram conhecer e citaram algo 
sobre o que a mesma trata. 

A respeito dos principais responsáveis pelos REEE, foram considerados toda a 
sociedade com 60,2%, seguida pelos fabricantes com 19,0%, conforme Figura 02. 

 

Figura 02:  Principais atores considerados como responsáveis pelos REEE em Manaus. 
 

Levando em consideração as correlações de Spearman existentes em um nível 
de significância de 1%, a renda teve correlação com as variáveis Escolaridade, Tv, 

Quem é considerado o principal responsável pelos REEE?  
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Laptop, Ar Condicionado, Espremedor, Aspirador de pó, Impressora, Secador de 
Cabelo e Lâmpada Fluorescente.Quando calculado o coeficiente de correlação obteve-
se um coeficiente positivo de 0,373; 0,368; 0,462; 0,495; 0,309; 0,314; 0,300; 0,302 e 
0,394 respectivamente, pode-se então afirmar que a correlação entre essas variáveis é 
de moderada a forte. E isso significa que quanto maior a renda, maior é o nível de 
escolaridade e mais equipamentos as pessoas têm nos domicílios. 

Quanto ao nível de significância de 1%, a escolaridade teve correlação com a 
variável números de laptop por domicilio.Quando calculado o coeficiente de 
correlação tem-se um coeficiente positivo de 0,342, pode-se então afirmar que a 
correlação entre essas variáveis é de moderada a forte. E isso significa que quanto 
maior a escolaridade maior a quantidade de  laptop no domicílio. Por fim, 
Considerando um nível de significância de 1%, o número de adultos por domicilio teve 
correlação com a variável quantidade de celulares por domicílio. Quando calculado o 
coeficiente de correlação tem-se um coeficiente positivo de 0,397, pode-se então 
afirmar que a correlação entre essas variáveis é de moderada a forte, isso significa que 
quanto mais pessoas adultas mais celulares por domicílio. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto à destinação dada aos REEE residenciais pós-consumo em Manaus-AM, 
há duas práticas que se destacam como destinação, sendo estas a doação e descarte 
junto com os resíduos domésticos, sendo este último encaminhado ao aterro sanitário 
do município. As empresas de reciclagem entrevistadas não recebem os materiais de 
pontos de coleta seletiva e nem da sociedade civil que individualmente geram 
pequenas quantidades de REEE. Em relação às de empresas que trabalham com o 
gerenciamento desse tipo específico de resíduo não foi encontrada nenhuma no 
município de Manaus o que pode vir a ser um mercado de grandes oportunidades de 
negócios.  

É de suma importância a instalação de empresas especializadas no ramo de 
gerenciamento e tratamento deste tipo de resíduo, para que inclusive não seja 
necessária a exportação dos materiais oriundos dos REEE para tratamento e 
comercialização como matéria-prima e reinserção na cadeia produtiva. 

Ressalta-se que Manaus é um produtor de equipamentos eletroeletrônicos, 
portanto estaria plenamente inserido no ciclo da logística reversa. Neste sentido, seria 
também necessário melhorar e ampliar a estrutura dos portos e aeroportos para 
suportar esta nova demanda, e por fim, a capacitação de profissionais da área para 
atuarem neste mercado que se encontra cada vez mais em crescimento no âmbito 
mundial e nacional chegando até a escala regional.  

Estas melhorias serão possíveis com a participação de todos os atores 
pertencentes ao ciclo de vida dos equipamentos eletroeletrônicos, desde os setores 
públicos e privados até o consumidor que está incluso também na PNRS como sendo 
um dos responsáveis pela destinação ambientalmente adequada dos REEE gerados.  
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RESUMO 
O ambiente como tema problematizador para reflexões e discussões conceituais e metodológicas 
influência os discursos e práticas ambientais na sociedade tais como o desenvolvimento de projetos de 
conservação da biodiversidade e as contribuições aos setores da economia, politica, sociedade e 
educação. Com isso o presente trabalho, trata-se da análise do processo de inserção da Educação 
Ambiental (EA) na formação dos professores do município de Barreirinha-AM baseado na dinâmica da 
conservação de quelônios amazônicos a partir do Programa de Manejo Comunitário de quelônios no 
Médio Rio Amazonas “Pé-de-Pincha” o qual apoia a inserção da dimensão socioambiental em 
comunidades ribeirinhas que participam do programa. Trata-se, portanto de uma pesquisa quali-
quantitativa com abordagem exploratória e descritiva na qual a coleta de dados ocorreu a partir de 
questionários semiestruturados aplicados antes da formação acerca da identificação, percepção, 
significado de ambiente e Educação Ambiental, a relação com a escola e o projeto pé-de-pincha, e 
verificação da mudança conceitual e atitudinal. Utilizou-se a análise de conteúdos para identificar 
significados de transcrição nas respostas dos professores. Foi verificado que a dinâmica que envolve a 
EA no projeto é baseada em três momentos interconectados, a saber: planejamento, integração e 
avaliação. O processo analisado refere-se à formação dos professores do município de Barreirinha-AM 
no período de outubro de 2010 a dezembro de 2011 com foco para a sede e as 28 localidades do 
município. Na fase do planejamento e sondagem dos professores foram identificados temas como a não 
participação dos moradores, a falta de parcerias e auxílio dos órgãos públicos, resistência de alguns 
moradores, além de situações como desmatamento, queimadas, poluição do solo e hídrica, saneamento 
básico, saúde e educação para a problemática e as potencialidades no âmbito do ecoturismo, 
biodiversidade, conservacionismo e integração comunitária. Para discutir as temáticas na fase de 
integração, o Programa Pé-de-Pincha desenvolveu 08 cursos de formação continuada em EA com a 
participação de 63 professores em Barreirinha-AM sobre o lixo, o desmatamento, a poluição dos rios e 
pesca predatória, 07 palestras com oficinas abordando a temática de “Problemas e Questões 
Ambientais”. A partir do questionário inicial foi verificado que as concepções acerca da biodiversidade, 
quelônios, Programa “Pé-de-Pincha”, ambiente, sustentabilidade e EA possuíam características relativas 
ao naturalismo ecológico voltado ao preservacionismo. A partir dos questionários pós-formação os 
mesmos já demonstraram uma mudança de percepção, pois os entrevistados citaram além de termos 
como conscientização e dessa forma é possível afirmar que a EA desenvolvida no Programa Pé-de-
Pincha além de proporcionar a integração dos comunitários locais com os acadêmicos e pesquisadores 
da Universidade Federal do Amazonas, gera um diálogo entre o conhecimento tradicional e o científico. 
E assim potencializa a eficiência das atividades coletivas, resignificando para professores, comunitários, 
alunos, pesquisadores e acadêmicos a importância de conservação da biodiversidade local, assim como, 
os recursos naturais, proporcionando a reflexão para as consequências do processo de degradação do 
ambiente. 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Conservação dos Quelônios, Formação de Professores. 

 
ABSTRACT 
The environment as a theme for reflection and problem-solving conceptual and methodological 
discussions influence the environmental discourses and practices in society such as the development of 
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projects for biodiversity conservation and the contributions to the sectors of the economy, politics, 
society and education. Thus the present work, it is the analysis of the insertion of Environmental 
Education (EE) in the training of teachers in the municipality of Barreirinha (AM) based on dynamic 
conservation of Amazonian turtles process from the Program for Community Management of turtles in 
the Middle Amazon "Pincha-Foot" which supports the integration of environmental dimension in 
riverine communities participating in the program. It is therefore a qualitative and quantitative research 
with exploratory and descriptive approach in which data collection occurred from semi-structured 
questionnaires before training in the identification, perception, meaning the environment and 
Environmental Education, the relationship with the school and Foot-Pincha, and verification of 
conceptual and attitudinal change project. We used a content analysis to identify transcription meanings 
in teachers' responses. It was found that the dynamics surrounding EA in the project is based on three 
interconnected moments, namely: planning, integration and evaluation. The analyzed process refers to 
the training of teachers in the municipality of Barreirinha (AM) from October 2010 to December 2011 
with a focus to headquarters and 28 locations in the city. At the stage of planning and survey of teachers 
such topics as non-participation of residents, lack of partnerships and support from public agencies, 
resistance from some residents were identified, in addition to situations such as deforestation, fires, 
pollution of soil and water, sanitation, health and education for the problems and potentialities within 
ecotourism, biodiversity, conservationist and community integration. To discuss the issues in the 
integration phase, the Pincha-Foot Program developed 08 continuing education courses in EA with the 
participation of 63 teachers in Barreirinha (AM) about garbage, deforestation, pollution of rivers and 
predatory fishing, 07 lectures with workshops addressing the theme of "Issues and Environmental 
Issues". From the initial questionnaire was verified that the conceptions of biodiversity, turtles, Program 
"Pincha-Foot ", environment, sustainability and EA had characteristics related to ecological naturalism 
returned to preservationism. From the post-training questionnaires they have shown a change of 
perception, as well as respondents cited terms such as awareness and thus we can say that EA 
developed in Pincha-Foot Programme besides providing the integration of local community with 
academics and researchers from the Federal University of Amazonas, generates a dialogue between 
traditional and scientific knowledge. And thus enhances the efficiency of collective activities, redefining 
for teachers, community, students, researchers and academics the importance of local biodiversity 
conservation, as well as natural resources, leading to considerations of the consequences of 
environmental degradation process. 
Key-words: Environmental Education, Conservation of Turtles, Teacher Training. 

 
INTRODUÇÃO 

Discutir a sociedade atual é discuti-la pela ótica de um mundo em crise 
civilizatória, um panorama que Leff (2009) ressalta ser uma crise do conhecimento, da 
razão, do pensamento, ou seja, uma crise ambiental. A partir dessa perspectiva, 
compreende-se que o ambiente é um tema problematizador de reflexões 
sóciocientíficas para subsidiar uma diversidade de discussões conceituais e 
metodológicas relativas às influências e aos impactos dos discursos ambientais nas 
práticas humanascotidianas. 

Da diversidade de discussões que envolvem a questão ambiental podemos 
destacar o desenvolvimento sustentável (VEIGA, 2008),ecodesenvolvimento (SACHS, 
2002), assim como a sustentabilidade (NASCIMENTO, 2012; VEIGA, 2010), temas esses 
que são formas de críticas ao formato em que estamos vivendo, um modelo 
antropofizado, uma economia visando o crescimento ilimitado, em um cenário onde os 
recursos naturais, por assim dizer são meros produtos, coisas.  E como essa forma de 
pensamento influência o ambiente? Quais impactos? 



 
 

120 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

Ante esse cenário de capitalização ou valoração dos bens naturais, Nagagata 
(2006) e Hero e Ridgwa (2006) referem-se que ano após ano, espécies da fauna e flora 
entraram na lista de extinção, acarretado pela exploração dos recursos naturais pelo 
homem, depleção e destruição de hábitats, poluição, a introdução de espécies exóticas 
e a disseminação de doenças. E de acordo com a Red Listo of International Union for 
Conservation of Nature de 2014(Lista Vermelha da União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais), aproximadamente 6800 espécies, 
entre animais e plantas, fungos e protistas, correm o risco de serem extintas.  

Mas se por um lado exista essa realidade de depredação ambiental há de 
salientar as iniciativas que buscam refletir sobre essas ações e com o passar do tempo, 
a visão humana sobre o ambiente vem mudando constantemente, e de fato 
atualmente tem sido dada atenção maior a questão ambiental. Essa reflexão surgiu a 
partir dos anos 70 do século passado, com a realização de conferências internacionais 
como Estocolmo (1972), Belgrado (1975), Tbilisi (1977), Rio-92 (1992) e a Rio+20 
(2012). Todos esses movimentos buscaram evidenciar a emergência da problemática 
ambiental gerada em sua maior parte pelo modelo econômico vigente baseado em um 
crescimento ilimitado. 

Nasce, portanto desses debates reflexões para o ecodesenvolvimento, 
desenvolvimento sustentável, indicadores de sustentabilidade, agenda 21 e educação 
ambiental. E baseado nessas reflexões, o presente trabalho baseia-se em realizar uma 
abordagem histórica da fundamentação da Educação Ambiental e analisar o processo 
de sua inserção na formação dos professores do município de Barreirinha - AM 
baseado na dinâmica da conservação de quelônios amazônicos a partir do Programa 
de Manejo Comunitário de quelônios no Médio Rio Amazonas “Pé-de-Pincha” o qual 
apoia a inserção da dimensão socioambiental em comunidades ribeirinhas que 
participam do programa influencia a formação destes, assim como a percepção 
ambiental e relações do programa com a comunidade e escola. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O PROGRAMA PÉ-DE-PINCHA 

Nas rodas de discussões que envolvem a EA, um tema não é consenso, assim 
como inúmeros outros, mas a concepção de ambiente é o mais conflituoso. Fato que 
de imediato já compromete as ações da EA, pois é partir do entendimento do que é e 
não é ambiente que podemos melhor nos relacionar com outros seres e conosco 
mesmo, e para Dias (2000) a compreensão de ambiente é a base para a formação do 
ser humano, pois dessa forma a realidade torna-se fruto das dimensões sociocultural, 
política, científico-tecnológica, ética e ecológica, de forma a propiciar uma consciência 
global. E são justamente essas múltiplas compreensões de ambiente que tornam a EA 
um campo de possibilidade, desenvolvimento e evolução. 

E qual seria o objetivo da EA? Medina (1999, p.25) cita “a construção de 
relações sociais, econômicas e culturais capazes de respeitar e incorporar as diferenças 
e a liberdade para decidir caminhos alternativos de desenvolvimento sustentável, 
respeitando os limites dos ecossistemas”.  E para Reigota (2007, p.39) a EA é uma 
proposta para alterar profundamente a estrutura tradicional da educação, “esta 
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perspectiva aponta a participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre as 
questões ambientais, constituindo-se em educação política”. 

Pelos discursos dos autores, a EA envereda-se pelo caminho critico, das 
tomadas de decisões, posicionamento político, participação e controle social. Mas o 
fato é que a EA, enquanto campo na perspectiva de Bourdieu (1983) é baseado em um 
multireferencial que para Kawasaki e Carvalho (2009) situa-se entre o campo 
ambiental e o campo educativo e no caso brasileiro, trata-se muito mais de ser 
originário dos movimentos ecológicos e debates ambientalistas do que advindos da 
educação (CARVALHO, 1993). 

E devido a EA ser considerado um campo, onde os discursos ora se 
complementam e ora se opõe, não encontraremos uma definição ou uma concepção, 
assim como ambiente, no entanto há um consenso sobre algumas práticas e origens 
que são marcos históricos dos congressos científicos realizado ao longo dessas 4 
décadas. 

Pode-se dizer que um dos documentos que contribuiu para a origem dos 
debates foi a Carta de Belgrado (1975) idealizada no Encontro de Belgrado na 
Iugoslávia, que determinou metas e objetivos para o tratamento da Educação 
Ambiental. Nesta ocasião foi definida como meta, garantir que a população mundial 
tivesse consciência do meio ambiente e interesse por ele e por seus problemas 
conexos, assim como se prevalecer dos conhecimentos, atitudes, motivação e desejos 
necessários para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções dos 
problemas atuais e para prevenir os que possam aparecer. 

Após esse primeiro debate inicial, surge em 1977 novas orientações para a EA, 
desta vez a partir da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 
realizada em Tbilisina Geórgia direcionando o foco para a dimensão do conteúdo e 
práticas com o objetivo de propor soluções aos problemas ambientais mediante 
enfoques interdisciplinares, participação ativa, responsabilidade social e a coletividade. 
E após 10 anos desse evento outro marco que contribuiu para esse debate foi a 
publicação “Our common Future” (Nosso futuro comum) em 1987 pela então primeira-
ministra norueguesa Gro Harlen Brundtland conhecido como Relatório Brundtland. 

E após 20 anos, em 1992 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) na qual foram ratificadas as discussões 
que se sucederam após Estocolmo, na qual houve uma maciça participação dos lideres 
mundiais e como resultado desse debate houve a construção dos documentos, Carta 
da Terra (princípios éticos fundamentais para a construção, no século XXI, de uma 
sociedade global justa, sustentável e pacífica), as Convenções sobre a Biodiversidade, 
Desertificação e Mudanças Climáticas, Declaração de Princípios da Floresta, Declaração 
do Rio (Ambiente e Desenvolvimento), a Agenda 21 Global e a partir da 1ª Jornada da 
Educação Ambiental, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global no qual foram instituídos 16 princípios de Educação 
Ambiental para nortear a aprendizagem e gerar mudanças na qualidade de vida e 
maior consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre os seres humanos e 
destes como outras formas de vida.  
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Do Tratado destacamos o 15º princípio que descreve a EA como ponto de 
integração de conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações para converter cada 
oportunidade em experiências educativas de sociedades sustentáveis. E baseado neste 
contexto que se baseia nossa pesquisa, e com isso destacamos a 6ª diretriz que sugeria 
realização e apoio a capacitação de recursos humanos para preservar, conservar e 
gerenciar o ambiente,como parte do exercício da cidadania local e planetária. 

E a partir dessas orientações o Programa “Pé-de-Pincha”,planeja, organizar e 
realiza suas atividades a partir da abordagem conservacionista, como foco na 
população de quelônios da Amazônia. Cabe ressaltar que programa, desde sua 
idealização, tem alcançado resultados significativos na conservação e preservação das 
populações de quelônios. Vidal e Costa (2004) descrevem que: 

 

O projeto Pé-de-Pincha surgiu em 1999 dentro da Universidade Federal do 
Amazonas, a partir de demanda de algumas comunidades do município de 
Terra Santa, no Pará, que buscaram apoio para realização de atividades que 
levassem ao uso racional da fauna, com ênfase em quelônios, recurso que 
era abundante na região, mas que, devido ao consumo predatório, havia se 
tornado escasso. (VIDAL e COSTA, 2004, p.4). 

Partindo do princípio que a natureza e o ser humano são inseparáveis, o 
projeto Pé-de-Pincha vem desenvolvendo ações de educação ambiental, apoiando e 
promovendo a inserção da dimensão socioambiental nas praticas cotidianas dos 
integrantes das comunidades ribeirinhas que participam do programa, com objetivo de 
fortalecer a conservação da biodiversidade amazônica, seguindo uma estratégia, que 
Andrade (2008, p.15)“envolve estudantes, professores, comunitários, instituições e o 
poder público, gerando subsídios necessários para um diálogo entre os saberes 
tradicionais destas populações ribeirinhas e o conhecimento científico”. 

 E para tornar a EA nas comunidades um ato reflexivo uma constante, o 
programa Pé-de-Pincha atua em parceria com os docentes do ensino fundamental ou 
médio, a partir da proposta da sensibilização ambiental que mediante estes sujeitos 
podem expandir-se para os demais comunitários, crianças, adolescentes e demais e 
assim aumentar a quantidade dos agentes envolvidos na conservação dos quelônios. A 
escolha pela classe dos docentes é a prerrogativa de que possuem práticas que 
exercem grande influência social no cotidiano da comunidade, pois contribuem nas 
mudanças de hábitos locais. 

Segundo Morin (2005, p.9), “a EA é um tema que deve ser obrigatoriamente abordado 
nas escolas por ser multidimensional” e, portanto deve ser abordada em sala de aula pelos aos 
professores de forma sistêmica. Dessa forma o professor deve ter consciência que ele é um 
agente transformador. As transformações de acordo com Berna (2004, p.10) sugerem “mudar 
a realidade ao seu redor, e que essa realidade transformadora transbordará em várias outras 
realidades, e haverá a união das partes com um todo”. 

Nessa perspectiva, a formação de professores para atuarem como educadores 
ambientais nas comunidades ribeirinhas, precisa ser diferenciada, necessitando assim 
criar um elo entre a formação inicial e a continuada. Uma formação para além das 
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visões reducionistas que dificultam e interferem na formação de uma consciência 
ambiental. O que de fato é um desafio, pois de acordo como Nóvoa (1995), o formador 
de formadoresque deve estar/ser ciente do seu papel nas construções das 
personalidades dos professores, de forma a desenvolver uma cidadania ambiental e 
sistêmica, pois o profissional da educação deve estar preparado para tomar decisões 
fundamentais nas questões relacionadas às diferenças dimensões do processo de 
ensino, aprendizagem, ambiente, sociedade, economia, política e cultural. 

Com isso o que podemos afirmar é que o processo de formação docente em 
educação ambiental não pode ser reduzido a um mero treinamento e capacitação, 
nem sequer na transmissão de informações desconexas, mas sim uma reconstrução de 
valores éticos e valorização da práxis educativa, o que para Nóvoa (1995) significa ser 
capaz de refletir a ação, na ação para outra ação, e dessa forma estimular as 
discussões sobre a problemática socioambiental e como inseri-la nos projetos 
políticos-pedagógicos, bem como a reflexão sobre suas práticas nas escolas e ações 
coletivas nas comunidades, potencializando os processos de mudança requeridos pela 
educação ambiental. 
 
PERCURSOS METODOLÓGICOS 

O trabalho tem caráter qualitativo, o que se adéqua ao objeto da pesquisa e 
que proporciona uma maior segurança para analisar o processo de Educação 
Ambiental desenvolvido com os professores. A escolha por esta abordagem baseia-se 
em Minayo (1994), pois de acordo com a autora são aquelas que incorporam a questão 
do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 
estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas. Dessa forma a pesquisa possui um caráter 
exploratório. 

Para a coleta e analise dos dados, foi escolhido dentre as vertentes da pesquisa 
qualitativa, questionários e a análise de conteúdo respectivamente. O questionário 
como instrumento de coleta de dados tem por objetivo identificar os sujeitos 
participantes da formação, assim a percepção destes em relação ao ambiente, a 
Educação Ambiental, a escola e o Programa Pé-de-Pincha. 

A opção por estes instrumento é baseada em Appolinário (2011), pois para este 
os conteúdos representam não apenas os sujeitos, o individual, mas também o 
coletivo. Para a análise foi necessário realizar um processo de redução e organização 
do material original, e posteriormente a elaboração das categorias que fossem 
objetivas para analise (APPOLINÁRIO, 2011). 
 
Coleta de dados 

Para a realização desta pesquisa foi utilizado um questionário semiestruturado, 
como instrumento de sondagem a serem aplicados aos participantes da formação. O 
questionário foi composto por quatro sessões de perguntas, a saber: dados de 
identificação, dados operacionais do projeto, percepção do ambiente e educação 
ambiental e da relação escola e o Programa Pé-de-Pincha. 
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Análise dos dados 

A análise dos dados foi baseada em uma inicial transcrição das respostas nos 
questionários, desta forma as informações foram organizadas de acordo com 
pressupostos teóricos e metodológicos da análise de conteúdo de Bardin (1977), 
técnica a qual consiste na busca do sentido contido nos conteúdos de várias formas de 
textos, de forma a propiciar a compreensão do acesso à informação de certos grupos e 
a maneira como esses grupos a elaboram e a transmitem, ou seja, analisa dentro do 
texto, termos chaves que compreendem um conjunto de significados ligados a certas 
categorias determinadas previamente, respeitando a linguagem do entrevistado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A referida pesquisa foi realizada no município de Barreirinha, no período de 
outubro de 2010 a dezembro de 2011 com professores que atuam na sede do 
município e 28 localidades. Barreirinha está localizada no interior do estado do 
Amazonas. Pertencente à Mesorregião do Centro Amazonense e Microrregião de 
Parintins, localiza-se a leste de Manaus, capital do estado, distante desta cerca de 330 
quilômetros. Vale ressaltar que a base da pesquisa é área de atuação do Programa Pé-
de-Pincha da Universidade Federal do Amazonas, o qual desenvolve suas atividades a 
partir de momentos distintos mais interdependentes: coleta, eclosão e soltura. 

Na época da coleta em meados de setembro a outubro, na época da vazante 
dos rios, e o ressurgimento das praias os quelônios aproveitam para realizar a desova, 
um momento de maior fragilidade, pois é nesse momento que seus predadores 
naturais, inclusive o homem, aproveitam para preda-los ou a seus ovos. Dessa forma 
os integrantes do programa realizam justamente a coleta dos ovos para “transplantar-
los” para locais mais seguros por eles construídos. Nos meses finais do ano há então a 
eclosão dos ovos coletas na primeira fase, os quais são alimentados e protegidos para 
ser devolvido ao ambiente, fato que acontece na fase de soltura, nos meses iniciais do 
ano subsequente.   

E durante essas etapas que caracterizam o processo de manejo comunitário, as 
ações socioeducativas acontecem paralelamente e perfazem as fases condizentes com 
o planejamento, integração e avaliação. 

Na fase de planejamento, adotam-se como base de diagnostico, sondagens 
com os professores, a fim de conhecer as necessidades e potencialidades de cada local 
e assim estabelecer as propostas de ação, a serem realizada nas fases seguintes 
mediante as reuniões/seminários com os professores e coordenação do projeto, 
seguindo da organização do plano de ação e elaboração das atividades a serem 
executadas.  

Com a integração, os docentes locais são envolvidos nas atividades, sejam elas 
na sede do município ou nas próprias comunidades. Devido o projeto ter como 
objetivo maior a conservação das espécies de quelônios, o enfoque do processo de 
Educação Ambiental baseia-se em discussões no manejo destas espécies. É nesta fase 
que são realizados cursos, oficinas, gincanas, palestra que abordavam temáticas 
coletadas na sondagem. As formações em EA para os professores foram elaboradase 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Centro_Amazonense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Parintins
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
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organizadas em uma matriz seguindo a logica da fase do planejamento e discutidas por 
profissionais em cada área do conhecimento, baseadas nas potencialidades e 
necessidades, por exemplo, criação de galinhas, agricultura familiar, horta escola, 
resíduos sólidos de dentre outros. E com esse dialogo são formuladas possíveis 
soluções, e com isso são construídos projetos socioambientais a serem aplicados 
posteriormente em seus locais de atuação.  

E para a conclusão do processo de EA, a avaliação ocorre mediante análise de 
conteúdo de Bardin (1977) relativo aos questionários, processo e produtos oriundos 
das atividades realizadas, desde desenhos, pinturas, parodias, seminários até cartazes 
confeccionados pelos próprios professore. Outro processo de avaliação consiste do 
planejamento e realização dos projetos socioambientais nas comunidades. 

As ações de Educação Ambiental foram realizadas na sede do município, porém 
o foco dos projetos consistia em serem desenvolvidos nas inúmeras comunidades 
ribeirinhas do município. Os professores participantes atuam na sede do município, e 
em outras 28 localidades do município, entre elas: Nova Sateré, São Pedro do Andirá, 
Terra Preta, Distrito do Piraí, Uricurituba, Cametá dos Ramos e outras. 
 
Planejamento  

No mês de outubro de 2010, as informações coletadas durante as reuniões de 
planejamento com professores e demais comunitáriosque foram realizadas no 
município indicaram diversos problemas ambientais, tais como: a não participação dos 
moradores, a falta de parcerias e auxílio dos órgãos públicos, resistência de alguns 
moradores, além de situações já tradicionais, como desmatamento, queimadas, 
poluição do solo e hídrica, saneamento básico, saúde e educação. 

As problemáticas levantadas na sondagem nos mostram que há uma 
diversidade de situações com realidades e percepções especificas, pois os professores 
que participaram das atividades não eram de uma única localidade. Dessa forma o 
papel dos professores enquanto um dos lideres das comunidades torna-se uma elo 
chave na inclusão e integração das ações de EA nas escolas, este fato coaduna com 
recomendações de Guimarães (2004), as quais sugerem que a EA deve orientar-se para 
a comunidade, para que os moradores que nela se situam possam definir quais são os 
critérios, os problemas e as alternativas, mas sem se esquecer de que a comunidade 
não vive isolada mais sim inserida no mundo, recebendo influências diversas e 
também influenciando outras comunidades, num fluxo contínuo e recíproco. Portanto, 
o papel de mediador desempenhado pelo professoré fundamental para a efetividade 
da EA. 

Para o autor a EA deve estar vinculada às causas, aos desafios, aos sonhos e à 
cultura desses moradores que vivem nessas comunidades. Em outras palavras, que 
veicule um saber significativo, crítico, contextualizado, do qual se extraem indicadores 
para a ação, reforçando um projeto político-pedagógico baseado em valores como a 
solidariedade, igualdade, diversidade. 
 
Integração 
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Quanto à etapa de integração, a equipe de Educação Ambiental do Programa 
Pé-de-Pincha desenvolveu no âmbito formativo socioeducacional, 08 cursos de 
formação continuada em EA com a participação de 63 professores em Barreirinha/AM, 
no qual foram abordados diversos temas socioambientais tais como: resíduo sólido, 
desmatamento, a poluição dos rios, a pesca predatória. Além dessas ações foram 
realizadas em um total de 07 palestras com oficinas abordando a temática de 
“Problemas e Questões Ambientais da atualidade”. 

Ao serem concluídas as ações de EA doPrograma Pé-de-Pincha foram aplicados 
os questionários aos professores. Dos 63 professores entrevistados, deste total 29 
(47,6%) são do gênero feminino e 34 (52,4%) do gênero masculino. Quanto à faixa 
etária percebemos que 40 (65%) professores estão na faixa entre 20 a 39 anos e 14 
(23,8%) possuem entre 40 a 59 anos; 2 (3,4%) entre 60 a 79 anos e 7 (7,8%) não 
responderam.  Com relação à escolaridade, 32 (50,7%) possui nível superior completo; 
21 (33,3%) nível médio completo; 7 (11,3%) nível fundamental e 3 (4,7%) não 
responderam.  
 
Sobre a pesquisa com os professores 

Com o questionário foi possível verificar como os professores percebem o 
significado do Programa Pé-de-Pincha. Para uma melhor compreensão os dados foram 
codificados em categorias, agrupando as respostas semelhantes (Gráfico 1). 

 

Gráfico 01. Significado do Programa Pé-de-Pincha 
 

 
Gráfico 01: Significado do Programa Pé-de-Pincha. 

 

Ao analisar os termos-chave que surgem a partir das respostas dos 
entrevistados podemos afirmar que há uma tríade de ações: socialização do 
conhecimento, desenvolvimento e educação. E de fato a maior parcela dos 
entrevistados mostrar estar a par dos objetivos da EA que em primeira instância busca 
justamente sensibilizar os seres humanos quando a emergência dos problemas 
ambientais e em especial para a conservação dos bens comuns. Outra informação a ser 
destacada trata-se do apontamento da temática sustentabilidade, que longe de ser 
tratado como um tema polêmico, no programa vem sendo evidenciado com as 
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práticas de manejo, favorecido a partir da aproximação da universidade, mediante o 
conhecimento científico e a comunidade com os saberes tradicionais.  

A partir da pergunta “o que significava o programa Pé-de-Pincha”, a indagação 
seguinte identificou como o mesmo contribuiu/contribuía para a melhoria da 
qualidade de vida e organização das comunidades. Em sua totalidade responderam 
positivamente. Desse total, 18 (28,5%) justificaram essa ocorrência a partir do 
processo de sensibilização e conscientização das comunidades no uso dos recursos 
naturais; e para 19 (23,8%) isso se deu mediante a união, empenho, dedicação e 
conscientização comunitária;mas para 7 (11,2%) entrevistados a contribuição ocorreu 
pela potencialização da sustentabilidade da comunidade; e para 9 (14,3%) pessoas isso 
ocorreu mediante a conservação local, a partir da coleta dos ovos dos quelônios, pois 
os comunitários passaram a visualizar e com isso proteger e cuidar dos recursos 
naturais. Vale ressaltar que 14 (22,2%) dos entrevistados apesar de terem afirmado 
que houve melhoria na qualidade de vida, não justificaram a resposta e ainda 
salientaram que há resistência por parte de comunitários no auxílio às ações. 

É importante perceber que a proposta de EA do projeto vem proporcionando 
melhorias na qualidade de vida das comunidades, bem como favorecendo a 
organização da comunidade e conservação de espécies como os quelônios. Mas 
salienta-se que atividades de EA em âmbito comunitário somente são eficazes se os 
sujeitos principais sentirem-se parte integrante das tomadas de decisões, não se trata 
de uma imposição, de uma verticalização de poderes, mas sim uma relação igualitária, 
horizontalizada, o que corrobora com as palavras de Klosovski (2003, p. 35), “o 
interesse da comunidade é fundamental nesse processo, já que a permanência em 
campo, sob condições adversas, exige grande disponibilidade e conscientização sobre 
a importância da conservação dos animais”. 

Quanto à percepção sobre meio ambiente, as respostas também foram 
agrupadas em categoria, considerando as frases com significados semelhantes. 

 

Gráfico 02: “O que é ambiente?” 

 

Pela distribuição das respostas é possível afirmar que existem três perspectivas 
de compreensão. A primeira, e em maior quantidade (R1, R2 e R4) é permeada pelo 
sentimento topofílico ou topofília que de acordo com Tuan (2012, p.5) trata-se do “elo 
afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”. Já a R3 e R6 condizem a um 
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ideário que se assemelha a concepção de Gaia, a Terra, que nesse caso é o ambiente, 
como um organismo vivo que reage as mudanças ocasionadas pelos seres vivos, em 
especial o ser humano e R5 como uma perspectiva mais ecológica, preservacionista. A 
busca pela percepção ambiental inicial de acordo com Marques (1993) torna o trabalho 
de EA mais rico e globalizador, pois deixa os sujeitos da ação como o centro das discussões. 

Para Reigota (2009), o fato dos entrevistados apresentarem uma percepção de 
ambiente como lugar significa determinar um local onde estão situam-se relações 
dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais, e que essas 
relações formam os processos de transformação da natureza e da sociedade. 

Com relação ao significado de EA, 9 (14,2%) entrevistados afirmaram tratar-se 
de conscientização para a preservação do meio ambiente; para 12 (19,1%) a EA 
significa o estudo das relações e causas dos problemas ambientais; e para 6 (9,5%), é a 
educação direcionada Ao ambiente onde vivemos; para 12 (19,2%) dos entrevistados 
significa atitudes racionais tomadas no meio em que se vive;  9 (14,2%) acreditam que 
a EA mostra alguns benefícios, a exemplo de como se deve reciclar os resíduos e os 
demais 15 (23,8%) entrevistados definem como normas que levam o indivíduo a viver 
em harmonia com o ambiente. 

O significado de EA na pesquisa traz consigo algumas palavras recorrentes, 
como: conscientizar, sensibilizar, preservação, estudo das relações, educação das 
pessoas. Nesse sentido, percebe-se que o significado de EA expresso pelos professores 
contempla a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a 
sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável. Isso de acordo 
com Minini (2000) nos faz crer que a EA é um processo que consiste em proporcionar 
às pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e 
desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e 
participativa. Neste sentido, os significados mencionados pelos entrevistados atendem 
aos objetivos do programa de educação para a sustentabilidade do projeto, que é o de 
proporcionar aos participantes a possibilidade de adquirir conhecimentos, sentido de 
valores, interesse ativo e atitudes necessárias para proteger e melhorar o ambiente.  

Quanto à contribuição da EA para a práxis dos educadores, 18 (28,5%) dos 
entrevistados afirmaram desenvolver a prática docente envolta com temáticas da 
sustentabilidade;e 14 (22,3%)acreditam ter aumentado o seu o nível de consciência 
ambiental;e para 11 (9,5%), agora podem mostrar aos seus alunos a importância do 
ambiente, a partir de novas metodologias e abordagens didáticas. E 20 (31,7%) não 
souberam responder. Como cita em linhas anteriores, os professores são os elos que 
fortalecem a união do programa Pé-de-Pincha com a comunidade, e para, além disso, 
Andrade, Lima e Oliveira (2011)ressaltar a importância na formação de um extenso 
número de educadores, pois esses futuramente poderão auxiliar na elaboração de 
futuros plano de manejo de quelônios, assim como exercitarem o gerenciamento 
autônomo e sustentável dos bens comuns. E como pergunta concludente, foi 
verificado de que forma a escola se relacionava com o programa. 
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Gráfico 3. Relação Escola e Programa Pé-de-Pincha. 

 

O que é perceptível nessas respostas são os diversos campos de atuação do 
programa, uma vez que não o mesmo não se restringe apenas a comunidade escolar 
das comunidades. A EA desenvolvida busca mediar um diálogo não apenas dentro da 
dimensão ambiental, mas agregar a esta, as temáticas sociais, políticas, éticas, assim 
como as econômicas, pois acreditamos que a partir de uma discussão global que a EA 
mostrará sua importância e necessidade de envolver as questões ambientais da 
atualidade. E mesmo para os locais onde ainda não há a interação com o programa, 
esperasse que os representantes das mesmas sensibilizem-se para a busca por novas 
formas de atuação e relação com o ambiente. As respostas refletem justamente a 
importância e penetrabilidade do programa nas comunidades participantes, pois está 
presente com a realização de cursos, gincanas, palestras, oficinas nas escolas, entre 
outros, como forma de incentivar e capacitar a comunidade para o tratamento das 
questões ambientais na busca pela sustentabilidade.  

Vale ressalta que na existência de lacunas e obstáculos nas ações do programa, 
pois devido ao déficit de pessoal há palestras e cursos que não chegam a serem 
realizado, assim como barreiras relativas aos poucos materiais, transporte, distância, 
tempos para a realização e acompanhamento das ações. Mas dentre os itens listados, 
a mobilidade é o mais evidente, pois as comunidades ficam distantes umas das outras 
e da sede do município. O  que de fato dificulte a participação no programa.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como palavras finais, acreditamos que o programa possui sua importância no 

contexto amazônico, pois gera conhecimento e tece caminhos para a sustentabilidade, 
mas cabe ressaltar a necessidade de conhecer a realidade local, e investir na 
participação da população nas ações educativas integradas as atividades de pesquisa.   

E de fato, a Educação Ambiental desenvolvida pelo programa permite não só 
construir o conhecimento sobre as questões ambientais ou conservação dos quelônios, 
mas abre caminhos para integração das populações ribeirinhas, assim como para a 
participação das comunidades locais. E com isso proporcionou a integração dos 
comunitários locais com os acadêmicos e pesquisadores da Universidade Federal do 
Amazonas, institutos e órgãos públicos, gerando um diálogo entre o conhecimento 
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tradicional e o científico, permitindo o desenvolvimento de pesquisas e projetos 
sustentáveis com vistas ao alcance da melhoria da qualidade de vida. 

Entendemos que a realização das atividades visando à integração da EA no 
programa tem incentivado as comunidades ribeirinhas, a busca por estratégias para 
solucionar o problema de sustentabilidade local. E, portanto a convergência entre os 
conhecimentos das pesquisas e os saberes tradicionais das populações é essencial para 
sistematizar um mesmo espaço dialético para solucionar problemas, provocando um 
diálogo em torno dessas experiências. 

Dessa forma considera-se EA como uma ferramenta indispensável para o 
sucesso do projeto, uma vez que a conscientização da sociedade em geral é 
fundamental para que qualquer projeto baseado em objetivos conservacionistas, seja 
da fauna, como nesse caso dos quelônios, assim como da flora, tenha êxito, e 
exaltamos aqui a indissociabilidade da participação do professor nesse processo, pois 
este tem a função de ser um multiplicador de conhecimentos, um agente de 
transformação mediante sua prática docente, mas muito mais pelas suas ações em 
contextos não escolares, pois como membro de uma comunidade, não se trata apenas 
de um professor, mas sim um cidadão com atitudes pró-ambiental. 
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RESUMO 
Este estudo propõe realizar uma avaliação da série histórica da coleta per capita de resíduos sólidos 
urbanos de Manaus, de modo a verificar a evolução temporal desta variável e permitir uma comparação 
desta taxa per capita com aquelas obtidas em nível nacional, regional e para os municípios de porte 
semelhante ao de Manaus, definido em função da população. Neste último caso, foram considerados 
municípios na faixa populacional de 1.000.000 a 3.000.000. O período de análise correspondeu aos anos 
de 2005 a 2013. De acordo com os resultados preliminares do Diagnóstico de Manejo de Resíduos 
Sólidos SNIS-RS 2012, a estimativa da massa coletada de resíduos domiciliares e públicos per capita do 
Brasil alcançou o valor médio de 0,93 Kg/hab.dia. Considerando apenas os resíduos domiciliares, pelo 
mesmo diagnóstico, a taxa per capita é de 0,68 Kg/hab.dia. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos no 
Brasil de 2012, pesquisa anual realizada pela Abrelpe, a taxa média per capita de resíduos sólidos no 
Brasil atingiu a marca de 1,11 Kg/hab.dia. Neste artigo, foram consideradas duas taxas per capita: A 
coleta geral per capita e a coleta domiciliar per capita. Os dados para o cálculo dos índices per capita de 
Manaus, no período de 2005 a 2013, foram obtidos junto à base de dados do setor de estatística da 
Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) - órgão responsável pela gestão dos resíduos sólidos 
em Manaus. As séries históricas das taxas per capita a nível nacional, regional e segundo o porte do 
município no período de 2005 a 2012, foram determinadas utilizando-se os resultados das duas 
pesquisas nacionais realizadas anualmente: 1) Diagnóstico de Manejo Resíduos Sólidos – SNIS-RS e 2) 
Panorama Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil da Abrelpe. Nesta última pesquisa foram utilizados 
somente os dados da coleta geral per capita no período de 2007 a 2012. De acordo com os dados 
observados na série histórica da coleta anual per capita de Manaus, no período de 2005 a 2013, verifica-
se: (1)um comportamento decrescente nos últimos três anos com um valor mínimo de 1,32 Kg/hab.dia 
(2005) e valor máximo de 1,68 Kg/hab.dia (2008), a média deste indicador ficou em torno de 1,49 
Kg/hab.dia; (2) Valores per capita de Manaus sempre superiores aos valores per capita das séries 
históricas nacional, regional e municípios do mesmo porte populacional observadas nos dados do SNIS-
RS e Abrelpe. A serie histórica da coleta domiciliar per capita de Manaus, no período de 2005 a 2013, 
apresenta um comportamento estável com uma média anual de 0,85 Kg/hab.dia. Sendo este valor 
acima da média nacional de 0,68 Kg/hab.dia (SNIS). Os índices per capita de Coleta Geral e Domiciliar de 
Resíduos Sólidos apresentam valores médios bem acima da média nacional, regional e dos municípios 
com mesmo porte populacional de Manaus. A participação dos grandes geradores no Sistema de 
Limpeza de Manaus é um dos fatores determinantes para este comportamento atípico. 
Palavras-Chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Coleta Domiciliar, Taxa de Coleta Per Capita, Série Histórica, 
Manaus. 
 
ABSTRACT 
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This study proposes to conduct a review of the time series of per capita municipal solid waste collection 
from Manaus, in order to verify the temporal evolution of this variable and allow a comparison of this 
per capita rate with those obtained at the national, regional level and the municipalities of similar to 
Manaus size, defined according to population. In the latter case, were considered municipalities in 
population range from 1 million to 3 million. The period of analysis corresponds to the years 2005-2013. 
According to the preliminary results of the Diagnostic Solid Waste Management NHIS RS-2012, the 
estimated mass of collected household waste and public per capita in Brazil reached a mean value of 
0,93 kg / inhab.day. Considering only household waste, the same diagnosis, the per capita rate is 0,68 kg 
/ inhab.day. According to Panorama Solid Waste in Brazil 2012 annual survey conducted by Abrelpe, the 
average per capita rate of solid waste in Brazil reached a record 1,11 Kg / inhab.day. In this article, two 
per capita rates were considered: The overall per capita collection and home visits per capita. The data 
for calculating the per capita rates of Manaus, in the period 2005-2013, were obtained from the 
database of the statistical section of the Municipal Public Cleanliness (Semulsp) - the agency responsible 
for solid waste management in Manaus. The time series of per capita rates at national, regional and 
according to the size of the city in the period from 2005 to 2012 level were determined using the results 
of two national surveys conducted annually: 1) Diagnosis of Solid Waste Management - RS-NHIS and 2) 
Panorama National Solid Waste in Brazil of Abrelpe. In the latter study were used only data from the 
general collection per capita in the period from 2007 to 2012 According to the data observed in the time 
series of annual per capita collection of Manaus, in the period 2005-2013, we find:. (1) a decreasing 
behavior in the last three years with a minimum value of 1.32 kg / inhab.day (2005) and a maximum 
value of 1.68 kg / inhab.day (2008), the average of this indicator was around 1,49 kg / inhab.day; (2) 
Amounts per capita Manaus always higher than the per capita values of national, regional and 
municipality of the same population size in the data and the NHIS-RS Abrelpe historical series. The 
historical series of home visits per capita of Manaus, in the period 2005-2013, shows a stable with an 
average of 0.85 kg / inhab.day behavior. This value being above the national average of 0.68 kg / 
inhab.day (NHIS). The per capita rates of General Collection and Household Solid Waste have average 
well above the national, regional and municipalities with similar population size Manaus average. The 
participation of large generators in Manaus Cleaning System is one of the determining factors for this 
unusual behavior. 
Key-Words: Municipal Solid Waste, Household Collection, Collection Rate Per Capita, Historical Series, 
Manaus. 
 

INTRODUÇÃO 
A Coleta per capita de resíduos sólidos de uma cidade é calculada pela razão 

entre a quantidade total de resíduos coletados e a população atendida. Este 
parâmetro é importante para o planejamento de todo o sistema de gerenciamento dos 
resíduos, sobretudo, no dimensionamento de instalações e equipamentos. Variações 
sazonais e climáticas, hábitos e costumes da população, nível de renda e educacional 
da população, densidade demográfica, leis e/ou regulamentações são variáveis que 
interferem nas quantidades de resíduos coletados nas cidades.  

Em 2011, os Estados Unidos gerou em torno de 250milhões de toneladas de 
resíduos sólidos urbanos, segundo Agência de Proteção Ambiental,quantidade esta 
que apresenta queda quando comparado aos anos anteriores como 2005,que 
ultrapassou a casa dos 253  milhões de toneladas de resíduos gerados e 2007 com 
mais de 256 milhões de toneladas (EPA, 2013). 

Na Alemanha um levantamento compreendido entre 1995 e 2006, estimou a 
geração média per capita de 1,6 kg/hab.dia,uma redução quando comparado aos 
Estados Unidos, onde a temática dos resíduos já era um assunto bastante discutido e 
já faz parte da educação da população (SANTOS, 2011).    
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Dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, realizado em 
2012 pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mostrou que dos 
2.978 municípios respondentes 32,57% ainda continuam encaminhando seus resíduos 
para lixões (SNIS, 2012). E segundo informação, do Plano Nacional de Saneamento 
Básico de 2008 que trabalhou com dados de 5.562 municípios brasileiros, constatou 
que 2.810 municípios efetuavam a disposição final dos seus resíduos em vazadouros a 
céu aberto (lixão), quantidade esta equivalente a 50,52% dos municípios brasileiros.  

Ainda no Brasil, após duas décadas de tramitação foi aprovada em 2 de agosto 
de 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, que institui sobre as 
diretrizes relativas a gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos,destacando a 
responsabilidade dos seus geradores, do poder público e sobre os instrumentos 
econômicos aplicáveis. 

Em seu artigo 3º a referida Lei aborda sobre diversas definições relacionadas 
aos resíduos sólidos, destacaram-se algumas que contribuirão para o melhor 
entendimento deste estudo incluindo a definição quanto à origem dos resíduos, 
conforme abaixo: 

“CAPÍTULO II – Definições; Art. 3º Para os efeitos desta lei entende-se por: 
VII – destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 
que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos;  
Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 
classificação: 
I - quanto à origem: 
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas; 
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”. 
(PNRS, 2010, p. 2;6) 
 

Dentre as diversas determinações da Lei 12.305/2010 a mesma trata da 
elaboração dos Planos de Gestão dos Resíduos Sólidos, que deverão ser preparados 
pelos Estados e Municípios, e sobre responsabilidade compartilhada de resíduos onde 
os entes participantes do ciclo de vida dos produtos, ou seja, os fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, todos passam a ter um 
conjunto de atribuições individuais e encadeadas para as ações sejam realizadas de 
maneira ambientalmente adequada, no que tange a disposição e tratamento dos 
resíduos.  

Neste estudo propõe-se avaliar a série histórica da coleta per capita de resíduos 
sólidos urbanos da cidade de Manaus, por meio da verificação da evolução temporal 
desta variável de modo a permitir uma comparação da taxa per capita com as demais 
obtidas em nível nacional, regional e para os municípios de porte similar ao de Manaus 
conforme sua população. 
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MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 
Os dados para o cálculo dos índices per capita de resíduos sólidos de Manaus, 

no período de 2005 a 2013, foram obtidos junto à base de dados do setor de 
estatística da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, órgão responsável pela gestão 
dos resíduos sólidos na capital amazonense. 

De acordo com o objetivo do artigo, foram construídas séries históricas das 
taxas per capita dos resíduos sólidos em três recortes geográficos: 1) Brasil; 2) Região 
Norte e 3) Municípios na faixa populacional compreendida entre 1.000.000 a 
3.000.000 de habitantes. Duas bases de dados sobre resíduos sólidos nos municípios 
brasileiros, atualizadas anualmente, foram utilizadas para a construção das referidas 
séries. São elas provenientes do: 

1) Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e;2) Panorama 
Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). 

Os tópicos, a seguir, apresentam uma descrição destas três fontes de 
informações, bem como o método utilizado, por cada uma delas,para a determinação 
dos indicadores de coleta per capita de resíduos sólidos. 

 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é uma base de 
dados nacional, administrado pelo Ministério das Cidades, composta de informações 
coletadas anualmente pertinentes aos serviços de água, esgotos e manejo de resíduos 
sólidos. Esta base contempla aspectos operacionais, administrativos, econômico-
financeiros, contábeis e de qualidade dos serviços dos municípios brasileiros. 

Na dimensão dos resíduos sólidos, o SNIS-RS é um banco de dado composto por 
informações prestadas anualmente pelos gestores do município, autarquia, 
departamento ou secretaria municipal, responsáveis pela gestão do Manejo dos 
resíduos sólidos. O SNIS-RS possui uma série histórica de 11 anos (2002 a 2012) com 
um conjunto de variáveis e indicadores que caracterizam aspectos de serviços de 
limpeza pública, da coleta e do tratamento e disposição final de resíduos.  

De acordo com a Tabela 01, o SNIS-RS abrange informações de uma amostra 
importante de municípios brasileiros.A representatividade desta amostra, em termos 
de número de municípios e população urbana, vem aumentando ao longo dos anos. 
Em 2012, 3.042 municípios forneceram informações para o SNIS-RS de um total de 
5.565, tendo esta amostra uma representação de 76,6% da população urbana 
brasileira. 

O diagnóstico de manejo de resíduos sólidos divulga anualmente a base de 
dados do SNIS-RS com análises realizadas por região, por extratos populacionais e em 
todo Brasil. 

 
Tabela 01:  Quantidades e populações dos municípios na amostra do SNIS ao longo dos 
anos. 
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Ano 

Brasil Amostra do SNIS Participação  

Número de 
Municípios  

População 
(hab) 

Número de 
Municípios  

População 
(hab) 

Número de 
Municípios  

População 
(hab) 

2002 5.560 174.632.960 108 54.399.485 1,9% 31,2% 

2003 5.560 176.871.437 132 61.475.597 2,4% 34,8% 

2004 5.560 181.581.024 161 69.076.804 2,9% 38,0% 

2005 5.564 184.184.264 192 71.977.066 3,5% 39,1% 

2006 5.564 186.770.562 247 78.074.208 4,4% 41,8% 

2007 5.564 183.987.291 306 87.701.749 5,5% 47,7% 

2008 5.564 189.534.551 372 96.259.383 6,7% 50,8% 

2009 5.565 191.506.729 1964 120.824.049 35,3% 63,1% 

2010 5.565 190.755.799 2070 127.681.663 37,2% 66,9% 

2011 5.565 192.379.287 2100 130.200.395 37,7% 67,7% 

2012 5.570 193.946.886 3042 148.495.812 54,6% 76,6% 

Fonte: SNIS-RS, 2002 a 2012. 

 
Em relação às taxas de coleta per capita de resíduos sólidos, objeto do presente 

estudo,foram utilizado dois indicadores calculados pelo SNIS-RS, quais sejam: 1) I021 - 
Massa coletada de resíduos sólidos domiciliares (RDO) e resíduos sólidos Públicos 
(RPU) per capita em relação à população urbana e 2) I022 - Massa coletada de RDO per 
capita em relação à população atendida com serviço de coleta. A unidade de medida 
para estes índices é o Kg/hab.dia. As fórmulas de cálculo para estes dois indicadores 
são apresentadas abaixo: 

 

I021=
Quantidade coletada de RDO+RPU

População urbana x 365
 

I022=
Quantidade coletada de RDO

População total atendida declarada x 365
 

 

De acordo com o estabelecido no glossário de informações do SNIS-RS, os RPU 
são definidos como aqueles resultantes das atividades de varrição, roçada, de capina e 
raspagem de vias e logradouros públicos, desobstrução de bocas-de-lobo, limpeza de 
praias e/ou margens de rios e córregos, poda da arborização pública, e outros.Por sua 
vez, os RDO são provenientes das atividades domiciliares ou atividades comerciais 
cujas características sejam similares aos resíduos domiciliares. 
 
Panorama de resíduos sólidos no Brasil: Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) 
 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais -
ABRELPE realiza anualmente um levantamento de dados sobre os resíduos sólidos 
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junto aos municípios brasileiros.Esta pesquisa abrange informações sobre a coleta, 
geração e disposição final dos resíduos, bem como outros itens da limpeza pública das 
cidades do Brasil. 

Este levantamento, iniciado em 2003, armazena atualmente uma série histórica 
de 10 anos sobre os resíduos sólidos no Brasil.Nos anos de 2003 e 2004 os dados 
foram obtidos através de pesquisa bibliográfica e consulta a organizações, instituições 
e empresas que atuam no setor de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

A partir de 2005, a coleta de informações realizou-se através de pesquisas 
baseadas em questionários sintéticos, elaborados pela ABRELPE, enviados para uma 
amostra de municípios, contendo as questões mais relevantes para cada segmento de 
resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos industriais e resíduos de serviços de saúde. 
A tabela 2 exibe a representatividade da amostra, o qual se verifica que a participação 
da amostra varia entre 31,1% a 51,3% do total da população urbana brasileira. 

Na pesquisas da ABRELPE, a partir de 2005 calculou-se a coleta per capita dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) dos municípios brasileiros. Por RSU, foi entendido 
como sendo aqueles resíduos sólidos gerados num aglomerado urbano,excetuados os 
resíduos de saúde, industriais e dos portos, aeroportos e zonas de fronteira e ainda 
aqueles estabelecidos em legislação específica de responsabilidade exclusiva do seu 
gerador. 

 
Tabela 02. Quantidades e populações dos municípios na amostra do ABRELPE ao longo 
dos anos do levantamento. 

 

Ano 
População 

urbana(hab.) 

Amostra do ABRELPE utilizado no RSU Participação da amostra em 
termo da população urbana 

 
Número de 
Municípios 

utilizados não RSU 

População 
urbana (hab.) 

2003  - -  -  - 

2004  - -   - - 

2005 184.200.000 111 57.300.000 31,1% 

2006 186.770.562 127 71.368.975 38,2% 

2007 152.496.807 116 40.033.987 26,3% 

2008 157.037.300 205 52.812.204 33,6% 

2009 158.657.883 364 81.579.679 51,4% 

2010 160.879.708 350 79.789.648 49,6% 

2011 162.318.568 400 82.799.133 51,0% 

2012 163.713.417 401 83.934.690 51,3% 

 

 A técnica de regressão linear foi aplicada para a determinação deste indicador, 
admitindo-se uma relação linear do indicador per capita de RSU (Y) com a população 
urbana do município (X), descrita pela equação da reta: 
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Y = a + bX   ( I ) 
 
Os coeficientes a e b são os parâmetros da reta, denominados de coeficiente de 

inclinação e intercepto, respectivamente. 
Utilizando os dados da pesquisa por região do Brasil, referente à quantidade 

coletada de RSU e população urbana do município, estimou-se, pelo método dos 
mínimos quadrados (MMQ), cinco equações de reta de regressão, uma para cada 
região do Brasil. 

O Coeficiente de determinação foi o indicador utilizado para avaliar a qualidade 
dos ajustes dos modelos de regressão. Ao longo das pesquisas anuais da ABRELPE 
foram obtidos sempre coeficientes de determinação satisfatórios. 

De posse desta equação, obtiveram-se as projeções da coleta per capita de RSU 
em cada município, região, estados e no Brasil. 

 
Semulsp 

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) é o órgão responsável 
pela gestão dos serviços públicos de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública no 
Município de Manaus. 

Na sua estrutura organizacional, a Semulsp possui uma Subsecretaria de 
Operações (SubOp), que é responsável pelo planejamento, a regulação e a fiscalização 
dos  serviços de coleta e transporte de RSU e Limpeza Pública na cidade de Manaus. 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e de 
serviços de saúde, bem como a disposição final destes resíduos no atual aterro público 
do Município são realizados pela via da terceirização.  

Os serviços de conservação e limpeza dos logradouros públicos são realizados 
diretamente pela Secretaria e também por uma empresa contratada por licitação. 
Nestes serviços incluem-se: Varrição de vias e logradouros públicos, Capinação e 
Roçagem, Jardinagens, Poda e Corte de árvore, Pintura de guias, Limpeza de igarapés, 
Limpeza de terminais rodoviários e banheiros públicos. 

As ações de Conscientização e Educação Ambiental na cidade são realizadas 
pela Comissão Especial de Divulgação e Orientação da Política de Limpeza Pública 
(Cedolp), órgão da Semulsp, o qual especificamente realiza atividades de multiplicação 
de conhecimento e orientação sobre os métodos da coleta convencional e seletiva, em 
todas as zonas urbanas, inclusive em relação à conservação e manutenção de higiene 
dos espaços públicos bem como, orientação quanto ao manuseio e destino dos 
resíduos dos serviços de saúde e da construção civil. 
 
A coleta e transporte dos resíduos sólidos na cidade de Manaus-AM 

Os serviços de Coleta e transporte de resíduos sólidos são executados em 
quase sua totalidade, por duas concessionárias e estão subdivididos, conforme 
contrato de concessão em seis modalidades: Coleta Domiciliar, Coleta Hospitalar, 
Remoção Mecânica, Remoção manual, Coleta de Poda e Coleta Seletiva.O quadro 1 
apresenta a classificação dos resíduos sólidos adotada pela Semulsp, de acordo com as 
modalidades de coleta descritas nos parágrafos anteriores: 
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Quadro 01: Descrição dos tipos de resíduos adotados pela Semulsp e Terceiros. 
 

TIPOS DESCRIÇÃO EXECUTORES 

Coleta Domiciliar 
Resíduos de domicílios, pequenas indústrias, comércio, 
bancos, escolas, e outros locais seguindo roteiros previamente 
definidos. 

Concessionárias 

Coleta Hospitalar 
Resíduos de hospitais, clínicas e centros de saúde do 
município. 

Remoção Mecânica 
Resíduos originários após a realização de mutirões de limpeza 
e que não podem ser recolhidos de forma manual e que não 
sejam domiciliares.  

Remoção Manual 
Resíduos depositados fora do horário de coleta regular e de 
pequenos pontos de lixo localizados na cidade. 

Coleta de Poda 

Resíduos provenientes da atividade executada após os 
serviços de poda e roçagem. Tais resíduos, quando no aterro, 
são encaminhados à compostagem para serem transformados 
em composto orgânico. 

Coleta Seletiva 

Resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal) segregados 
na fonte, coletados nos domicílios por caminhões específicos e 
encaminhados às associações de catadores para triagem, 
beneficiamento e comercialização. 

Terceiros 

Coleta de resíduos provenientes de empresas prestadoras de 
serviços, tais como disk entulhos, construtoras, indústrias, 
dentre outras, as quais solicitam autorização para descarte de 
resíduos no aterro. 

Empresas 
Autorizadas 

 
Fonte: Semulsp (2014). 

 
Uma parcela menor do lixo coletado em Manaus é proveniente de terceiros, ou 

seja, empresas prestadoras de serviços, tais como disk entulhos, construtoras, 
indústrias, entre outras, as quais solicitam autorização para descartar os resíduos no 
Aterro do Município.A coleta anual per capita geral em Manaus é calculada pela 
fórmula: 

 
Quantidade coletada de RSU em ano i

Populaçao de Manaus x 365
 

 
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) corresponderam a todos aqueles definidos 

no quadro 01 com exceção dos resíduos da coleta hospitalar. 
A coleta anual domiciliar per capita geral em Manaus foi calculada pela 

fórmula: 
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Quantidade coletada de Resíduos sólido domiciliares  em ano i

Populaçao de Manaus x 365
 

 
 Os resíduos sólidos domiciliares considerados foram as obtidos pela junção dos 

resíduos da coleta domiciliar com os resíduos da coleta seletiva. Foram utilizadas as 
estatísticas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a 
determinação da população de Manaus em cada ano. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 03 apresenta os índices da coleta geral per capita de Manaus e dos 
três recortes geográficos considerados no período de 2005 a 2013, segundo o SNIS. A 
Figura 01 exibe graficamente as curvas per capita destas quatro séries históricas no 
mesmo período. 
 
Tabela 03:  Série histórica da Coleta Geral per capita, Kg/hab.dia, apurado em Manaus, 
Brasil, Região Norte e Municípios com populações na faixa de 1.000.000 a 3.000.000 
habitantes - SNIS e Semulsp. 

 

Anos Manaus Brasil Região Norte 
Faixa populacional  

  1.000.000 a 3.000.000 hab. 

2005 1,32 0,79 1,07 0,94 

2006 1,33 0,93 0,85 0,95 

2007 1,47 0,97 1,20 1,13 

2008 1,68 0,98 0,90 1,01 

2009 1,62 0,96 1,15 1,19 

2010 1,59 0,93 1,05 1,13 

2011 1,67 0,96 1,13 1,20 

2012 1,39 0,91 0,98 1,28 

2013 1,30 -  -   - 

MÉDIA 1,49 0,93 1,04 1,10 

 
Fonte: Adaptado de SNIS - Diagnósticos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de 2005 a 2012 e 
Semulsp (2014). 

 
 Segundo os dados apresentados por estes dois resumos estatísticos, a média 

anual per capita para Manaus é igual a 1,49 Kg/hab.dia a variabilidade anual está em 
torno de 0,15 Kg/hab.dia, com um mínimo de 1,32 Kg/hab.dia (2005) e máximo de 1,68 
Kg/hab.dia (2008). A curva per capita de Manaus, apresentada pela figura 1, tem um 
comportamento decrescente nos últimos três anos, 2011 a 2013 e está sempre acima 
das três curvas per capita referentes aos recortes geográficos, ou seja, a coleta per 
capita de Manaus,em cada ano, é sempre superior aos índices per capita nacional, 
regional e dos municípios do mesmo porte populacional, apurados pelo SNIS-RS. 
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Figura 01: Série histórica da coleta Geral per capita, Manaus, Brasil, Norte e Municípios na Faixa de 
1.000.000 a 3.000.000hab. 
Fonte: SNIS e Semulsp (2014). 

 
A Tabela 04 e Figura 02 apresentam os índices da coleta domiciliar per capita de 

Manaus e dos três recortes geográficos considerados no período de 2005 a 2013, 
segundo o SNIS. A média domiciliar per capita de Manaus é de 0,85 Kg/hab.dia com 
variabilidade pequena de 0,07 Kg/hab.dia. Comparando com a média nacional, infere-
se que a coleta domiciliar de Manaus produz em média 0,17 kg por habitante a mais 
que coleta domiciliar nacional.   O índice per capita de Manaus também é superior 
quando comparado  com o índice médio da região norte e de municípios na faixa 
populacional de 1.000.000 a 3.000.000 habitantes.  
 

Tabela 04: Série histórica da Coleta Domiciliar per capita, Kg/hab.dia, apurado em 

Manaus, Brasil, Região Norte e Municípios com populações na faixa de 1.000.000 a 

3.000.000 de habitantes - SNIS e Semulsp. 

 

Anos Manaus Brasil Região Norte 
Faixa populacional  

  1.000.000 a 3.000.000 
hab. 

2005 0,68 0,58 0,72 0,69 

2006 0,82 0,71 0,71 0,69 

2007 0,87 0,73 0,70 0,74 

2008 0,93 0,75 0,77 0,76 

2009 0,89 0,60 1,00 0,80 
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2010 0,89 0,77 0,85 0,84 

2011 0,90 0,65 0,83 0,89 

2012 0,87 0,63 0,71 0,88 

2013 0,84  - -  -  

MÉDIA 0,85 0,68 0,79 0,79 

 
Fonte:SNIS - Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de 2005 a 2012 e Semulsp (2014). 

 
A Figura 02 mostra um comportamento estável da curva do índice per capita 

domiciliar de Manaus, sendo, os seus valores anuais per capita sempre superiores aos 
valores  per capita nacional e dos municípios na faixa populacional de 1.000.000 a 
3.000.000 habitantes. 

  

 
 

Figura 2: Série Histórica da Coleta Domiciliar per capita, Manaus, Brasil, Norte e Municípios na Faixa de 
1.000.000 a 3.000.000hab. 
Fonte: SNIS (2012) e SEMULSP (2014). 
 

A Tabela 05 mostra os índices da coleta geral per capita de Manaus, Brasil e 
Região Norte, levantado no período compreendido entre 2005 e 2013, segundo a 
Abrelpe. A média da coleta geral per capita de Manaus é de 1,53 Kg/hab.dia com 
variabilidade pequena de 0,15 Kg/hab.dia. Comparando com a média nacional, conclui-
se que a coleta geral de Manaus produz em média 0,5 kg por habitante a mais que 
coleta geral per capita nacional.   O índice per capita de Manaus também é superior 
quando comparado com o índice per capita médio da região norte Os dados podem 
ser vistos graficamente na Figura 03. 
Tabela 05: Série histórica da Coleta Geral per capita, Kg/hab.dia, de Manaus, Brasil, 
Região Norte ABRELPE e Semulsp. 
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Anos Manaus Brasil Região Norte 

2007 1,47 0,92 0,73 

2008 1,68 0,95 0,79 

2009 1,62 1,02 0,84 

2010 1,59 1,08 0,91 

2011 1,67 1,10 0,96 

2012 1,39 1,11 0,97 

2013 1,30 - -  

MÉDIA 1,53 1,03 0,87 

 
Fonte: Panorama de Resíduos Sólidos 2007 a 2012 – ABRELPE e Semulsp (2014). 

 

 

 
 

Figura 03: Série Histórica da Coleta Geral per capita, Manaus, Brasil e Região Norte. 
Fonte: Abrelpe e Semulsp (2014). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo, analisando os dados da série histórica da coleta geral per 
capita de Manaus, no período de 2005 a 2013,verificou-se : (1) um comportamento 
decrescente nos últimos três anos com um valor mínimo de 1,32 Kg/hab.dia (2005) e 
valor máximo de 1,68 Kg/hab.dia (2008), com uma  média torno de 1,49 Kg/hab.dia; e 
(2) Valores anuais per capita de Manaus sempre superiores aos valores per capita das 
séries históricas nacional, regional e municípios do mesmo porte populacional 
conforme dados do SNIS-RS e Abrelpe.  

Sobre a serie histórica da coleta domiciliar per capita de Manaus, no período de 
2005 a 2013, obteve-se um comportamento estável com uma média anual de 0,85 
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Kg/hab.dia, valor acima da média anual nacional de 0,68 Kg/hab.dia (SNIS-RS, 2002 a 
2012). 

Os índices per capita de coleta geral e domiciliar dos resíduos sólidos coletados 
em Manaus apresentam valores médios bastante superiores quando confrontado com  
a média per capita nacional, regional e dos municípios de mesmo porte populacional 
de Manaus. A participação dos grandes geradores no Sistema de Limpeza Pública de 
Manaus é um dos fatores relevantes para a explicação deste comportamento atípico 
na coleta per capita do Município. 
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RESUMO 
O Balanço Social é o instrumento mais utilizado pelas organizações públicas ou privadas que buscam 
demonstrar publicamente, de forma voluntária, suas informações sociais e ambientais e aceitam o 
desafio da transparência. Nesse contexto o estudo teve por objetivo analisar e comparar os dados 
publicados no Balanço Geral do Estado do Amazonas nos anos de 2010 a 2012, já que são poucas as 
entidades públicas que elaboram e publicam esse tipo de relatório. A metodologia utilizada foi 
comparativa e quantitativa realizada por meio de um estudo de caso no Governo do Estado do 
Amazonas, aplicando o modelo IBASE de Balanço Social. Como resultado observou-se uma tendência 
crescente dos indicadores sociais internos, externos e ambientais, além de gerar uma série de dados 
capazes de auxiliar a tomada de decisões em relação à aplicação de investimentos. Acredita-se que o 
modelo, após adaptações, sirva de base para implantação em outras entidades públicas, visando 
demonstrar a importância da transparência e da responsabilidade social e ambiental para com a 
sociedade. 
Palavras-Chave: Balanço Social; Transparência; Gestão Pública. 
 
ABSTRACT 
The Social Reporter is the most used by public or private organizations that seek to demonstrate 
publicly, voluntarily, their social and environmental information and accept the challenge of 
transparency. In this context the study was to analyze and compare the data published in the Balance 
Sheet of the state of Amazonas in the years 2010 to 2012, since there are few public entities prepare 
and publish such a report. The methodology was comparative and quantitative accomplished through a 
case study in the State of Amazonas, applying the model of IBASE Social Reporter. As a result there has 
been a growing trend of social indicators, internal, external and environmental, as well as generating a 
set of data that can assist decision-making in relation to the implementation of investments. It is 
believed that the model, after adjustments, provide the basis for deployment in other public bodies in 
order to demonstrate the importance of transparency and social and environmental responsibility 
towards society. 
Keywwords: Social Reporter; Transparency; Public Management. 

 
INTRODUÇÃO 

A globalização está obrigando as empresas públicas e privadas a divulgarem, 
com maior transparência para seus stakeholders, hoje um público cada vez mais 
abrangente e consciente, suas demonstrações contábeis, atualmente direcionadas aos 
mercados investidor e financeiro. 

Nesse contexto segundo Bleil (2011) “faz-se importante aos gestores publicar e 
informar às ações que vem sendo realizadas pelas entidades públicas ou privadas 
visando demonstrar às pessoas os benefícios da sua existência para a sociedade”. 



 
 

147 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

 “A idéia do Balanço Social é demonstrar quantitativamente e qualitativamente 
o papel desempenhado pelas empresas no plano social, tanto internamente quanto na 
sua atuação na comunidade.” (Souza apud Albuquerque et al, 2007).  

 

O Balanço Social é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa 
reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações 
sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, 
acionistas e à comunidade. É também um instrumento estratégico para 
avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa 
(IBASE, 2003). 

Através do Balanço Social, pode-se medir a responsabilidade social da 
organização com a sociedade, com a gestão de recursos humanos, a integração com o 
meio ambiente e o valor adicionado à economia. 

 
Não se observa, por parte dos gestores públicos, uma preocupação em 
mensurar e publicar um Balanço Social de suas atividades, seja nas esferas 
federal, estadual ou municipal, criando uma situação, no mínimo, 
incongruente frente à crescente cobrança por transparência na gestão 
pública (Albuquerque et al, 2007). 

De acordo com Bleil (2011) “a organização quando pública, precisa prestar 
contas à sociedade sobre os eventos e ações que desenvolve, com o intuito de 
promover a participação dos indivíduos para estar ciente das ações realizadas”. 

Os avanços na transparência e na publicação dos Balanços Sociais na área 
pública têm sido muito valorizados considerando as grandes mudanças recentes da 
legislação pública e nas normas brasileiras de contabilidade.  

Tais avanços dão mais transparência e mais publicidade, de forma clara, as 
informações socioambientais e demonstram sua contribuição real para o crescimento 
socioeconômico das entidades públicas. 

Nesse sentido o objetivo deste trabalho é aplicar o modelo IBASE de Balanço 
Social no Governo do Estado do Amazonas, fazendo uma análise comparativa e 
quantitativa nos dados dos Relatórios dos Balanços Gerais do Estado nos anos de 2010 
a 2012, a fim de chamar a atenção dos gestores públicos para a necessidade e 
importância da publicação deste tipo de relatório. 
 
METODOLOGIA 

“Método científico é o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 
adotados para se atingir o conhecimento” (Gil apud Assis, 2009). 

Neste trabalho adotou-se como procedimento técnico o estudo de caso, pois 
segundo Yin e Grassi (2005) o estudo de caso “é preferido pelos pesquisadores que 
desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de determinado caso específico”. 

A metodologia escolhida é de ordem comparativa, pois busca identificar 
semelhanças e explicar diferenças e seu objetivo é entender o comportamento no 
presente, como também no passado; e quantitativa, pois a coleta e tratamento de 
dados são caracterizados pelo uso da quantificação, ou seja, de técnicas estatísticas. 
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O estudo foi realizado no Governo do Estado do Amazonas, que possui 
3.483.985 de habitantes e 125.800 funcionários distribuídos em 23 secretarias. A 
escolha desta entidade pública é justificada pela acessibilidade aos dados. 

A coleta de dados foi obtida com informações de artigos e livros sobre Balanço 
Social e dos Balaços Gerais do Estado do Amazonas nos anos de 2010 a 2012 
publicados no site da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). 

O modelo de Balanço Social escolhido para implantação e análise dos dados foi 
modelo IBASE, que é composto por 43 indicadores quantitativos e 8 qualitativos. 
 

Quadro 01:  Síntese dos procedimentos metodológicos. 

  Estudo Quantitativo 

Natureza do Estudo Descritivo 

Tipo da Pesquisa Pesquisa bibliográfica 

População Governo do Estado do Amazonas 

Amostra Selecionada pela disponibilidade de dados 

Tamanho da Amostra 3 Balanços Gerais do Estado do Amazonas 

Unidade de análise ou unidade 
populacional 

Balanço Geral do Estado do Amazonas 

Coleta de Dados Revisão bibliográfica de livros, artigos e balanços gerais 

Informantes-Chave Não se aplica 

Tratamento de Dados Utilização de planilhas e fórmulas do Excel 

Análise de Dados Estatística descritiva 
 
Fonte: Própria 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 
História do Balanço Social 

Os primeiros registros de manifestações a favor de ações sociais e ambientais 
por parte das organizações datam do início do século XX, porém, segundo Torres e 
Mansur (2008), foi somente a partir da década de 1960, nos Estados Unidos, e no início 
da década de 1970, na Europa - principalmente na França, Alemanha e Inglaterra -, que 
a sociedade iniciou uma cobrança maior por responsabilidade social e ambiental das 
organizações e consolidou-se a própria necessidade de divulgação de relatórios e 
Balanços Sociais. 

Em 1971 a companhia alemã Steang produziu uma espécie de relatório social, 
um balanço de suas atividades sociais. Contudo, o marco na história dos Balanços 
Sociais surgiu na França, em 1972: foi o ano em que a empresa Singer fez o primeiro 
Balanço Social da história. 

No Brasil, a ideia de responsabilidade social nas organizações surge em 1965 
com a publicação, pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil (ABCE 
Brasil), da Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas. Segundo Torres e 
Mansur (2008) o Balanço Social da Nitrofértil, realizado em 1984, é considerado o 
primeiro documento brasileiro do gênero, que assume o nome de Balanço Social. 
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A década de 1990 marcou o surgimento e a consolidação de diversas 
organizações que se institucionalizaram para promover o tema da responsabilidade 
social e ambiental organizacional, como o IBASE. 

 
Balanço Social e a nova gestão pública 

A motivação para elaborar o Balanço Social na gestão pública, está expressa na 
legislação brasileira. A Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº. 4.320/64 e a Lei 
Complementar nº. 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam 
que a administração pública deva disponibilizar, a favor da sociedade, mecanismos que 
promovam a transparência dos atos da gestão pública. 

O Balanço Social é um instrumento estratégico de gestão, de publicidade, de 
transparência e uma maneira de agregar vantagens competitivas, esse conceito 
ultrapassa o meio empresarial privado e o terceiro setor. Atualmente, é também uma 
necessidade no meio público. Instrumento esse que por sua natureza são obrigatórias 
na gestão pública. Dessa forma, o gestor público verdadeiramente empenhado não 
precisaria esperar a sanção de uma lei para publicar o Balanço Social. 

O Balanço Social é considerado um instrumento de marketing institucional. Na 
gestão pública engloba, além disso, o marketing político. Por isso a importância da 
existência de uma modelo de Balanço Social padronizado, para se ter uma visão do 
tipo de informação que é relevante e para que a sociedade uma visão crítica do que 
está sendo informado, para que não se seja enganado ou conduzido por interesses 
politiqueiros. 

Na gestão pública o grau de exigência é, ou deveria ser maior, mas acima de 
tudo, precisa-se que o controle social seja forte, para que a nova gestão pública seja 
efetivamente uma realidade, livre de interesses individuais e de interesses político-
partidários. 

 
Modelo IBASE de balanço social e seus indicadores 
 

Nos últimos anos, o Balanço Social modelo Ibase tornou-se a principal 
ferramenta por meio da qual as empresas são estimuladas a conhecer, 
sistematizar e apresentar à sociedade informações sobre seus investimentos 
internos e externos em ações, iniciativas e projetos relacionados com o 
social e o ambiental (Torres e Mansur, 2008). 

Embora ainda não comprovado, o modelo de Balanço Social elaborado pelo 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE tornou-se referência no 
Brasil, e tem sido largamente utilzado por empresas de grande porte como a Petrobras 
e Bradesco, por ser de fácil acesso e compreenssão. 

Para o IBASE (2003), a disponibilização de um modelo padronizado e simples 
favorece a compreensão e uma avaliação apropriada, bem como o acompanhamento 
da evolução do desempenho social de cada empresa. 

O modelo do IBASE nasceu de uma parceria entre representantes da iniciativa 
privada e do segmento público e tem como vantagem, devido à sua simplicidade, o 
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estimulo de todas as organizações a divulgar o Balanço Social, independente do porte 
e do ramo. 

Segundo Torres e Mansur (2008) “O modelo atual é composto por 43 
indicadores quantitativos e oito indicadores qualitativos, organizados em sete 
categorias ou partes”. 

 
Quadro 02: Indicadores do modelo de Balanço Social IBASE. 

1. Base de Cálculo 

2. Indicadores Sociais Internos 

3. Indicadores Sociais Externos 

4. Indicadores Ambientais 

5. Indicadores do Corpo Funcional 

6. Informacões relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 
 
Fonte: Adaptado de www.balancosocial.com.br 

 
Este estudo de caso analisará os indicadores sociais internos e externos e os 

indicadores ambientais do Governo do Estado do Amazonas. 
Nos indicadores sociais internos são mostrados todos os investimentos 

internos, obrigatórios e voluntários, que a empresa realiza para beneficiar e atender as 
necessidades de seus funcionários. 

 

Indicadores Sociais Internos evidencia os gastos relacionados com 
Alimentação, Encargos sociais compulsórios, Previdência privada, Saúde, 
Segurança e medicina no trabalho, Educação, Cultura, Capacitação e 
desenvolvimento profissional, Creches ou Auxílio-Creche, Participação nos 
lucros ou resultados e Outros. Esse critério evidencia informações 
relacionadas aos funcionários e as suas famílias (Soares et al, 2010). 
 

De acordo com Torres e Mansur (2008) nos indicadores sociais externos 
aparecem os investimentos voluntários da empresa, cujo público-alvo é a sociedade 
em geral. 

Indicadores Sociais Externos trata de investimentos em Educação, Cultura, 
Saúde e saneamento, Habitação, Esporte, Lazer e diversão, Creches, 
Alimentação, Combate à fome e segurança alimentar e Outros, além dos 
Tributos arrecadados aos cofres públicos. Os investimentos estão 
relacionados à comunidade, por isso são caracterizados como “externos” 
(Soares et al, 2010). 
 

Os indicadores ambientais representam os investimentos da empresa para 
diminuir a intensidade ou compensar seus impactos ambientais e também 
demonstram o interesse na melhoria da qualidade ambiental, seja por meio de 
inovação tecnológica, seja por programas internos de educação ambiental. 
 
ESTUDO DE CASO 
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O estudo de caso teve como foco o Governo do Estado do Amazonas.  Os 
Balanços Gerais analisados foram os referentes aos anos de 2010 a 2012. 
 
Breve histórico 

O Governo do Estado do Amazonas, analisado neste estudo de caso, situa-se no 
norte do país, no maior Estado em área territorial, com 1.559.161,682 quilômetros 
quadrados. A população do Estado,  de acordo com o Censo 2010, tem 3.483,985 
habitantes, dos quais 2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na área rural. A 
capital Manaus, um dos 62 municípios do Amazonas, é cidade mais populosa da Região 
Norte,  com 1.802.525 habitantes. O IBGE identificou 65 grupos indígenas no Estado, 
no total de 168.680. 

O Estado do Amazonas possui uma diversidade cultural surpreendente devido 
sua formação étnica, em que o elemento indígena foi aos poucos absorvendo as 
influências africanas e européias, particularmente de portugueses e espanhóis. Assim 
observa-se em sua cultura manifestações tão distintas umas das outras como o ritual 
da Moça Nova, realizado na região do alto rio Solimões, o Festival Amazonas de Ópera, 
apresentado no suntuoso Teatro Amazonas, em Manaus, e o Festival Folclórico de 
Parintins, com o duelo de bumbás. 

A capital do Amazonas, Manaus, é a 6ª cidade mais rica do país. Sua principal 
fonte de renda é o Polo Industrial de Manaus (PIM), um modelo de desenvolvimento 
regional que abriga empresas nacionais e internacionais, gerando mais de 100 mil 
empregos diretos e um faturamento de 35 bilhões de dólares em 2010. O PIM é um 
mecanismo irradiador do desenvolvimento no modelo Zona Franca de Manaus, que 
concede incentivos fiscais para a produção. 
 
Análise dos dados 

Os dados analisados foram coletados diretamente do sítio eletrônico da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas (SEFAZ), mais especificamente dos 
Balanços Gerais do Estado do Amazonas (www.sefaz.am.gov.br). Para análise dos 
dados foi utilizado o modelo de balanço social do IBASE. 
 
Receita líquida 
 
Tabela 01: Receita Estima x Receita Arrecadada. 

ANO 
RECEITA 

ESTIMADA ARRECADADA 

2010  R$    8.297.166.000,00   R$    9.691.149.318,76  

2011  R$    9.978.916.000,00   R$  10.604.305.599,15  

2012  R$  11.139.410.000,00   R$  12.964.429.000,00  

 
Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

A Tabela 01 mostra as receitas estimas e arrecadadas entre os anos de 2010 e 
2012 do Governo do Estado do Amazonas, nota-se que houve uma tendência 

http://www.sefaz.am.gov.br/
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crescente ao longo do período estudado, com uma variação positiva entre a receita 
estima e a arrecada. A média de aumento percentual na receita estimada de um ano 
para outro foi de 13,64% e na receita arrecadada foi de 13,41%. 

Nota-se que do ano 2010 para 2011 a receita estimada aumentou 16,85%, uma 
diferença de R$1.681.750.000,00, e que do ano de 2011 para 2012 o aumento foi de 
10,42%, uma diferença de R$1.160.494.000,00. Comparando as receitas arrecadas dos 
mesmos anos observa-se que o aumento do ano de 2010 para 2011 foi de 8,61%, uma 
diferença de R$913.156.280,39, e o aumento do ano de 2011 para 2012 foi de 18,20%, 
uma diferença de R$2.360.123.400,85. 

Os dados acima nos permitem concluir que em todos os anos do período 
estudado houve um aumento de receita além do previsto, o menor aumento foi no 
ano de 2011, apenas 5,9% quando e estimado era de 16,85%, e o maior aumento foi 
no ano de 2010, 14,38% quando e estimado era 8,61%. 
 

 
 
Gráfico 01: Evolução da receita estimada e arrecadada. 
Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

 
Indicadores sociais internos 

O Gráfico 02 mostra a evolução dos investimentos internos do Governo do 
Estado do Amazonas nos anos de 2010 a 2012, é possível perceber que assim como a 
receita líquida, os indicadores sociais internos apresentam uma tendência crescente, 
numa média de 12,21% ao ano. 

Os investimentos internos representam em média 38,20% da receita o Governo 
do Estado do Amazonas. 
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Gráfico 02: Evolução dos investimentos em indicadores sociais internos. 
Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

 
Na Tabela 02 podemos observar que de todo o período estudado, o ano de 

2012 foi o que teve o maior investimento em indicadores sociais internos, 9,85% a 
mais que o ano anterior, e o ano de 2010 foi o que teve o menor investimento em 
indicadores sociais internos. 

O maior aumento percentual em investimentos em indicadores sociais internos 
ocorreu entre o ano de 2010 e 2011, 14,57% o que representou R$ 622.863.000,00 a 
mais de investimentos, enquanto entre os anos de 2011 e 2012 o aumento foi de 
apenas R$ 467.177.000,00, R$ 155.686.000,00 a menos que o período anterior. 
 

Tabela 02:  Investimentos em indicadores sociais internos. 

ANO 
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM 

INDICADORES SOCIAIS 
INTERNOS 

2010  R$              3.652.733.000,00  

2011  R$              4.275.596.000,00  

2012  R$              4.742.773.000,00  

 

Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

 
Indicadores sociais externos 

De todos os indicadores sociais externos analisados foram escolhidos dois para 
uma análise mais profunda: educação e saúde. 
 
Educação 
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Está previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, que o Estado 
deverá aplicar em educação no mínimo 25% de sua receita proveniente de impostos. 

Nos anos de 2010 a 2012 o Governo do Estado do Amazonas investiu 25,05%, 
25,01% e 25,10% respectivamente, em educação, portanto cumpriu o que está 
previsto na Constituição Federal de 1988. 

Na tabela 3 podemos observar que o aumento médio anual nos investimentos 
em educação é de 9,62%. O maior aumento percentual ocorreu entre os anos de 2010 
e 2011, 10,11% que representou R$ 166.577.990,55 a mais em investimento em 
educação de um ano para o outro, enquanto o aumento percentual entre os anos de 
2011 e 2012 foi de 9,13% que representou R$ 165.712.443,97 a mais, o que não 
demonstra uma grande diferença. 

 
Tabela 03: Investimentos em educação. 

ANO INVESTIMENTOS EM 
EDUCAÇÃO 

2010  R$      1.481.554.565,48  

2011  R$      1.648.132.556,03  

2012  R$      1.813.845.000,00  

 

Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

 
O Gráfico 03 abaixo mostra que os investimentos em educação, assim como a 

receita e os investimentos em indicadores sociais internos, também apresentou 
tendência crescente no período estudado. 

 
Gráfico 03: Evolução dos investimentos em educação. 

 

Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 
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Saúde 
De acordo com o Art. 77 inciso II e parágrafo 4º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, os estados aplicarão anualmente, no mínimo, 12% de sua 
receita de tributos em saúde. 

Nos anos de 2010 a 2012 o Governo do Estado do Amazonas investiu 21,62%, 
22,18% e 21,43% respectivamente, em saúde, portanto não somente cumpriu o que 
está previsto no Art. 77 inciso II e parágrafo 4º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitória, como quase dobrou este percentual. 

A tabela 4 mostra que o aumento médio anual nos investimentos em saúde é 
de 9,06%. O maior aumento nos investimentos em saúde ocorreu entre os anos de 
2010 e 2011, 12,48% que representa R$ 182.417.161,12 a mais no ano de 2011 em 
relação a 2010. Já em 2012 o aumento nos investimentos em saúde em relação a 2011 
foi de apenas 5,63%, que representa R$ 87.224.253,10. Observa-se que não houve um 
aumento significativo nos investimento em saúde não ano de 2012 se comparado a 
2011. 

 
Tabela 04: Investimentos em saúde. 

ANO INVESTIMENTOS EM SAÚDE 

2010  R$         1.278.969.213,78  

2011  R$         1.461.386.374,90  

2012  R$         1.548.610.628,00  
 

Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

 

O Gráfico 04 abaixo mostra que os investimentos em saúde, assim como os 
demais indicadores, também apresentou tendência crescente no período estudado. 

 

 

Gráfico 04: Evolução dos investimentos em saúde. 
Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 
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Se forem comparados entre si os investimentos que o Governo do Estado do 
Amazonas faz em educação e saúde não será observada uma grande diferença, pelo 
contrário, os percentuais investidos são muito parecidos, com uma leve vantagem para 
a educação. Mas se forem comparados os percentuais de investimentos com os 
percentuais que o Estado é obrigado por lei a investir, poderá ser observado que os 
investimentos em educação ficam no limite da obrigação, quando os investimentos em 
saúde quase dobram os percentuais descritos na lei. 

 
Indicadores ambientais 

O Gráfico 05 mostra que os indicadores ambientais foi o único indicador 
analisado que não manteve uma tendência crescente no período estudado, 
apresentando oscilações. 

 

 

Gráfico 05: Evolução dos investimentos em indicadores ambientais. 
Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

Os dados da Tabela 05 mostram que os indicadores ambientais são os que 
recebem menos investimentos do Governo do Estado do Amazonas, em relação aos 
demais indicadores analisados. Em média o investimento corresponde a menos de 
meio por cento da receita, para ser mais preciso 0,45%. 

Entre os anos de 2010 e 2012 houve uma redução nos investimentos em 
indicadores ambientas de 3,78%, que corresponde a R$ 1.844.645,88, mas entre os 
anos de 2011 e 2012 houve um aumento de 11,68% nos investimentos, que 
corresponde a R$ 6.203.901,59, pouco mais que três vezes o valor investido no 
período anterior. 
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Tabela 05: Investimentos em indicadores ambientais. 

ANO TOTAL DE INVESTIMENTO EM INDICADORES 
AMBIENTAIS 

2010  R$                            48.730.744,29  

2011  R$                            46.886.098,41  

2012  R$                            53.090.000,00  
 

Fonte: Adaptado do Balanço Geral do Estado do Amazonas 2010 a 2012. 

CONCLUSÃO 
O objetivo deste estudo de caso, ou seja, analisar e comparar os dados 

publicados no Balanço Geral do Estado do Amazonas nos anos de 2010 a 2012 foi 
alcançado. 

Realizou-se uma análise comparativa e estatística de indicadores sociais 
internos e externos e indicadores ambientais, conforme o modelo de Balanço Social 
proposto pelo IBASE, que nos permitiu apontar para que áreas o Governo do Estado do 
Amazonas deve direcionar a mais investimentos. 

Observou-se que os investimentos internos, ou seja, no benefício de seus 
funcionários, ocupa uma boa parcela de sua receita, enquanto os investimentos em 
educação praticamente apenas cumprem o que está previsto em lei. Ao contrário dos 
investimentos em educação, os investimentos em saúde quase dobram o percentual 
exigido em lei. O indicador que apresentou o menor investimento de todos foi o 
ambiental. 

As informações obtidas ressaltam a importância da publicação do Balanço 
Social por entidades públicas, pois demonstram a sociedade o quanto a entidade está 
preocupada com as questões sociais e ambientais, mas ainda são poucos o gestores 
públicos que reconhecem esta importância. 

Uma iniciativa válida e que pode ser seguida por muitas entidades vem da 
Prefeitura Municipal de Manaus, que publicou em diário oficial no dia 6 de abril de 
2011 a Lei 281, que obriga as empresas que desejam participar de licitações, 
convênios, termos de parceria e cooperação ou outras formas de atuação com o 
município de Manaus a publicar anualmente o seu Balanço Social. 
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RESUMO  
O Município de Careiro da Várzea está localizado à margem direita da confluência dos rios Solimões e 
Amazonas, no estado do Amazonas - Brasil. É uma ilha fluvial com 2.631,128 km2 de extensão, sendo 
que 95% desta área são de planície fluvial e habitada por ribeirinhos. Na vazante do rio Amazonas 
(agosto a janeiro) a planície torna-se uma área de solo fértil, apta para agricultura de ciclo curto, 
ocorrência de pastagem natural, utilizada para criação de gado bovino e pequenos animais. Com toda 
essa possibilidade de produção e manejo dos recursos ambientais, as famílias ribeirinhas carecem da 
regularização fundiária dessa área de várzea, considerada Patrimônio da União, conforme artigo 20 da 
Constituição Federal de 1988. Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar o reconhecimento 
do direito de posse socioambiental de regularização fundiária aos moradores ribeirinhos das áreas de 
várzea do Careiro da Várzea, com base nas ações da Superintendência do Patrimônio da União no 
Amazonas– SPU/AM, por meio do Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), do Projeto Nossa 
Várzea: Cidadania e Sustentabilidade da Amazônia. O estudo foi desenvolvido nas comunidades 
ribeirinhas do Paraná do Careiro da Várzea, situado à margem direita do rio Solimões/Amazonas, com 
coordenadas geográficas de referência (03º05'13,3" S/59º42'34,4" W - 03º29'08,8" S/60º01'35,6" W).A 
metodologia adotada no presente estudo caracterizou-se com uma abordagem crítica, de natureza 
qualitativa e quantitativa com coleta de dados, pesquisa bibliográfica, de campo e com visita in loco. 
Foram realizadas cerca de 1000 (mil) cadastros solicitando o TAUS, referentes a 30 comunidades. Os 
resultados indicaram que mais de 80% das famílias cadastradas foram reconhecidas pela União, com o 
direito de receber o TAUS, possibilitando a exploração sustentável das áreas de várzeas, valorizando e 
fortalecendo o exercício de cidadania e a gestão compartilhada na conservação do meio ambiente. 
Conclui-se, com a entrega de TAUS, que os objetivos propostos pelo Projeto Nossa Várzea: Cidadania e 
Sustentabilidade foram alcançados, considerando que o estado brasileiro reconheceu o direito de 
ocupação e uso das terras públicas de domínio da União, pelas populações tradicionais ribeirinhas, do 
Município do Careiro da Várzea - AM, permitindo assim, que os imóveis do Patrimônio da União, 
cumpram sua função socioambiental, em consonância com o desenvolvimento regional sustentável, 
bem como, possibilitou a inclusão social dessa população ribeirinha ao exercício de sua cidadania e ao 
acesso às diferentes políticas públicas do Brasil. 
Palavras chave: Amazônia; Careiro da Várzea; Regularização Fundiária; Desenvolvimento rural 
sustentável.  

 
ABSTRACT 
The city of Careiro Lowland is located right bank of the confluence of the Solimoes and Amazon rivers in 
the of Amazon State - Brazil. It is a river island with 2.631.128 km2, with 95% of this area are fluvial plain 
and inhabited by riverine population. In the ebb period of the Amazon River (August to January) the 
plain becomes a site of high soil fertility, with an aptitude for agriculture cycle short, occurrence of 
natural grassland used for creation of cattle and small livestock animals. With all the possibility of 
production and management of environmental resources, riverine families need the regularization this 
land floodplain, considered public lands of the Federal Government of Brazil, according to article 20 of 
the Federal Constitution of 1988. Against this background, this paper aimed to evaluate the recognition 
of the right of possession (concession) socioenvironmental, agrarian regularization of the local 
population of floodplain lands, the Parana Careiro Lowland, based on the actions of the Superintendent 
of Union Assets in Amazon State - SPU/AM, through the Authorization for Sustainable Use (TAUS), 
Project Our Floodplain: Citizenship and Sustainability of the Amazon. The study was developed in the 
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riverside communities in Parana Careiro Lowland, situated direct bank of the Solimoes and Amazon 
River, with the following geographical references (03 º 05'13, 3 "S/59 ° 42'34, 4" N - 03 º 29'08, 8 "S/60 º 
01'35, 6" W). The methodology adopted in this study was characterized with a critical approach, 
qualitative and quantitative nature with data collection, literature search, field and on-site visit. About 
1000 entries was conducted requesting the TAUS, referring to 30 communities. The results indicated 
that over 80% of the enrolled families were recognized by the Federal Government of Brazil, with the 
right to receive the TAUS, enabling these families, sustainable land management of floodplains, valuing 
and strengthening the exercise of citizenship and shared management in the conservation of the 
environment. We conclude with the delivery of TAUS, the objectives proposed by the Project Our 
Floodplain: Citizenship and Sustainability were achieved,whereas the Brazilian State recognized the right 
of occupancy and use of public lands under federal jurisdiction, the traditional riverine populations, the 
City of Careiro Lowland - AM, thus allowing the public patrimony of Federal Jurisdiction, fulfill its social 
and environmental function, in line with the regional sustainable development. On the other hand, 
allowed the inclusion of this local population, to exercise their citizenship and access the various public 
policies in Brazil. 
Key words: Amazon; Careiro Lowland, Agrarian Regularization; Sustainable development. 

 

INTRODUÇÃO 
A Ilha do Careiro da várzea possui 2.631,141 km2 de extensão territorial, é a 

primeira ilha aluvial de várzea depois da confluência do rio Solimões com o rio Negro, a 
sede municipal dista 25,7 km, em linha reta do centro de Manaus. Sua população está 
estimada em 24.442 (IBGE, 2011). Está localizada na Mesorregião Centro Amazonense, 
e na 7º Sub-Região do Amazonas – Região do Rio Negro e Solimões, tendo como 
limites os Municípios de Autazes, Manaquiri, Careiro, Iranduba, Manaus e Itacoatiara 
(Figura 01). Em 1987 a região ganhou autonomia administrativa, denominando-se 
Município do Careiro da Várzea - AM. 
 

 
 
Figura 01: Localização do Município do Careiro da Várzea - AM. 
Fonte: ABREU,N.R & OLIVEIRA, H.S. 2012. 
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O município conforme indica seu nome Careiro da Várzea, foi sendo construído 
ao longo da formação geológica de uma planície fluvial, na margem direita dos rios 
Solimões e Amazonas (Figura 02). Trata-se de uma área com 95% de planície fluvial 
alagada e inundável, sujeita a inundação no período de cheia do rio Amazonas 
(fevereiro a julho). No período da vazante (agosto a janeiro) a planície inundável torna-
se uma área de solo fértil, apta para agricultura de cultivos agrícolas de ciclo curto 
(milho, feijão, abóbora, melancia, mandioca, hortaliças de várias espécies entre outras) 
e a formação de pastagem natural, utilizada para criação de gado bovino e pequenos 
animais. Na planície fluvial constantemente alagada, por trás de suas margens, 
registra-se 62 lagos, todos áreas de pesca, sendo o mais importante e piscoso, o Lago 
do Rei, local de estoque de peixes e quelônios dos índios Muras, que habitavam a 
região do Careiro, cujo lago, no século XVIII foi apropriado como Pesqueiro Real, pelo 
rei de Portugal, obrigando os índios a pescar para sustentar os militares, os religiosos e 
os funcionários da coroa, sediadas nos forte e vilas do Amazonas (Verissimo, J.A. - A 
pesca na Amazônia, Rio de Janeiro, Livraria Alves, 1895, citado por SANTOS e SANTOS, 
2005). 
 

 
 
Figura 02: Imagem de satélite do Paraná Careiro Várzea, na margem direita do rio Solimões/Amazonas. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Careiro+da+V%C3%A1rzea. 2013. 
 

Na Ilha do Careiro, a dinâmica da paisagem provocada pela sazonalidade do rio, 
geram novas formações geomorfológicas: ilhas, lagos, paranás e furos (Figura 03, 04 e 
05) que recobrem a planície fluvial, variando de acordo com o período sazonal, sendo a 
adaptação humana e as atividades produtivas sujeitas as condições edafoclimáticas 
excepcional, provocada pelo ciclo das enchentes, deposição de sedimentos e ao ritmo 
das chuvas na região. 
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Figura 03: Lago do Jacaretinga. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M.I., 2012. 

 

De maneira geral, o máximo das cheias ocorre na segunda semana de junho e o 
máximo da vazante no decorrer do período de setembro a dezembro. A subida das 
águas dura 8 meses e a descida, 4 meses. Há de se considerar também os imprevistos 
do ciclo das enchentes, como altura, tempo inesperado de enchente, estagnação ou 
seca prolongada para o tempo de descanso necessário antes do plantio e o ciclo 
pluviométrico. 
 

 
Figura 04: Paraná do Curari. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M.I., 2012. 

 

A denominação Careiro foi adquirida, segundo informações de antigos 
moradores “por ter tido há muito tempo um comércio que pertencia ao Senhor 
Francisco, morador daqui da Várzea, e que por vender tudo muito caro, a população 
estava sempre reclamando que “aqui é careiro”. Daí o nome. Há notícias, porém, que 
desde 1774 a região já era conhecida, e chamada pelos seus primitivos habitantes 
(indios Muras) de Uaquiri. (STERNBERG, 1998).  
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Figura 05: Furo do Xiborena. 
Fonte: Acervo de SOUSA, S.G.A., 2012. 

 

No ano de 1938, por meio do Decreto Lei nº 176, cria-se no município de 
Manaus, o distrito do Careiro. Em 1955, foi desmembrado do município de Manaus e o 
Careiro passou a ser município autônomo (Lei Estadual nº 99/1955), no mesmo ato, a 
Vila do Careiro, sede do município, foi elevada à categoria de cidade. Em 1987, a Lei nº 
1828, de 30.12.1987, criou o novo município, denominado de Careiro da Várzea (Figura 
06). 
 

 
Figura 06: Sede do Município Careiro da Várzea 
Fonte: Acervo de PONTES, Diego. 2012. 

 

A economia do município do Careiro da Várzea atende a um calendário de 
atividades mediante a sazonalidade local. Segundo CASTRO et. al., (2009), que 
estudaram o manejo dos recursos naturais no Careiro da Várzea, a produção agrícola 
familiar é representada pelos sistemas de produção diversificados, que pode ser 
denominado de sistemas agroflorestais (SAFs), constituídos pelos subsistemas: roça, 
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quintal e lago, que abrangem três categorias: silviagrícola, silvipastoris e 
agrossilvipastoris. A categoria silviagrícola é caracterizada pela presença de árvores de 
porte alto e médio, como seringueiras (Hevea brasiliensis), andiroba (Carapa 
guianensis), manga (Mangifera indica), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), jambo 
(Syzygium malaccense), entre outras, com espécies arbustivas como, por exemplo, 
algumas medicinais, malvarisco (Plectranthus amboinicus), algodão-roxo (Gossypium 
hirsutum) etc., ou com cultivos de ciclo curto: mandioca (Manihot esculenta), milho 
(Zea mays), feijão (Vigna unguiculata), hortaliças de diversas espécies. Os sistemas 
agroflorestais locais estão também dentro da categoria silvipastoris, caracterizados 
pela presença de árvores de diversos estratos arbóreos com plantas forrageiras e 
criação de gado (Figura 7). Outra categoria identificada é a agrossilvipastoril, 
caracterizada pelo consórcio silviagrícola e a criação e manejo de animais domésticos, 
aves e suínos (Figura 7) e animais silvestres, tais como capivara (Hydrochoerus 
hydrochoeris), quelônios, entre eles, a tartaruga da Amazônia (Podcnemus expansa).  

Esses sistemas proporcionam produtos tanto para autoconsumo, quanto para 
comercialização local, realizada pelos agentes de comercialização ou pelos próprios 
agricultores na feira Manaus Moderna. Com o documento de posse da terra, o povo do 
Careiro da Várzea sonha com a implantação de agroindústria de laticínio (queijo e 
manteiga), beneficiamento de polpa de frutas e fábrica de doces de abacaxi, cupuaçu, 
goiaba, acerola, banana. 
 

 
 

Figura 07: Criação de gado e aves nos campos de várzea do Careiro 
Fonte: Acervo da SPU/AM. 2012. 

 

À exceção da pesca, e de alguns tipos de caça e de coleta de frutos silvestre, 
látex, resinas, cipó e fibras, as atividades humanas concentram-se nas margens dos 
rios e nos lagos. As culturas e habitações estão distribuídas nas margens da ilha (Figura 
08).  
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Figura 08: Culturas e habitações as margens da ilha  
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M.I. 2013. 

 

No período de inundações (março a julho), alguns agricultores continuam 
cultivando hortaliças em canteiros suspensos ou jirau (Figura 9) e os criadores de 
animais constroem instalações suspensas para seus animais de pequeno e médio porte 
(aves e suínos). 
 

 
 
Figura 09: Canteiros suspensos  
Fonte: Acervo de SOUSA, S.G.A. 2013. 

 

Os criadores de gado transportam o rebanho para os pastos de terra firme ou 
constroem currais flutuantes, denominado de marombas (Figura 10), onde confinam 
os animais até que os campos de várzea, a pastagem natural fiquem novamente 
disponíveis para alimentar os animais. 
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Figura 10: Currais flutuantes (Marombas). 
Fonte: Acervo de COSTA, Carlos. 2013. 

 
O período da vazante (setembro a fevereiro) é considerado a época de maior 

produtividade e fartura na planície fluvial do Careiro. Os agricultores aproveitam os 
ricos solos férteis de várzea do rio Amazonas, para cultivar as hortaliças, milho, feijão, 
fibras, melancia, maxixe, mamão e outras culturas de ciclo curto. Os lagos ficam 
abastecidos de várias espécies de peixes e quelônios, as pastagens naturais vigorosas e 
verdejantes ficam disponíveis e aptas para a criação, engorda e produção de leite 
bovino, suínos e aves. As espécies arbóreas, palmeiras e a floresta de várzea ficam 
carregadas de flores e frutos comestíveis, ofertando grande quantidade de alimento 
para avefauna e abelhas, assim observaram os autores do presente trabalho em suas 
viagens ao Careiro da Várzea. De acordo com Fraxe (2000), a predominância do cultivo 
de hortaliças convencionais talvez seja a característica mais marcante dos atuais 
sistemas agrícolas de várzea, se comparados aos sistemas de terra firme, no Estado do 
Amazonas, com as enchentes do rio, as hortaliças passam a ser cultivadas em jiraus ou 
canteiros suspensos (NODA e NODA, 1997). As principais culturas nessas instalações 
são: chicória, cebolinha, coentro e couve, pois exigem menor espaço para se 
desenvolverem (Figura 09).  

No período da cheia (março a julho), a dinâmica da paisagem da planície fluvial 
do Careiro é outra, pode-se contemplar as belezas naturais dos encontro das águas 
pretas dos lagos, com as águas barrentas do rio Solimões, da resiliência das florestas e 
campos inundados, da diversidade da fauna adaptada, participar da pesca em qualquer 
lugar, admirar a capacidade de adaptação humana e convivência dos ribeirinhos, nesse 
ambiente comandado pelo ciclo das águas. Todas essas condições ambientais 
exuberantes da interação das paisagens naturais e culturais, são fontes inesgotáveis e 
favoráveis ao turismo rural, ecológico e sustentável, que falta ser incentivado pelas 
políticas públicas do estado brasileiro, com perspectiva de geração de emprego e 
renda à população ribeirinha. 

Diante deste contexto, de grande potencialidade e busca pela melhoria da 
qualidade de vida às populações ribeirinhas que ocupam terras de domínio da União, 
no Município do Careiro da Várzea (Figura 11), demandam a regularização fundiária, 
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para que possam ter melhor e maior acesso as políticas públicas do estado brasileiro, 
valorização e reconhecimento que essa população tradicional tem, a respeito de seu 
lugar de moradia, de amizade, de lazer, de mistérios da vida e com toda essa 
possibilidade de manejo dos recursos naturais e ambientais dessa área de várzea, 
considerada Patrimônio da União, conforme artigo 20 da Constituição Federal de 1988. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 11: Aspetos das moradias dos ribeirinhos do Careiro da Várzea 
Fonte: Acervo da SPU/AM, 2012. 

 

O presente trabalho objetivou avaliar o reconhecimento do direito de posse 
socioambiental de regularização fundiária aos moradores ribeirinhos das áreas de 
várzea, do Paraná do Careiro da Várzea, no Município do Careiro da Várzea - AM, com 
base nas ações da Superintendência do Patrimônio da União no Amazonas (SPU/AM), 
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por meio do Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS (Figura 12), do Projeto 
Nossa Várzea: Cidadania e Sustentabilidade da Amazônia. 

 

 
 

Figura 12 – Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS. 
Fonte: Acervo de ARAÚJO, M.I. 2012. 

 

O processo de regularização fundiária em área de várzea fundamenta-se nas 
diretrizes da Portaria SPU/MP nº 89, de 15/04/2010, em consonância com os artigos 
6º, 20º, 182º, 186º e 216º da CF/1988, concomitante o artigo 7º do Decreto-Lei nº 
271/1967, que disciplina a utilização e o aproveitamento dos imóveis do Patrimônio da 
União, em favor das populações e comunidades tradicionais. Entende-se por área 
várzea, ou planície de inundação, "áreas marginais a cursos d´água sujeitas a 
enchentes e inundações periódicas", que compreende a calha alagada ou maior de um 
rio, ocupada nos períodos anuais de cheia, conforme artigo 3º inciso XXI e XXII, da Lei 
nº 12.651, de 25/05/2012. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada no presente estudo caracteriza-se com uma abordagem 
crítica, de natureza qualitativa e quantitativa com coleta de dados, pesquisa 
bibliográfica, de campo e com visita in loco. O Projeto/Plano de Trabalho foi pensado e 
construído a partir de dados disponibilizados, sobretudo pela Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU), e por documentos que compõem o Projeto Nossa Várzea, 
operacionalizado pela gerência regional, denominada de Superintendência do 
Patrimônio da União no Amazonas (SPU/AM). 

O estudo foi desenvolvido em áreas de comunidades ribeirinhas do Município 
de Careiro da Várzea, situado à margem direta do rio Amazonas/Solimões, com 
coordenadas geográficas de referência (03º05'13,3" S/59º42'34,4" W - 03º29'08,8" 
S/60º01'35,6" W) o Paraná do Careiro da Várzea. Nessas áreas comunidades foram 
realizadas mais de 1000 (mil) cadastros em 30 comunidades: Bom Jesus, Cristo 
Ressuscitado, Divino Espírito Santo, Imaculada Coração de Maria, Livramento, Monte 
das Oliveiras, Monte Sinai, Murumurutuba, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa 
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Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Conceição, Nossa 
Senhora de Nazaré, Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Santa Luzia, Santa Rita, Santo 
Antônio, São Francisco da BR 319, São Francisco do Careiro, São José, São Lazaro, São 
Sebastião, São João Batista, Vila Santa, Paraná do Parauá, Paraná Autaz Mirim, Gurupá, 
Curuçá, Curari e Curarizinho. 

Na especificidade de seu funcionamento o processo foi iniciado com base nas 
demandas do poder público local (prefeitura e câmara municipal) e do movimento 
social organizado (Associação Comunitária, Comissão da Pastoral da Terra e Sindicato 
dos Trabalhadores (as) Rurais e Associação da Colônia de Pescadores) que solicitaram 
da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão (SPU/MP), a regularização fundiária dos ribeirinhos do Município do Careiro da 
Várzea. A referida demanda foi atendida pela Superintendência do Patrimônio da 
União no Amazonas (SPU/AM), que planejou com as lideranças do município a 
programação de viagens e levantamento de dados de campo. 

Com a população ribeirinha mobilizada pelos agentes locais do município, o 
local e a data foram definidas e realizadas as audiências públicas (no formato de 
oficinas de cadastramento) com as seguintes etapas/atividades: - Chegada à 
comunidade, local de realização da Oficina; - Fixação do banner do Projeto Nossa 
Várzea; - Palestras de apresentação do projeto, objetivos, abrangência das operações, 
metodologia; - Cronograma de atividades para a ação na comunidade; - 
Esclarecimentos para dirimir possíveis dúvidas das famílias; - Diálogo para troca de 
informação sobre o histórico de ocupação da área, ameaças de grilagem, conflitos pela 
posse da terra, trabalho análogo a escravo, ouvir as demandas da comunidade, e 
motivação dos comunitários pela regularização fundiária. Após esta etapa, o pré-
cadastramento/requerimento foi realizado. Os requisitos para cadastramento: - 
Possuir moradia e atividade agroextrativista no local da ocupação, que efetivamente 
resida há pelo menos 5 anos, de forma pacífica e de onde retire a maior parte do seu 
sustento; - Dedicar-se à atividade agroextrativista, durante a maior parte do tempo; - 
Possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identidade (RG). No pré-
cadastramento/requerimento são preenchidas parcialmente os dados de a) 
identificação do requerente, que, preferencialmente, deve ser do sexo feminino e 
cônjuge; b) identificação da área; c) característica da ocupação; d) característica da 
utilização; e) autorização do uso da imagem para divulgação da política pública. Em 
seguida foram realizadas as digitalizações (fotos) dos documentos pessoais (CPF e RG). 

Na segunda etapa das ações de campo, foram coletadas as informações 
geográficas por meio de GPS, um ponto do local da moradia e do local da atividade 
agroextrativista individual ou coletiva, registro fotográfico e finalização do 
preenchimento do cadastro de requerimento de regularização fundiária, com base na 
Portaria nº 89 – SPU/MP, de 15/04/2010. 

A partir dessas informações, a equipe técnica da SPU/AM realizou a conferência 
dos cadastros/requerimentos, conferiu os documentos, registrou cada requerimento 
no sistema público de Cadastro de Processos e Documentos da SPU/MP, realizou a 
identificação e caracterização da área, com base em cada ponto georreferenciado 
coletado, criando um buffer de 500 metros de raio em cada ponto, que deverá 
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delimitar uma poligonal da área em questão (Figura 13), que não poderá ter conflito 
ou sobrepor com outras áreas devidamente registradas, como públicas ou privadas, de 
acordo com a base de dados de terras públicas e privadas no Brasil. Assim, a poligonal, 
com o memorial descritivo, será caracterizada como área de várzea, considerada 
imóvel indubitavelmente da União (artigo 20 da CF/1988), publicada e declarada de 
interesse social e pública (DISP), para fins de promoção do uso sustentável das várzeas, 
pelas populações e comunidades tradicionais ribeirinhas.  
 

 

Figura 13: Poligonal da área de várzea demarcada pela SPU/MP, no Município Careiro da Várzea. 
Fonte: Acervo da SPU/AM. 2013. 

 

Com a publicação dessa declaração, por meio de Portaria (PDISP), no Diário 
Oficial da União e abertura de matrícula no Cartório de Registro de Imóvel 
competente, em nome da União e demais tramites da legislação em vigor, são lavrados 
os Termos de Autorização de Uso Sustentável para cada família, que 
comprovadamente atendeu aos requisitos do Projeto Nossa Várzea. 
 
RESULTADOS 

A troca de informações histórica de ocupação da ilha do Careiro proporcionou 
assimilar maior conhecimento sobre a população tradicional beneficiada pelo Projeto 
Nossa Várzea: Cidadania e Sustentabilidade na Amazônia, que habita as áreas de 
várzeas, de domínio da União, no Município do Careiro da Várzea. A população foi 
caracterizada como tradicional ribeirinha, originada da miscigenação de índios 
agricultores-pescadores, com os colonizadores portugueses, que se apropriaram das 
formas de exploração e manejo dos recursos naturais e ambientais, a exemplo do Lago 
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do Rei, no século XVIII, depois vieram os nordestinos, no século XIX, fugindo da seca, 
com a promessa de posse da terra, em um ambiente hostil, de planície fluvial 
inundável e alagada (STERNBERG, 1998). Toda essa geração do presente, herdou parte 
desse conhecimento de adaptação e convivência nesse ambiente, para viver, produzir 
e exercitar as diferentes culturas, tradição e religião. 

Com base na demanda das lideranças dessas comunidades ribeirinhas foram 
cadastradas mais de 1000 (mil) famílias, em 30 comunidades do município de Careiro 
da Várzea - AM. Após análise do processo de cadastro/requerimento foram emitidos 
846 TAUS e realizada a entrega de 90% destes TAUS (Tabela 01). O direito a 
adjudicação foi presencial e intransferível, nos casos de óbitos, mudanças e/ou troca 
de posseiro ribeirinho no imóvel da União, a TAUS não foi entregue. Nestes casos, o 
processo foi devolvido para a etapa de análise documental e somente após 
recomendações da CJU - Consultoria Jurídica da União/PU/AGU, novo Termo de 
Autorização (TAUS) poderá ser emitida, em nome do atual ribeirinho/posseiro. 
 

Tabela 01: Relação das comunidades beneficiadas, número de famílias cadastradas e 

número de Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) lavrados. 

Comunidades  

Beneficiadas 
Nº de Famílias 
Cadastradas 

Nº de TAUS  
Lavrados 

Bom Jesus 2 2 

Cristo Ressuscitado 3 3 

Curari 7 3 

Curarizinho 11 4 

Curuçá 5 3 

Divino Espírito Santo 35 30 

Gurupá 2 2 

Imaculada  Coração de Maria 13 9 

Livramento 11 10 

Monte das Oliveira 20 19 

Monte Sinai 8 4 

Murumurutuba 5 2 

Nossa Senhora da Conceição 34 29 

Nossa Senhora das Graças 5 5 

Nossa Senhora de Aparecida 44 32 

Nossa Senhora de Nazaré 39 33 

Nossa Senhora do Carmo 3 3 

Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 26 22 

Paraná Autaz Mirim 13 9 

Paraná do Parauá 3 2 

Santa Luzia 57 44 

Santa Rita 18 17 

Santo Antonio 2 2 
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São Francisco BR 319 148 137 

São Francisco do Careiro 207 183 

São João Batista 4 4 

São José 21 19 

São Lázaro 84 71 

São Sebastião 179 141 

Vila Santa 2 2 

Total 1011 846 

Fonte: Acervo da SPU/AM. 2013.  

Com a entrega do Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS (Figura 14), 
a União reconheceu o direito à ocupação e uso do patrimônio público pela população 
ribeirinha, possibilitando a exploração sustentável das áreas de várzeas, fortalecendo 
os laços de cidadania e sustentabilidade e a gestão compartilhada na conservação do 
meio ambiente.  
 

 
 

 
 

Figura 14: Ato de entrega de TAUS às famílias ribeirinhas do Careiro da Várzea 
Fonte: Acervo de ARAÚJO M.I. 2013. 

 

Os resultados apontam que o reconhecimento ao direito de posse e cidadania 
aos ribeirinhos foi positivo, demonstrado pela disposição dos agricultores em 
incrementar o manejo da terra, comprovado pela busca de crédito, sementes e 
insumos agrícolas, para aumentar a oferta de produtos agrícolas ao mercado local e 
conseqüentemente, estas atividades devem gerar mais renda ao agricultor. Por outro 
lado, com o direito da posse e respeitando os limites de área concedida, pode-se 
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constatar maior cuidado na conservação dos recursos ambientais da várzea, 
evidenciado por meio da busca por assistência técnica e orientações de menor impacto 
negativo e degradação ambiental na área de várzea, na porção de terra que lhe foi 
concedida. 

Com a execução do Projeto Nossa Várzea, no Município do Careiro da Várzea - 
AM, pode-se afirmar que a SPU/MP cumpriu mais uma etapa de sua missão, 
proporcionando a função socioambiental do patrimônio público da União, com o 
reconhecimento do direito de posse da terra à população ribeirinha. Essa ação do 
Governo Federal, executada pela Superintendência do Patrimônio da União no 
Amazonas, atende às necessidades dos ribeirinhos do município do Careiro da Várzea 
de forma inovadora, pois além de romper a inércia de muitos anos de omissão do 
poder público para com essas comunidades, criou novos instrumentos e perspectivas 
que viabilizam a regularização fundiária em áreas da União. 

A TAUS não transfere o domínio da terra, que é propriedade da União, é 
concedida gratuitamente, por prazo indeterminado, porém não é admitida a 
transmissão inter vivos, entendida como qualquer tipo de alienação (compra e venda, 
permuta e doação), entretanto, pode ser transferida em forma de sucessão, com 
objetivo de assegurar o direito dos descendentes e futuras gerações das comunidades 
tradicionais ribeirinhas.  

A TAUS constitui-se em uma etapa intermediária do processo de regularização 
fundiária, em área de domínio da União, consubstanciando com a Concessão de 
Direito Real de Uso (CDRU). Não obstante, representa um grande avanço, porque 
adianta o reconhecimento de vários direitos, não apenas empodera o ribeirinho nas 
disputas fundiárias, como acaba levando a outros programas e ações do estado 
brasileiro, àquela população, como: Benefícios do Bolsa Verde, Luz para todos, Minha 
casa Minha vida, comprovação de endereço e atividade econômica de agricultor(a) 
familiar, para efeito de aposentaria no INSS, bem como, proporciona visibilidade as 
reivindicações de recuperação de estradas vicinais e incentivo ao transporte fluvial, 
Posto de Saúde e Mais Médicos, Escolas e instalação de Agroindústria para geração de 
emprego e renda, a exemplo da Agroindústria de Processamento de Frutas Regionais, 
inaugurada em abril/2014, que vai beneficiar mais de 23 comunidades do Careiro da 
Várzea (SEPROR, 2014). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se portanto, com a entrega de TAUS, que os objetivos propostos pelo 
Projeto Nossa Várzea: Cidadania e Sustentabilidade foram alcançados, o estado 
brasileiro reconheceu o direito de ocupação e uso das terras públicas de domínio da 
União, pelas populações tradicionais ribeirinhas do Município do Careiro da Várzea - 
AM, permitindo assim, que os imóveis do patrimônio da União, cumpram sua função 
socioambiental, em consonância com o desenvolvimento regional sustentável. 

A posse do documento de autorização de uso sustentável do imóvel da União, à 
população ribeirinha, permitiu a inclusão social e o exercício de sua cidadania no 
acesso às diferentes políticas públicas do estado brasileiro. 
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Espera-se com essa ação, fortalecer a população ribeirinha do município a 
inserção produtiva e a melhoria das condições de vida e bem estar social, 
empoderando e dando visibilidade às suas demandas e acesso aos programas e ações 
dos governos federal, estadual e municipal. 
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RESUMO 
Nas recentes interpretações sobre o desenvolvimento, a sociedade civil, e nela compreendida as formas 
locais de solidariedade, integração social e cooperação, pode ser considerada o principal agente da 
modernização e da transformação socioeconômica em uma região. O reconhecimento de que 
determinados recursos e potencialidades, advindos da teia de relações interpessoais ou sistemas sociais, 
não são captados pelas tradicionais formas de capital econômico, humano, físico e natural, coloca o 
capital social no rol de instrumentos estratégicos na definição de teorias e programas de 
desenvolvimento. A constituição recente de uma nova ordem social, onde são redefinidas as relações 
Estado-sociedade, coloca no cenário a importância do Estado na percepção das capacidades e 
potencialidades locais, a partir de políticas de coordenação e promoção das iniciativas sociais. Diante 
desse cenário, a presente pesquisa objetiva elaborar um Índice de Capital Social para agricultores 
familiares que residem em dois assentamentos rurais no município de Crato-Ce, as comunidades 
Jenipapo e Malhada, bem como estabelecer reflexões sobre o acesso destes produtores a políticas 
públicas e a forma de implementação destas de um modo geral. Em linhas gerais, as comunidades 
apresentam elevado índice de capital social, onde se identifica um elevado estoque de capital social 
cognitivo, um avanço ou processo de consolidação do capital social relacional, mas subsistem, ainda, 
fortes indícios de que o capital social estrutural apresenta deficiência e estrangulamentos. 
Palavras-chave: capital social; políticas públicas; comunidades rurais. 
 
ABSTRACT 
In the recent interpretations about the development, the civil society, and in that, the local forms of the 
solidarity, social integration and cooperation, it can be considered the key of the modernization and 
socio-economic transformation in a region. The recognition that certain features and capabilities, arising 
from the web of interpersonal relationships or social systems, are not captured by traditional economic 
forms of human capital, physical and natural and natural, it puts the capital in the list of strategic tool in 
establishing theories and development programs. The recent formation of a new social order, where are 
redefined state-society relations, puts the scenario the importance of the state in the perception of local 
skills and capabilities, from policy coordination and promotion of social initiatives. Given this scenario, 
this research aims to develop an Index of Social Capital for farmers residing in two rural settlements in 
the municipality of Crato-CE, the communities from Jenipapo and Malhada, and establish reflections on 
these producers access to public policies and how to implement these in general. In general, 
communities have a high level of social capital, which identifies a high stock of social cognitive capital, 
an advanced or consolidation of relational capital process, subsystem but also strong indications that 
the structural social capital has disabilities and bottlenecks. 
Key words: capital social; políticas públicas; comunidades rurais. 

 
INTRODUÇÃO 
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A evolução de paradigmas econômicos em sua interpretação sobre o 
desenvolvimento é palco de profundas reflexões, mediante a natureza estrutural e 
sistêmica que assume a crise na sociedade em fins do século XX, que dá a expressão de 
uma crise civilizatória pluridimensional. Como campos epistemológicos instituídos a 
partir dos anos 1970, destacam-se, de um lado, as reflexões em torno das 
caracterizações relativas ao desenvolvimento sustentável (incorporando à dimensão 
econômica, elementos de natureza social, institucional e ambiental) e de outro, as 
abordagens onde prevalece o viés institucionalista, nas quais se reforça o poder das 
teorias do desenvolvimento local fundadas na “compreensão do movimento dialético 
entre a pressão heterônoma exercida pelas leis de funcionamento de uma economia 
global e a reação autônoma suscitada pelas redes e instituições locais” (MULS, 2008, p. 
2). 

A crise do Estado intervencionista, de orientação keynesiana, que marca 
principalmente a década de 1980, expõe as condições de uma nova ordem social, na 
qual o espaço público deixa de ser responsabilidade exclusiva do Estado e onde 
diferentes atores sociais assumem novos papéis para a superação de problemas sociais 
e ambientais. Em consonância com o ideário neoliberal, apostam-se em estratégias 
públicas de descentralização e focalização dos gastos e em parcerias com o setor 
privado, organizações do terceiro setor e sociedade civil organizada.  

Nessa perspectiva, as abordagens do tipo bottom-up, nas quais indivíduos e 
organizações devem exercer sua responsabilidade social e ambiental, de baixo para 
cima, emergem com maior notoriedade. Assim, para Boisier (1997), a sociedade civil, e 
nela compreendida as formas locais de solidariedade, integração social e cooperação, 
pode ser considerada o principal agente da modernização e da transformação sócio-
econômica em uma região. Porém, o Estado, que tem suas funções redirecionadas 
para um tipo de intervenção além da ortodoxia tradicional, no estilo de políticas de 
incentivo ou intervenção direta na economia, deve atuar voltado à “percepção das 
capacidades e potencialidades locais, a partir de políticas de coordenação e promoção 
das iniciativas sociais” (SOUZA FILHO, 2000, p.6), fortalecendo, portanto. 

 
A auto-organização social, estimulando a prática de soluções colaborativas 
para problemas comuns e promovendo a participação e a abertura ao 
diálogo com os diversos integrantes das comunidades regionais (SOUZA 
FILHO, 2000, p.6). 

As teorias de desenvolvimento revisitadas abrem espaço, portanto, para o 
reconhecimento da força transformadora da sociabilidade, para a valorização de 
relações não estritamente monetárias (COSTA et al., 2008) e para as transformações 
possibilitadas pela interação no espaço social, transferindo a ideia de um capital social 
restrito ao campo simbólico, para um campo que valoriza o potencial social das 
relações como indutor de resultados econômicos, aumentando, ao mesmo tempo, 
benefícios sociais e eficiência econômica. 

Diante da constituição de uma nova ordem social, onde são redefinidas as 
relações Estado-sociedade, o capital social tem sido associado a uma atuação política 
mais protagônica (KLIKSBERG, 2006), e a existência de estruturas comunitárias fortes 
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está associada “não só à promoção do desenvolvimento e da participação comunitária, 
mas também ao apoio a políticas públicas governamentais” (BAQUERO, 2008, p.398). 

Dowbor (2005) destaca a importância de compreender a força de estratégias 
sociais postas em prática e de buscar construir dinâmicas com capacidade para 
fortalecê-las, avaliando, portanto, ser interessante “proceder a certas pesquisas sobre 
como está se dando a acumulação de capital social em diversas regiões do país” 
(DOWBOR, 2005, p. 169). Nessa perspectiva, a presente pesquisa objetiva 
compreender como se estabelecem relações sociais entre os atores envolvidos na 
constituição e manutenção das comunidades rurais, utilizando, para isso, a elaboração 
de um Índice de Capital Social para agricultores familiares que residem em duas 
comunidades rurais no município de Crato-CE, as localidades Jenipapo e Malhada. 
Adicionalmente, procura-se estabelecer reflexões sobre o acesso dos produtores a 
políticas públicas e a forma de implementação destas, de um modo geral. 
 
Capital social: aspectos teórico-conceituais 

O reconhecimento de que determinados recursos e potencialidades, advindos 
da teia de relações interpessoais ou sistemas sociais, não são captados pelas 
tradicionais formas de capital econômico, humano, físico e natural, coloca o capital 
social no rol de instrumentos estratégicos na definição de teorias e programas de 
desenvolvimento. 

As contribuições de Coleman (1988) na construção de um percurso conceitual 
apontam para o entendimento de que o estabelecimento de uma trama de 
reciprocidade e confiança, que emerge na capacidade de relacionamento dos 
indivíduos em sua rede de contatos sociais, potencializa efeitos impossíveis de serem 
identificados na ação individual.  

Ao analisar as relações dos agentes em determinado espaço social, Bourdieu 
(2000) considera que capital social implica em existência e manutenção de uma rede 
durável de relações, mais ou menos institucionalizadas, de compromisso e 
reconhecimento mútuo. 

Apesar da abordagem do capital social se constituir num amplo campo de 
debates das diferentes ciências sociais, ao longo de toda a década de 1980, é através 
das reflexões de Putnam que a mesma adquire notoriedade acadêmica. Capital social, 
portanto, “diz respeito a características da organização social, como confiança, normas 
e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as 
ações coordenadas”, destacando-se, na análise, a tomada de ações colaborativas que 
resultem no benefício de toda comunidade (PUTNAM, 2002, p.177). Tal caracterização 
é derivada das reflexões do autor ao observar assimetrias no padrão de 
desenvolvimento entre as regiões norte e sul da Itália, atribuídas a diferenças na 
capacidade de organização social e tradições cívicas que permeiam determinada 
sociedade e, por conseguinte, aos fatores socioculturais que lhe identificam. 

Nesse sentido, Barquero (1988) já chamava atenção para a identidade da 
cultura local como elemento favorável a sistemas de relações sociais, servindo de base 
para o desenvolvimento de determinada região. Também sob tal orientação, Durston 
(1999, apud COSTA et al., 2008, p.4) reconhece a influência da cultura derivada “das 
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relações sociais que resultam de processos históricos de aprendizagem”, relevante 
“para o desempenho de programas, além da promoção da participação cívica e 
superação da pobreza”. 

Numa perspectiva mais fenomenológica, começa a ganhar destaque a noção de 
que o sentimento de identidade e pertencimento a determinado lugar aumenta as 
possibilidades de uma população se unir em torno de um objetivo comum, já que é 
capaz de criar “forte identificação com os elementos de cultura, crenças, valores e 
estilo de vida da comunidade, despertando o interesse em participar das formulações 
e decisões sobre seus destinos” (FREITAS, 2008, p.48). É nesse sentido que identidade 
e pertencimento tornam-se fundamentais para a manutenção e coesão da 
comunidade, constituindo-se importantes elementos mobilizadores de capital social. 

De modo geral, na maioria das abordagens é explicitada a força dos recursos 
incorporados em determinada estrutura social, potencializada pelo contexto de 
proximidade social entre os agentes, deflagrada por ações de confiança mútua, 
reciprocidade e cooperação. Para Monastério (2005), trata-se de um fator produtivo 
adicional na função de produção, capaz de potencializar a produtividade dos demais 
fatores. Desta forma, os resultados econômicos são afetados pelo potencial social das 
relações.  

A ideia da confiança como elemento básico de processos cooperativos que 
reforça o ambiente de credibilidade e, consequentemente, o contrato social 
(BAQUEIRO, 2003), associa o capital social a normas de valor e elementos morais. 
Assim, para Abramovay (2000), a confiança contribui para aumentar o nível de 
previsibilidade dos agentes, e reduzir o risco de comportamentos não cooperativos. 

Por sua vez, a relevância da cooperação como instrumento mobilizador de 
capital social e como elemento de vantagem competitiva estratégica em processos de 
desenvolvimento é ressaltada por Godard et al. (1987), para os quais: 

 

Uma das chaves do desenvolvimento local reside na capacidade de 
cooperação entre seus atores. Também é conveniente particularizar a 
análise das formas de cooperação institucional ou voluntária que se 
produzem entre eles contanto que o objetivo seja o desenvolvimento 
local (Godard et al., 1987, p. 139). 

 
A teoria do capital social, ao dar centralidade à teia de relações que se 

estabelecem entre os diversos atores sociais, reconhece os efeitos e o potencial das 
sinergias geradas pela qualidade, diversidade, interação e cooperação das instituições. 

A partir da compreensão da multiplicidade de interações possíveis de serem 
estabelecidas em determinado sistema social e do potencial mobilizador das mesmas, 
o capital social pode ser classificado em três modalidades, segundo Monastério (2005). 
O bonding social capital está associado aos laços existentes entre membros de grupos 
homogêneos, em que os indivíduos se encontram numa mesma posição. Para Putnam 
(2002), esse tipo de capital proporciona as bases sociais e psicológicas que as pessoas 
de determinado grupo necessitam para enfrentar as dificuldades do cotidiano.  O 
brindging social capital relaciona membros de grupos sociais distintos e permite que as 
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diferenças sociais sejam respeitadas. O linking social capital apresenta-se nos tipos de 
relações em que pessoas economicamente desfavorecidas interagem com agentes em 
postos de decisão em organizações formais, ou seja, contatos verticais entre estratos 
diferentes de riqueza e status. 

Os diversos atributos que caracterizam o capital social são agrupados por 
Nahapiet e Ghoshal (1998) a partir de três dimensões, que apresentam fortes 
conexões entre si: i) estrutural (estrutura e configuração da rede): descreve o padrão 
de conexões em termos de estabilidade, densidade, conectividade, hierarquia etc; ii) 
relacional: atributos potencializados pela confiança, como reciprocidade, expectativas, 
participação, normas, obrigações; iii) cognitiva: representa a visão compartilhada pelo 
grupo, expressa na cultura, valores morais, códigos e narrativas. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 
Área de Estudo e Coleta de Dados 

As localidades selecionadas para estudo são as comunidades Jenipapo, com 12 
famílias de produtores rurais e Malhada, com 11famílias, ambas localizadas em zonas 
rurais no município de Crato – CE. Foram aplicados 23 questionários, que incluíram a 
população das famílias das pesquisadas. O instrumento de pesquisa incluiu 111 
questões, das quais 46 são relacionadas à composição dos indicadores de capital 
social, enquanto as demais estão relacionadas à investigação do perfil socioeconômico 
dos agricultores pesquisados, à forma de organização das comunidades e ao acesso e 
forma de execução das políticas públicas. De forma subsidiária, foram coletadas 
informações complementares junto a técnicos da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Ceará - Ematerce, Instituto Flor de Pequi e Associação Cristã de Base 
- ACB, que atuam na conscientização e articulação entre Estado e agricultores 
familiares da região. 

O nível de escolaridade apresenta-se mais baixo na comunidade Malhada no 
qual a grande maioria não terminou o ensino fundamental (45%), contra apenas 16% 
no Jenipapo. Esta ultima ainda conta com 4 pessoas que possuem o ensino superior 
completo e 1 pós-graduado, característica não encontrada entre os pesquisados da 
Malhada, que possui apenas dois habitantes com ensino médio completo. Em termos 
de número de pessoas que trabalham no campo, as duas comunidades apresentam em 
média menos do que dois trabalhadores rurais por família. No tocante à fonte de 
renda, a quase totalidade das famílias indicaram a agricultura como o principal fonte 
de renda (100% na Malhada e 92% no Jenipapo). Apesar disto, é significativo o 
percentual de famílias que recebem renda não agrícola (55% Malhada e 75% 
Jenipapo), com destaque para aposentadorias e programas de transferência de renda, 
como Bolsa Família e Seguro Safra, que desempenham um importante papel para a 
garantia de renda mínima, principalmente se considerarmos um contexto de elevada 
pobreza, onde a quase totalidade das famílias sobrevivem com até dois salários 
mínimos (91% na Malhada e 83% no Jenipapo). 

 
Procedimentos para a construção do Índice de Capital Social (ICS) 
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A estimação do Índice de Capital Social (ICS) dos agricultores familiares das 
comunidades pesquisadas foi realizada a partir da elaboração de cinco índices que 
representam as dimensões relacionadas à consolidação do capital social,. Em termos 
analíticos, o cálculo do ICS se deu a partir da seguinte equação: 

 

𝐼𝐶𝑆 =
1

𝐾
∑ 𝐼𝑝

𝑘

𝑝=1
          (1) 

Onde: ICS = Índice de Capital Social; Ip = valor do p-ésimo índice; p = 1,..., k 
(índice). 

Cada índice, por sua vez, é formado a partir de um conjunto de indicadores, 
optou-se por estabelecer pesos iguais entre os indicadores na composição do 
respectivo índice. Assim o valor do p-ésimo índice foi calculado, conforme a seguir: 
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Onde: Cq = representa a contribuição do q-ésimo indicador no p-ésimo índice 
dos agricultores familiares; Eij = escore da i-ésima variável do q-ésimo indicador obtida 
pelo j-ésimo agricultor familiar; Emaxi = escore máximo da i-ésima variável do q-ésimo 
indicador; i = 1,..., n (variáveis que compõem o indicador “q”); j = 1,..., m (agricultores 
familiares); q = 1,...s (número de indicadores que compõem o p-ésimo índice). 

O Índice de Capital Social (ICS) e os índices das diferentes dimensões serão 
classificados, para efeito de análise, em cinco faixas, conforme quadro 1.  

 

Quadro 01: Classificação dos índices por faixa de escores 

Classificação dos índices Faixa de escores 

Muito baixo de 0 a 0,199 

Baixo de 0,200 a 0,399 

Intermediário de 0,400 a 0,599 

Alto de 0,600 a 0,799 

Muito alto De 0,800 a 1,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As dimensões propostas para a construção de um índice de capital social em 
assentamentos rurais, utilizadas neste trabalho, têm por base, além de revisão de 
literatura, uma adaptação do Questionário Integrado para Medir Capital Social (QI-
MCS), proposto por Grootaert et. al. (2003). Encontram-se distribuídas nas esferas:  

Laços de confiança e reciprocidade: as características imateriais de confiança e 
reciprocidade são reconhecidamente elementos orientadores de ações coletivas, 
fundamentais, portanto, para efetivar ações cooperativas e de integração.  
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I. Cooperação e ações coletivas de apoio mútuo: consideram-se o 
coletivismo e as ações mobilizadoras comuns, que colaboram também 
para processos de aprendizagem e afirmação de diferentes agentes em 
determinado espaço social. 

II. Redes e organizações: nessa dimensão são consideradas as diferentes 
conexões entre os diversos sujeitos sociais, o conjunto de redes de 
relações sociais que materializam ações integradas colaborativas, bem 
como as articulações entre as diferentes organizações sociais e 
instituições locais podendo contribuir “para facilitar as conexões entre 
as comunidades pobres e a assistência externa ao desenvolvimento” 
(GROOTAERT et. al., 2003, p.7). 

III. Mobilização e ação política: ressalta-se, nessa dimensão, as ações de 
articulação, mobilizadoras de maior acesso a serviços e benefícios para 
a comunidade, a capacidade de exercer pressão ou influência política, 
bem como o amadurecimento político no acompanhamento de políticas 
públicas. 

IV. Interações sociais, identidade e pertencimento: essa dimensão diz 
respeito ao fortalecimento da comunidade pelos elementos simbólicos 
da cultura, sentimentos de pertença e identidade com o local, que 
reforçam comportamentos cooperativos e vínculos com o espaço social. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 01 apresenta os resultados obtidos da construção dos índices relativos 
as diferentes categorias que contribuem para a mobilização do capital social. A 
primeira dimensão analise a presença de laços de confiança e reciprocidade (ILCR), o 
índice desta dimensão apresentou valores semelhantes e elevados para as duas 
comunidades (0,696 para a Malhada e 0,677 para o Jenipapo). A semelhança dos 
indicadores de confiança e comunhão nestas localidades está possivelmente associada 
à construção de fortes vínculos sociais atrelados a processos históricos, relacionados 
ao lugar, que vão desde as simbologias dos movimentos de luta pela terra, até a 
necessidade de cooperação para consolidação de benefícios coletivos da localidade. 
Destaca-se, na perspectiva de vínculo com o lugar, a interpretação da geografia 
humanística, do lugar como experiência humana cotidiana, ambiente experienciado, 
com o qual os usuários se identificam e constroem sua base existencial e cultural. 
Estando intimamente ligados a processos históricos, lugar, história e comunhão, 
fazem-se fortemente presentes em ambas as comunidades. 

 

Tabela 01: Índice de Capital Social nas comunidades Malhada e Jenipapo – Crato/CE 
 

 Indicadores e Índices Malhada Jenipapo 

Confiança 0,724 0,645 
Comunhão 0,600 0,708 
Baixa Violência 0,763 0,677 
ILCR 0,696 0,677 
Solidariedade 0,958 0,868 
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Mobilização e Cooperação 0,831 0,755 
ICAC 0,895 0,812 
Organização e Articulação 0,696 0,511 
Liderança 0,904 0,875 
Interações Institucionais 0,539 0,604 
IRO 0,713 0,663 
Acesso a Serviços 0,875 0,611 
Mobilização e Articulação Política 0,788 0,622 
Influencia Política 0,713 0,576 
Amadurecimento Político 0,567 0,528 
IMAP 0,763 0,584 
Interação e Sociabilidade 0,821 0,688 
Identidade e Pertencimento 0,747 0,762 
IIP 0,784 0,725 
ICS 0,763 0,691 

        Fonte: Elaboração Própria, com base em questionário da pesquisa. 

Outro indicador analisado na dimensão diz respeito a não existência de práticas 
de violência. Atenta-se que a presença de conflito ou sentimento de insegurança, 
resultado de situações de violência, pode reverter-se em problemas de confiança, 
refletindo-se nas formas de coesão social e, posteriormente em manifestação negativa 
sobre o grau de capital social, através da dificuldade de cooperação. Neste sentido, o 
valor do indicador de baixa violência, que na realidade representa o sentimento de 
segurança, apresentou valores considerados altos, 0,763 para Malhada e 0,677 para o 
Jenipapo (em ambas as comunidades um percentual superior a 80% respondem que a 
localidade é muito pouco violenta, o restante classificando como moderadamente 
violento). 

A solidariedade entre membros pode ser percebida através da cooperação 
diante de situações hipotéticas nas quais a comunidade pode se reunir para lidar com 
calamidades, problemas na oferta de determinado serviços etc, abordando de forma 
coletiva questões de interesse comum, ao invés de ação individual por parte de seus 
membros. 

A análise da dimensão Cooperação e ações coletivas de apoio mútuo (ICAC) 
revela, para o índice geral, a classificação de muito alto para as duas comunidades, 
apresentando a Malhada valores superiores para os dois indicadores. Em relação à 
solidariedade na Malhada 91% indicam que os produtores sempre ou quase sempre 
ajudam uns aos outros, esta percepção é inferior no Jenipapo onde apenas 63% 
acreditam que os produtores ajudam-se mutuamente. Uma possível explicação 
poderia ser o maior tempo de existência da comunidade Malhada que remonta os 
movimentos de luta pela terra nos anos 50, possuindo assim maior nível de confiança e 
solidariedade em relação à uma comunidade com formação e convívio entre as 
pessoas mais recente. 

As ações coletivas são consideradas um indicador de produção de capital social. 
Em relação à mobilização e cooperação, a localidade Malhada também apresenta 
índices mais elevados. O tipo de atividade econômica explorada em cada localidade 
pode lançar alguma luz à análise. Ainda, analisando de forma acessória as questões 
sobre quais atividades os produtores desenvolvem coletivamente, percebe-se uma 
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significativa diferença entre as duas comunidades. Enquanto no Jenipapo 
desenvolvem-se mais atividades relacionadas à agricultura de subsistência, com 
exceção de um pequeno grupo que desenvolve um trabalho coletivo relacionado à 
apicultura, na Malhada constata-se uma cooperação em atividades associadas à 
dinâmica produtiva da comunidade, onde se destaca a produção de farinha. Como 
consequência, abre-se a oportunidade de participação da comunidade em feiras e 
eventos locais, como a Expocrato, que demandam melhor nível de organização, 
planejamento e mobilização para ações coletivas. Essas ações, permitem ainda, certa 
rede de interações, troca de experiências entre agricultores de outras localidades, bem 
como interações com instituições como: Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa - Sebrae, Ematerce, Banco do Nordeste, secretarias estaduais e municipais 
etc. 

Interessante observação, diz respeito à forma de percepção dos benefícios 
oriundos das atividades colaborativas. Enquanto na comunidade Malhada os 
agricultores percebem de forma mais explícita o benefício da cooperação nas 
atividades econômicas, apontando a melhoria no nível de renda como o principal 
benefício (92%), na comunidade Jenipapo este percentual é de apenas 60%, nesta 
comunidade o espírito colaborativo está mais associado à organização do espaço 
comunitário e a expectativas de acesso a serviços, políticas públicas e benefícios em 
geral para os moradores. A percepção na Malhada pode encontrar evidência no fato 
de, nesta localidade, as atividades colaborativas estarem mais diretamente 
relacionadas à atividades coletivas de produção e venda de produtos agrícolas, já que 
se faz presente, além da associação de produtores, uma cooperativa agrícola. 

Conforme referido, a multiplicidade de conexões entre os diversos sujeitos 
sociais, sua participação em redes do cotidiano (amigos, vizinhos, grupos religiosos, 
associações, sindicatos etc), formais ou informais, são consideradas no Índice de Redes 
e Organização (IRO), na medida em que contribuem para a existência de estruturas 
comunitárias fortes, podendo ser ativadas para facilitar ações coletivas. A participação 
em redes e organizações, portanto, constitui-se um indicador de entrada de capital 
social, já que são meios através dos quais o capital social pode ser acumulado 
(GROOTAERT et. al., 2003). Aqui também é considerada a diversidade das associações 
de determinado grupo, que pode contribuir para o compartilhamento de ideias, 
proposições, informações e proporcionar desde uma maior sensação de autoconfiança 
entre os membros da comunidade, maior segurança e amadurecimento político para a 
proposição e acompanhamento de políticas públicas. 

Apesar de, em termos gerais, o índice IRO apresentar valores semelhantes 
(0,713 e 0,663, respectivamente para a Malhada e Jenipapo), constata-se pela análise 
da tabela 1, que no Jenipapo, os níveis de organização e articulação são menos 
significativos se comparados à comunidade Malhada. De acordo com a avaliação dos 
produtores, 42% possuem a percepção de uma diminuição de sua participação em 
grupos ou associações nos últimos anos, o que pode se refletir em certo desestímulo a 
novas ações de mobilização. Diversamente, na Malhada, 55% dos produtores 
responderam que participam de mais grupos; apesar deste percentual não poder ser 
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interpretado isoladamente, demonstra um claro movimento em direção ao aumento 
de cooperação nesta última localidade. 

No que diz respeito à presença de organizações nas comunidades rurais, 
identifica-se, em ambos os casos, a existência de uma diversidade de grupos, 
constituindo redes com múltiplos canais de integração e comunicação com a 
comunidade, representadas por: associação de produtores, existência de liderança 
sindical (Sindicato dos Trabalhadores Rurais), grupos religiosos, associação cultural, 
associação educacional, grupo esportivo, grupo de mulheres e jovens, e no caso da 
Malhada, constata-se a presença adicional de uma cooperativa agrícola. A avaliação 
dos agricultores sobre a atuação destes grupos revela o reconhecimento da 
importância dos mesmos para a solução de problemas locais, indutora, também, de 
atitudes cooperativas, coesão social e dinâmica participativa da comunidade, em geral. 

No indicador de interações institucionais, avaliam-se duas categorias: a 
primeira diz respeito à interação entre produtores, enquanto a segunda infere sobre a 
integração entre instituições externas que atuam com a problemática rural. Neste 
sentido, a evidência empírica da pesquisa mostra um nível intermediário de integração 
em relação ao primeiro aspecto, resultado, de certo modo esperado, em virtude de 
características inerentes à própria agricultura familiar, como: produção para 
subsistência, menor diversidade de atividades produtivas e menor dependência de 
insumos externos. Relativo ao segundo aspecto, na percepção dos agricultores, parece 
existir uma fragilidade nas interações entre as instituições que atuam com a 
problemática rural, sejam organizações da sociedade civil ou instituições 
governamentais. Em entrevistas realizadas com representantes destas instituições, o 
que é avaliado como interações são trocas de informações, de forma geral, 
participação em reuniões, participações em fórum etc. 

Como atributo de condutas participativas dos agricultores, destaca-se a 
observação sobre a dinâmica de participação destes nas reuniões dos grupos, 
sobretudo nas reuniões da associação de produtores. Na Malhada, percebe-se maior 
participação efetiva (reunião mais mobilização para trabalho coletivo): 63,6% 
responderam que participam das reuniões e trabalhos coletivos, enquanto no 
Jenipapo, este percentual se reduz para menos de 10%. Nesta localidade, sobressai-se 
a participação somente nas reuniões (92%), o que pode lançar alguma luz sobre a 
forma de organização e força cooperativa da comunidade. 

Em termos de presença e efetividade da liderança, destaca-se, nas duas 
localidades, um elevado nível para o respectivo indicador. Conforme evidenciado, o 
grau de participação dos produtores em reuniões é elevado, o que possivelmente 
revela boa capacidade de liderança dos líderes locais. Assim, o mecanismo pelo qual as 
problemáticas coletivas são socializadas e a forma de se encontrar a solução para 
problemas comuns também se relacionam com liderança e formação de capital social. 
Deste modo, identifica-se, nas duas localidades, um elevado grau de participação da 
população nos processos decisórios (82% na Malhada e 92% no Jenipapo), apontando 
que a tomada de decisão acerca dos problemas das localidades se dá de forma 
democrático-participativa. 
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As ações coletivas também são suporte de aspectos subjetivos, como 
autoconfiança e segurança, os quais contribuem para condicionar a chamada 
autoridade ou capacitação (empowerment), que se constituem na habilidade para 
tomar e influenciar decisões que “afetam as atividades cotidianas e que podem mudar 
o curso de vida das pessoas” (GROOTAERT et. al., 2003. p.21). Esses elementos 
garantem maior participação cidadã e protagonismo social. Os resultados podem ser 
sentidos no melhor acesso a serviços e benefícios para a comunidade.  

Na categoria mobilização e articulação política, os agricultores podem estar 
mobilizados através de petições, abaixo assinados, demandando do poder público, 
algum benefício comunitário. Estas iniciativas se fazem menos presentes na localidade 
Jenipapo, considerando o período recente, se comparadas à comunidade Malhada, a 
despeito da permanência de problemas estruturais locais, como por exemplo, o 
abastecimento de água tanto para a produção agrícola quanto para o consumo 
humano. Soma-se a isto a evidência de um baixo nível de articulação da comunidade 
com líderes políticos e governo local, identificada a partir da avaliação de questões 
complementares do instrumento de pesquisa. A comunidade Malhada apresenta 
índices mais elevados de mobilização e articulação e influência política. 

A fragilidade de mobilizações políticas também distancia líderes e governos 
locais, prejudicando a percepção das necessidades da comunidade, além de fragilizar 
importantes elos de cooperação em redes, diminuindo a influência política do grupo. 

Na categoria acesso a serviços, os agricultores avaliam tanto questões de 
acesso geral, quanto existência ou não de grupos de pessoas dentro da comunidade 
que estão excluídas de acesso a serviços básicos. No caso da comunidade Jenipapo, 
58% não identificam problemas de acesso a serviços públicos, o restante enfatiza o 
problema de abastecimento de água e saúde. No caso da Malhada, 45,5% dos 
agricultores reforçaram que todos têm acesso a serviços, não identificando exclusão 
de parcela da população a qualquer serviço essencial, os demais identificam problemas 
pontuais em financiamento, saúde, transporte e acesso a justiça. Nas duas 
comunidades, na opinião dos agricultores, a dificuldade de acesso a serviços, tem 
influenciado na mobilização por políticas públicas, cuja iniciativa se origina 
principalmente dos produtores e não das lideranças políticas locais. 

Assim, o índice IMAP se apresenta elevado para a comunidade Malhada, mas 
coloca em destaque, possivelmente, as deficiências nas duas comunidades em 
influência e amadurecimento político, o que possivelmente indicaria que estas se 
encontrariam em uma fase intermediária de empoderamento, carentes de uma maior 
consciência crítica que possa transformar a situação de receptores de políticas públicas 
pré-formatadas, para avaliadores mais críticos e propositores de políticas que 
efetivamente se adequem às demandas locais. 

Destacam-se, como importantes elementos mobilizadores de capital social, a 
ocorrência de frequentes interações cotidianas, cuja sociabilidade pode estar atrelada 
a encontros sociais em espaços públicos, visitas e reuniões entre amigos e parentes, 
ligações entre colegas de trabalho, vínculos religiosos etc. Bergamasco, Blanc-Pamard 
e Chonchol (1997, p.57) apontam para o fato de que “nos assentamentos rurais as 
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redes de relações estabelecidas entre vizinhos e parentes se constituem em autênticas 
estratégias desenvolvidas no espaço rural”. 

Nessa categoria, considera-se a ideia de topofilia sugerida por Tuan (1980, p.5), 
vista como “o elo afetivo entre as pessoas e o lugar ou ambiente físico. Difuso como 
conceito, vívido e concreto como experiência pessoal”. Dos vínculos cotidianos, 
reforça-se a noção de pertencimento e identidade, entre membros e comunidade. 
Assim, sugere-se que “o sentimento de pertença surge das relações e interações que 
acontecem entre os moradores de determinado lugar. Os encontros cotidianos geram 
afetividade e identidade coletiva” (FREITAS, 2008, p.46). 

No indicador interação e sociabilidade, os vínculos cotidianos se apresentam 
fortes, percebidos pelo índice muito alto na comunidade Malhada (0,821) e alto no 
Jenipapo (0,688). Constata-se que 100% e 82% dos pesquisados (nas localidades 
Malhada e Jenipapo, respectivamente) afirmam sobre a existência de predomínio de 
fortes vínculos de família, vizinhança e amizade, traduzidos em encontros sociais 
frequentes.  

Considera-se, ainda, que uma elevada homogeneidade interna entre membros 
da comunidade possa contribuir para uma maior interação e sociabilidade, 
melhorando confiança, facilitando troca de informações e tomada de decisões. É 
importante a ressalva de que a homogeneidade pode comprometer certa diversidade 
de ideias e posições e o consequente amadurecimento político dos membros da 
comunidade, mas só a primeira perspectiva é considerada na composição dos 
indicadores deste trabalho. 

No caso específico da área de estudo, esta homogeneidade se faz presente, 
visto que a totalidade dos produtores pesquisados enfatizou a inexistência de grandes 
diferenças entre os membros (75% e 91%, dos produtores, respectivamente nas 
comunidades Jenipapo e Malhada). 

Relativamente à identidade e pertencimento, os valores dos indicadores 
mostram-se elevados e semelhantes nas duas comunidades, o que pode estar 
associado à forte ligação dos agricultores com o lugar, onde os principais elementos 
apontados para essa ligação são as afinidades sociais e culturais das pessoas e a 
avaliação do lugar como possuidor de história e culturas próprias. 

Mais de 65% dos agricultores pesquisados apontam maior afinidade com 
habitantes de sua localidade em relação às pessoas da sua idade, cidade ou região. 
Outro elemento que reforça o sentimento de pertencimento, diz respeito ao fato de 
100% dos entrevistados não desejarem se mudar da sua localidade, elencando, como 
principais fatores, a existência de vínculos com a terra e a atividade agrícola, vínculos 
afetivos e sentimento de tranquilidade proporcionado pelo lugar. 

Os elementos apontados explicam o elevado valor do índice interações, 
identidade e pertencimento (IPP), para as duas comunidades estudadas. Percebe-se, 
aqui, como fortes vínculos sociais, históricos e simbólicos, criam uma ligação com o 
lugar, produzindo forte sentimento de pertencimento, estimulando, assim, a produção 
de capital social não apenas pela necessidade coletiva de obter renda ou serviços 
públicos, num contexto de adversidade, mas também de valorização do espaço 
experienciado. 
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Em relação á atuação das políticas públicas, observa-se na da realidade das 
comunidades estudadas, o acesso a programas e políticas federais e estaduais voltados 
a comunidades rurais, os quais são executados e monitorados por instituições públicas, 
como a Emater e organizações do terceiro setor, que atuam também na capacitação 
dos agricultores. As ONG´s se submetem, muitas vezes, a editais públicos, mas 
parecem atuar a partir de ações e políticas mais pontuais, não se observando, de modo 
geral, o tratamento mais sistêmico no enfrentamento das problemáticas locais. 

Os agricultores avaliaram a contribuição dada pelo setor público para melhorar 
o acesso a bens e serviços. Nas duas localidades, os serviços melhor avaliados são: 
acesso a terra, oferta de financiamento à produção e oferta de insumos básicos, 
principalmente distribuição de sementes. Em relação á assistência técnica, os 
agricultores consideraram insuficiente a atuação e acompanhamento das instituições.  

No que diz respeito às organizações do terceiro setor no estímulo à formação 
de consciência crítica e mobilização, a ampla maioria reconhece a intervenção positiva 
destas instituições. Em termos de atuação do setor público, a instituição mais atuante 
é a Ematerce. 

Não se identificam, em implementação, planos mais gerais e estruturais 
voltados para o desenvolvimento rural, seja pela iniciativa das instituições, seja pela 
demanda destas comunidades, que parecem demonstrar pouca capacidade técnica e 
amadurecimento político para tal. Esses elementos, somados a pouca influência de 
líderes locais, refletem-se na precariedade de atuação de políticos e governo municipal 
na geração de programas que respondam às especificidades das comunidades locais. O 
baixo nível de interação das organizações da sociedade civil e instituições públicas 
também somam para a ausência de programas mais explícitos de desenvolvimento. 

Quando determinados benefícios não são contemplados pelas políticas 
estatais, federal e estadual, fica mais nítida a insuficiente intervenção do governo local, 
vista na persistência de certos problemas antigos das localidades, como a precariedade 
de serviços de transporte público e de infraestrutura de estradas. Na percepção dos 
produtores, governos e líderes locais não consideram ou consideram muito pouco, as 
preocupações manifestadas pelos agricultores na tomada de decisões políticas que 
afetam a comunidade. Na maioria das vezes, sua atuação se restringe a políticas e 
programas formatados de cima para baixo, ou na ação em situações emergenciais, 
sobretudo no prolongamento do período de estiagem. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os assentamentos estudados, Jenipapo e Malhada, têm igualmente histórias de 
lutas e de conquistas, onde o fortalecimento da classe de trabalhadores rurais em 
busca, não de uma utopia, mas de uma realidade possível, são respostas para aqueles 
que não acreditam que a união, a organização e, sobretudo, a luta consciente e 
constante são capazes de vencer as mais duras batalhas.  

O estudo das referidas comunidades mostrou que as famílias de trabalhadores 
rurais desenvolvem estratégias de organização e associação, de maneira a permitir sua 
permanência na terra, que deve se traduzir em melhores formas de convivência no 
campo. 
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A análise das dimensões constitutivas do capital social permite concluir, de 
modo geral, que as duas comunidades apresentam alto índice de capital social (0,763 
para Malhada e 0,691 para o Jenipapo), porém, percebe-se que ao passo que algumas 
dimensões apresentam valores elevados, indicando um sólido nível de capital social, 
em outras constata-se certa fragilidade. Neste sentido, a tipologia utilizada por 
Nahapiet e Ghoshal (1998) parece pertinente à presente análise. 

Assim, as duas comunidades mostram-se consolidadas no chamado capital 
social cognitivo, apresentando fortes laços de comunhão e solidariedade, o que tem se 
traduzido em nítidas ações colaborativas, intensificação de valores comunitários, 
interações sociais frequentes e o fortalecimento da identidade com o lugar. 

No que diz respeito ao capital social relacional, os dois grupos tem avançado na 
confiança e nas formas de organização e articulação interna, na discussão dos 
problemas locais e na participação nos processo decisórios. 

Em relação ao capital social estrutural, as duas comunidades estudadas 
apresentam pouco amadurecimento político, demonstrando limitações para fiscalizar 
e avaliar as políticas públicas das quais são beneficiadas, bem como possuem fracas 
interações institucionais e pouca influência política, que se refletem em um baixo nível 
de densidade e estabilidade da rede de interações. Ou seja, constatam-se fragilidades 
no tocante ao linking social capital, que como visto, refere-se aos tipos de relações em 
que pessoas economicamente desfavorecidas interagem com agentes em postos de 
decisão em organizações formais. 

No acesso destas famílias às políticas públicas, depreende-se, da percepção dos 
agricultores e das informações de técnicos da Ematerce e Instituto Flor de Pequi, que 
há um leque considerável de políticas públicas disponíveis à população rural, porém, 
apresentam-se pré-formatadas e impostas de cima para baixo, em muitos casos 
insuficientes face às necessidades da referida população. Outra observação relevante, 
é que na leitura dos produtores há pouca participação de políticas públicas no âmbito 
local, prevalecendo intervenções oriundas dos governos estadual e federal, sendo 
limitada a participação do governo local a situações pontuais e emergenciais. Por fim, 
deve-se mencionar a falta de um plano de desenvolvimento para as localidades, o que 
na realidade limita a intervenção pública numa abordagem de longo prazo, 
confirmando a ausência de uma abordagem territorial para a gestão das políticas 
públicas. 
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RESUMO  
A cerâmica é produto da argila após o processo de secagem e queima em altas temperaturas. Estudos 
arqueológicos indicam que a cerâmica é o material artificial mais antigo produzido pelo homem. O uso 
do fogo para a queima da argila propiciou a fabricação artesanal dos primeiros objetos cerâmicos ainda 
na Pré-História. Há indícios históricos reveladores de que na Pré-História, mais especificamente no 
período Neolítico, os homens começaram a desenvolver técnicas de interferência e controle da natureza 
e, por meio destas, adquiriram as condições necessárias para deixar de ser nómades e fixar moradia em 
determinados locais que julgavam mais apropriados à sua subsistência. Foi também nesse período que 
vários grupos humanos começaram a praticar a agricultura, a domesticar animais e também 
aprenderam a moldar a argila em formatos variados de vasilhas para armazenagem de água e grãos. O 
descobrimento de peças cerâmicas bastante antigas tem revelado muitas características socioculturais 
dos povos ancestrais, confirmando e até negando alguns aspectos da história oficial registrada pelos 
primeiros cronistas que viajaram pelo Brasil e, mais especificamente, pela região amazônica. Por ser um 
material muito durável, é comum que escavações arqueológicas encontrem resquícios de cerâmicas 
e/ou peças inteiras sob a terra, os quais têm revelado várias características de organização da vida e da 
cultura de povos passados. Desde os tempos passados aos dias atuais, a fabricação da cerâmica é uma 
prática do homem. Nas sociedades antigas, o oleiro era considerado um trabalhador de destaque ou até 
mesmo um artista e gozava de bom prestígio social e econômico, bem diferente do que vimos na 
sociedade contemporânea. Na atualidade, o trabalhador oleiro, na maioria das vezes, é um trabalhador 
que executa atividades árduas e desfruta de precárias condições de trabalho e de vida. A atividade 
cerâmico-oleira produz uma diversidade de consequências socioambientais, uma vez que emprega, 
além da força de trabalho humana, recursos naturais não renováveis para a fabricação cerâmica, como é 
o caso da argila e da madeira. No Amazonas, o município de Iranduba é conhecido como o grande 
produtor de tijolos e telhas do Estado. A investigação faz uma abordagem qualitativa, fundamenta-se na 
pesquisa bibliográfica e no trabalho de campo, tomando como técnica para coleta de dados a 
observação participante, a realização de entrevistas semiestruturadas, as anotações no diário de campo 
e os registros fotográficos. A indústria cerâmico-oleira se destaca na economia do município, ainda que 
existam outras formas produtivas sendo desenvolvidas, como por exemplo, a agricultura, a pecuária, o 
extrativismo vegetal e animal. As indústrias cerâmico-oleiras marcam não só a economia, mas os modos 
de vida e de trabalho, bem como as condições ambientais em Iranduba. É com esse trabalho que muitos 
homens e mulheres garantem o sustento da família. Contudo, mesmo considerando a importância da 
indústria oleira para o município de Iranduba, não se pode ignorar que a atividade se caracteriza pelo 
trabalho árduo, por ambientes de trabalho insalubres e por graves danos ambientais. A pesquisa tem 
revelado que as relações de trabalho nas olarias são precárias e condicionam os sujeitos a viverem em 
situação de pobreza. Os trabalhadores oleiros, em grande maioria, se encontram em condições de 
trabalho precarizado: longas jornadas, baixos salários, condições de insegurança, etc., o que os coloca 
em situação de vulnerabilidade social. No que diz respeito ao ambiente, a atividade oleira ocasiona 
graves problemas, como por exemplo, a abertura de gigantescas cavas no solo para retirada de argila, o 
corte intenso de madeira para alimentação dos fornos, a emissão de fumaça proveniente da queima, 
entre outras.  
Palavras-chaves: Argila; cerâmica; Indústria cerâmico-oleira;  trabalho oleiro; Sustentabilidade   
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ABSTRACT  
The ceramics is product of clay after the drying process and burns at high temperatures. Archaeological 
studies indicate that the pottery is the oldest artificial material produced by human. The use of fire for 
burning of clay occasioned the artisanalmanufacturing of the first ceramic objects still in pre-history. 
There is historical evidence revealing that in prehistory, more specifically in the Neolithic period, men 
began to develop techniques of interference and control of nature and end acquired the necessary 
conditions to stop being nomadic and fix residences in certain sites that they thought more suitable for 
their livelihood. It was also during this period that various human groups began to practice agriculture, 
domesticating animals and also learned how to mold the clay into various formats of vessels for storage 
of water and grains. The discovery of very ancient ceramic pieces has revealed many socio-cultural 
characteristics of ancestors, confirming and denying certain aspects of official story recorded by early 
chroniclers who traveled by Brazil and, more specifically, for the Amazon region. The ceramics is a very 
durable material; it is common for archaeological excavations to find remnants of ceramics or whole 
parts under the earth, which have revealed several features of organization of life and culture of people 
passed. Since the ancient times until the present day, the manufacture of ceramics is a humanpractical. 
In ancient societies, the Potter was considered a prominent worker or even an artist and enjoyed good 
social and economic prestige, very different from what we saw in contemporary society. Currently, the 
Potter, most of the time, is a worker who performs activities arduousand enjoys precarious conditions of 
work and life. Ceramic activity produces a diversity of social and environmental consequences, once 
employs, in addition to the human workforce, non-renewable natural resources for manufacturing 
ceramics, such as clay and wood. In the Amazon, the municipality of Iranduba is the major producer of 
bricks and tiles. The research makes a qualitative approach, is based on the bibliographical research and 
fieldwork, taking as technique for data collection the participant observation, semi-structured 
interviews, annotations in the field journal and photographic records. The ceramic industry stands out in 
the economy of the city, although there are other productive forms being developed, for example, 
agriculture, livestock, vegetable and animal extractive. Ceramic Industries mark not only the economy, 
but also the ways of life and work, as well as environmental conditions in Iranduba. It is with this work 
that many men and women guarantee the sustenance of the family. However, even considering the 
importance of Potter industry for the municipality of Iranduba, cannot ignore the fact that the activity is 
characterized by hard work, unhealthy working environments and for serious environmental damage. 
Research has revealed that labor relations in the potteries are precarious and condition the subject to 
live in poverty. Pottery workers, in the majority, has precarious working conditions: long journeys, low 
salaries, conditions of insecurity, etc., which puts them in situations of social vulnerability. As regards 
the environment, causes serious problems Potter activity, as for example, the opening of large pits in 
the soil for removal of clay, the intense cutting of wood, the emission of smoke, among others. 
Keywords: clay; ceramics; Ceramic industry; Potter's work; Sustainability 

 

INTRODUÇÃO  
A argila é um recurso natural que faz parte da história da humanidade desde 

seus primórdios, assim como a produção cerâmica. Há indícios históricos reveladores 
de que na Pré-História, mais especificamente no período Neolítico (aproximadamente 
8.000 a 5.000 a. C.), os homens começaram a desenvolver estratégias de interferência 
e controle da natureza e, por meio destas, adquiriram as condições necessárias para 
deixar de ser nómades e fixar moradia em determinados locais que julgavam mais 
apropriados à sua subsistência. Foi também nesse período que vários grupos humanos 
começaram a praticar a agricultura, a domesticar animais tanto para alimentação 
como para a locomoção e também aprenderam a moldar a argila em formatos 
variados de vasilhas para armazenar água, grãos, óleos etc.   
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Estudos arqueológicos indicam que a cerâmica é o material artificial mais antigo 
produzido pelo homem. O termo cerâmica vem do grego “kéramos”e significa “terra 
queimada” ou “argila queimada”. A cerâmica é resultante do processo de secagem e 
posterior queima da argila em alta temperatura.Por ser um material encontrado em 
abundância em várias regiões do mundo e também por apresentar muita resistência, 
plasticidade e impermeabilidade, a argila foi amplamente empregada pelos homens 
primitivos a partir do período Neolítico para confecção de potes, de jarros, de urnas 
funerárias, de tangas, entre outros artefatos fabricados para dar suporte material à 
vida humana.  

Inicialmente, de maneira bastante rústica, a argila era moldada com as mãos e 
posta para secar ao sol até adquirir rigidez. Contudo, tal prática originava uma 
cerâmica frágil e de baixa resistência. O uso do fogo para queimar a argila propiciou a 
fabricação artesanal de objetos mais resistente ainda na Pré-História. 

Originalmente empregada de modo artesanal para o uso doméstico por 
diversas culturas, a argila teve sua aplicabilidade mais diversificada a partir da origem 
do comércio na Idade dos Metais (aproximadamente de 5.000 a C. a 4.000 a C.). À 
época, como a humanidade já dominava o fogo, a argila passou a ser cozida com o 
auxílio do mesmo. A formação das primeiras cidades e o impulso dado às transações 
mercantis, primeiramente em esquema de troca, inserem os objetos confeccionados 
com argila nas relações comerciais. Dessa forma, a argila passa, cada vez mais, a ser 
requisitada para a fabricação de artefatos domésticos e também de objetos artísticos, 
ambos atribuídos de significante valor comercial. 

Foi na Antiguidade(aproximadamente de 4.000 a C. até 476 a C.) que a técnica 
de produção cerâmica passou a ser empregada para fabricação de produtos voltados 
para a construção civil, principalmente em regiões onde as pedras eram mais escassas, 
tendo em vista que antes da alvenaria, as edificações eram feitas de pedra. De acordo 
com Challoner (2010), antes dessa época, por volta de 7.500 a C. existiu apenas uma 
espécie de tijolo seco, que era composto por uma combinação de argila e água. Este 
tipo de tijolo era modelado em caixotes de madeira e deixado para secar ao sol. O 
grande problema era que mesmo depois de seco e endurecido, se entrasse em contato 
com a água, o tijolo se transformava novamente em argila.  

É no marco da Revolução Industrial que a argila entra para a produção em 
grande escala, com a inserção de maquinários, tanto o tijolo, como a telha e outros 
artefatos cerâmicos (tubulações, azulejos, lajotas, louças sanitárias etc.) empregados 
na construção civil passam a ser produzidos em maior quantidade e em ritmo mais 
acelerado. 

Na visão de Costa (2000), a introdução da máquina entre o homem e a argila 
firma a separação irreversível entre o artesanal e o industrial. A indústria cerâmica 
moderna imputa padrões quantitativos e técnicos rigorosos para a fabricação dos 
objetos, suprimindo a sensibilidade e a criatividade artística de natureza qualitativa de 
outrora. A máquina trouxe benefícios inegáveis à sociedade, mas junto com eles 
vieram algumas desvantagens, dentre as quais destaca-se, por exemplo, o aumento da 
pressão humana sobre os recursos naturais. 
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Dos tempos passados aos dias atuais, a fabricação da cerâmica permanece 
como uma forma de ocupação do homem. Os profissionais que ganham a vida com a 
fabricação de objetos cerâmicos são chamados de trabalhadores oleiros. Apesar da 
importância social e econômica destes trabalhadores, ao passo que ocorre o 
desenvolvimento industrial e urbano, os mesmos foram perdendo prestígio e se 
tornaram trabalhadores bastante precarizados e empobrecidos.  

Este toma como referência o município de Iranduba e busca discutir como que, 
ao longo do tempo, a fabricação da cerâmica se transformou, passando da indústria 
doméstica dos povos nativos para a indústria moderna propriamente. Primeiramente, 
serão apresentados alguns elementos acerca da relação entre o homem, a argila e a 
tradição cerâmica na Amazônia. No segundo momento, o texto aborda a trajetória de 
desenvolvimento da indústria cerâmico-oleira em Iranduba e, por fim, o artigo traz 
uma reflexão acerca do desafio de pensar a sustentabilidade e sua relação com o ramo 
cerâmico-oleiro. 

 
MÉTODO DE PESQUISA  

O presente artigo é fruto de dados e reflexões preliminares que estão sendo 
realizadas para um trabalho de tese vinculado ao programa de Pós-Graduação em 
Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia-PPGCASA da Universidade 
Federal do Amazonas.  

A investigação pauta-se numa perspectiva interdisciplinar, de cunho qualitativo. 
O levantamento de informações ocorreu em dois momentos interdependentes e 
complementares, o primeiro com ênfase na pesquisa bibliográfica, ou seja, na busca, 
escolha, seleção e leitura de textos acerca da temática abordada. Já no segundo 
momento, o foco voltou-se para a realização de visitas às indústrias cerâmico-oleiras 
situadas em Iranduba. Nesta fase, nos apoiamos na técnica da observação participante 
para interação e contato com os sujeitos da pesquisa. Foram realizadas entrevistas, 
além dos registros fotográficos e anotações no diário de campo.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
O homem, a argila e a tradição cerâmica na Amazônia  

A familiaridade dos povos ameríndios com a fabricação de objetos cerâmicos 
foi constatada em diferentes regiões das terras que hoje compõem o Brasil. Muitos 
estudos arqueológicos ainda hoje se deparam com peças ou pedaços de cerâmicas 
enterradas sob o solo, dentro de cavernas e grutas, as quais revelam importantes 
traços culturais dos povos que habitavam por aqui. Conforme Neves (2006), a presença 
da produção cerâmica na Amazônia é a mais antiga da América do Sul. 

A discussão sobre o homem, a argila e a tradição cerâmica na Amazônia tem o 
intuito de desmistificar a ideia de que o conhecimento das técnicas de fabricação da 
cerâmica não fazia parte do capital sociocultural dos povos nativos.  

A habilidade de fabricação da cerâmica por parte dos povos amazônicos 
explicita um pouco da sensibilidade estética e prática dos mesmos na construção da 
vida. As peças cerâmicas eram importantes para dar base à vida material, eram 
empregadas nas atividades do dia a dia, nos rituais e até nas festas. A indústria 
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cerâmica doméstica era responsável pela materialização de boa parte dos produtos 
necessários aos afazeres da casa: vasilhas para cozer alimentos e para o preparo das 
bebidas; armazenagem de água, de grãos, de óleos e de pós; jarros decorativos; 
tigelas; cachimbos; estatuetas; adornos para o corpo; urnas funerárias entre outros.  

Barreto (2010), ao estudar peças de tradição Marajoara, defende que há uma 
relação direta entre objetos mais elaborados e as formas de organização social mais 
complexas, o que também é defendido por Neves (2006) e Roosevelt (1999). No 
estudo, a autora observa o uso de oito técnicas variadas e combinadas das mais 
diversas maneiras, o que demostra habilidades refinadas, alto potencial criativo e de 
abstração. Nas peças cerâmicas Marajoara (Figura 01 e 02) são predominantes os 
motivos geométricos arredondados como podem ser visualizados nas imagens.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01: Tigela com incisões em vermelho e amarelo sobre branco com motivos geométrico (mede 16 
cm de diâmetro por 5,3 cm de altura). 
Fonte: Amorim, 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Urna funerária com motivo decorativo inciso sobre o branco e com retoques de pintura 
vermelha (mede 35 cmde diâmetro por 41 cm de altura).  
Fonte: Amorim, 2010. 
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A fabricação cerâmica estava no limiar da arte e da necessidade. A autora 
assinala ainda que muitos objetos cerâmicos, além de cumprirem a função prática, 
também eram confeccionados com propósito de afirmação identitária. As peças 
cerâmicas de tradição Marajoara, sobretudo aquelas usadas em cerimônias, alvitram 
formas de legitimação de poder e/ou competição entre os povos de diferentes 
tradições e/ou etnias. As formas e as decorações das peças são diferenciais que 
encantam o observador, produzindo efeitos visuais, ritmos, movimentos, além de levar 
prestígio e poder aos seus fabricantes.  

Os formatos e as decorações aplicados à cerâmica eram variados, cada povo 
indígena desenvolvia suas técnicas. Algumas se destacavam pelas cores, outras pelos 
formatos, outras pelas incisões nas peças. Todavia, apesar das diferenças, a base da 
produção da cerâmica e os componentes empregados pelos diferentes povos têm 
pouquíssima variação entre si, uma vez que empregavam a argila como base. Haviam 
povos que temperavam suas argilas com areia, com conchas, ou ainda, com lascas de 
rochas, mas sempre tomando a mesma como principal recurso material para 
fabricação da cerâmica. 

A cerâmica esteve presente na vida e na morte dos povos indígenas. Arriscamos 
afirmar que a cerâmica só não foi empregada amplamente para a construção das 
moradas para os vivos porque os povos tinham modos de vida bastante diferenciados 
dos ocidentais. Eles não construíam casas de pedras e/ou alvenarias, a morada era a 
própria terra, delimitada pelos espaços das aldeias no caso do povos sedentários e 
semi-sedentários e, no caso dos povos nômades, a morada provisória era encontrada 
em grutas e cavernas para se protegerem do frio e das chuvas.   

Contudo, entre sedentários ou nômades, a cerâmica foi largamente usada 
como lugar de morada para os mortos nas mais diversas regiões do Brasil, inclusive na 
Amazônia. Homens, mulheres e crianças eram postos em urnas funerárias após o 
falecimento, umas mais simples e outras bastante sofisticadas com alças, pés e até 
desenhos em alto relevo. Algumas decoradas com cores e traçados múltiplos. As urnas 
funerárias, assim como vários outros artefatos cerâmicos, evidenciam uma 
combinação entre a destreza artística e a finalidade prática (NEVES, 2006). 

O município de Iranduba, que é o locus da presente pesquisa, é um território 
onde foram encontrados muitos sítios arqueológicos, Moraes (2010) nos fala da 
existência de pelo menos 12 sítios localizados próximo à região conhecida como Lago 
do Limão. Em estudo aprofundado em três deles – Antonio Galo, Lago do Limão e Pilão 
– a autora identificou a presença da habilidade de fabricação da cerâmica. 

As pesquisas arqueológicas em Iranduba têm demostrado que aquelas terras 
foram habitadas por numerosos povos indígenas. Ao que tudo indica, o local onde se 
situa o município de Iranduba hoje foi habitado por indígenas por quase seis séculos, 
acredita-se que tenha sido um grande centro de inovação regional, ou seja, lugar onde 
se desenvolvia a agricultura, a produção cerâmica e o Estado indígena (NEVES, 2006).   

A tradição cerâmica é uma marca importante para compreensão da vida dos 
povos amazônicos. No caso do município de Iranduba, o que nos chama atenção é a 
transformação dessa produção artesanal para industrial, mas não só isso, o que nos 
instiga é que não vemos hoje no município a fabricação de peças artesanais. Na 
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atualidade a produção cerâmica do município não se caracteriza pela confecção de 
peças de artesanato (estatuas, amuletos, etc.) e muito menos por peças úteis nas 
atividades práticas da vida cotidiana (vasos, tigelas, pratos etc.). As mudanças são 
profundas, agora o município só produz telhas, tijolos e blocos cerâmicos. 
 
O desenvolvimento da Indústria cerâmica em Iranduba  

A aptidão dos povos ameríndios para fabricação de objetos cerâmicos foi 
comum a muitas etnias durante os cinco séculos que separam a chegada dos europeus 
dos dias atuais. Na contemporaneidade, ainda existem povos indígenas e ou descentes 
que dominam as habilidades práticas e estéticas necessárias para a elaboração da 
cerâmica, entretanto dependem muito menos dessa produção para a realização das 
necessidades do dia a dia, na medida em que têm acesso a outros produtos 
considerados mais modernos e feitos em grandes escala, tais como: plástico, vidro, 
alumínio etc. 

Em tempos pretéritos, o desenvolvimento da indústria doméstica de cerâmica 
nativa se configurava não somente como uma atividade socioprodutiva necessária à 
vida, mas como importante elemento sociocultural dos povos. A fabricação da 
cerâmica envolvia técnicas de manuseio da argila e de decoração das peças que eram 
passadas de geração em geração, o ato de fabricação era momento de reunião, de 
conversas, de troca de experiências, enfim, de socialização entre os membros. A 
cerâmica também era usada pelos povos como forma de presentear ou de fazer 
escambo entre povos de diferentes etnias (NEVES, 2006).  

A passagem do trabalho oleiro doméstico para o industrial pode ter sido 
ocasionada pelo desenvolvimento das forças produtivas no sistema capitalista. No 
capitalismo não é apenas a necessidade de uso que determina a produção, mas o 
imperativo de manter crescente as taxas de lucros.Entre o final do século XIX e início 
do século XX, durante o auge da economia da Borracha, Manaus viveu o primeiro 
momento de explosão urbana em decorrência do contingente populacional que veio 
em busca da riqueza produzida pela exploração do látex.  O desenvolvimento urbano e 
as iniciativas de modernização da cidade de Manaus impuseram um novo modelo para 
as construções arquitetônica que “substitui a madeira pelo ferro, o barro pela 
alvenaria, a palha pela telha, o igarapé pela avenida [...]” (Dias, 2007, p. 29). Esta 
tendência ocasionou um importante crescimento da demanda por materiais de 
construção diversos, dentre eles os produtos cerâmicos – telhas, blocos, tubos e 
ladrilhos.  

Mesquita (2006) assinala que, entre o final do século XIX e início do século XX, 
era comum as obras levarem vários anos para serem concluídas, dada à carência de 
mão de obra especializada, a escassez e/ou o alto custo dos materiais de construção 
no mercado local. Esta realidade acaba impulsionando algumas iniciativas de 
produções locais, como é o caso das indústrias de materiais cerâmicos voltados para 
construção civil. 

De acordo com dados do Governo do Amazonas (2009), entre o final do século 
XIX e início do século XX, a experiência europeia, principalmente portuguesa e inglesa, 
na fabricação de produtos cerâmicos para a construção civil, influencia grandemente o 
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setor no Amazonas. Os maquinários e o conhecimento técnico oriundos das capitais 
europeias potencializaram a indústria cerâmica na capital amazonense, tornando-as de 
grande importância em função da expressiva quantidade de obras no período.  

Com o arrefecimento da economia da borracha, as indústrias cerâmico-oleiras 
ficaram obsoletas. A capital amazonense viveu um longo período de estagnação 
econômica, o que impossibilitou a ampliação do ramo cerâmico-oleiro por várias 
décadas. Este setor produtivo só volta a se recuperar com a implantação da Zona 
Franca de Manaus no final da década de 1960. Em 1964 o Estado possuía apenas 3 
indústrias cerâmico-oleiras, onze anos depois, em 1975, foram registradas 22 fábricas. 

No Amazonas, o Iranduba é o município que abriga grande parte das indústrias 
cerâmico-oleiras. Conforme informações da Associação dos Ceramistas do Estado 
Amazonas – ACERAM, há em Iranduba 14 fábricas. Esta quantidade de indústrias 
cerâmico-oleira coloca o Iranduba em situação de destaque na produção de cerâmica 
vermelha no Estado do Amazonas. Atrás dele se encontram os município de 
Manacapuru com 9 olarias e, Novo Airão, Tefé, Itacoatiara, Tabatinga e Parintins com 
uma olaria cada um. Ao todo o Estado do Amazonas possui 28 indústrias cerâmico-
oleiras. 

O Iranduba é um município situado nas proximidades da cidade de Manaus e 
pertence à Região Metropolitana de Manaus – RMM, estando interligado à cidade 
tanto por via terrestre como também por meio fluvial. A sede do município distancia-
se da capital do Amazonas por cerca de 22 Km. As indústrias cerâmico-oleiras do 
município, em grande parte, estão localizadas na Estrada Manoel Urbano (AM- 070), a 
qual liga-o à capital do Estado.  

Conforme dados do último Censo do IBGE (2010), a população de Iranduba 
corresponde a 40.781 habitantes distribuídos em áreas urbanas e rurais, sendo o 
município que ocupa a 11a posição em contingente populacional do Estado. A maior 
parte desta população, cerca de 71,1%, está situada na área urbana e apenas 28,9% 
encontra-se na área rural. O município tem uma área territorial de 2.214,25 Km2 e 
apresenta uma densidade populacional de 18,4 habitante/Km2. A indústria cerâmico-
oleira faz parte da história de desenvolvimento do município de Iranduba. 

O ambiente cerâmico-oleiro permeia o cotidiano dos moradores da localidade e 
dos seus antepassados. Um entrevistado, que atualmente é proprietário de uma olaria, 
nos conta que parte importante de sua vida se deu no ambiente da indústria oleira, na 
lida, junto com o pai e os irmãos: 
 

Eu sou menino criado dentro de olaria, agora eu já sou avô e continuo por 

aqui [...] antigamente a gente cortava o barro na enxada, pisava o barro com 

o pé e molhava com o balde ou uma cuia, às vezes até mesmo com a água 

da chuva que ficava empossada. Então depois embarcava o barro no batelão 

e trazia para a cerâmica [...] colocava a argila na máquina ‘pé duro’ e cortava 

o tijolo de forma manual, em seguida levava o tijolo para a caieira, os mais 

modernos tinham carrinho de mão, os outros carregavam na mão mesmo. 

Antes de levar ao forno, tinha que esperar secar um pouco e às vezes 

chovia, então tinha que correr e pegar uma lona, um alumínio velho para 
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cobrir o tijolo. O forneiro tinha que ficar olhando o tijolo queimar, ele 

mesmo cortava a lenha e abastecia a caieira. Era assim, meu pai criou a 

gente assim (Pesquisa de campo, 2013).  

Este mesmo entrevistado explica que, após a implantação da Zona Franca de 
Manaus – ZFM, no final da década de 1960, a expansão urbana da cidade motivou 
muitas olarias a migrar para o município de Iranduba e também para Manacapuru. Até 
aquela época, havia uma concentração considerável de olarias na Zona Oeste da 
cidade de Manaus. Naquele período, era o pai do entrevistado quem tomava conta da 
cerâmica da família, ele alugou um terreno em Iranduba e se mudou com a empresa 
logo no início dos anos de 1970, uma vez que além de abundância de argila adequada 
para a produção cerâmica, encontrou maior oferta de mão de obra a preços menores. 
O entrevistado adverte que, quando o seu pai chegou no município, já existiam 
algumas olarias, sendo difícil precisar quais foram as pioneiras:  

 

a primeira olaria é muito difícil de saber qual foi, mas tem várias que são 

bem antigas, tem a CERAMA que é muito antiga e tem outras que até já 

saíram do ramo como a do seu Zé Neves. Com certeza tem cerâmica aqui de 

1940 para frente (Pesquisa de Campo, 2013).  

A maior parte das olarias de Iranduba estão situadas em Cacau Pirêra, distrito 
do município de Iranduba. A década de 1940 é um marco na história do Cacau Pirêra e, 
por conseguinte, para o município. Pinheiro (2006) revela que, a gênese do distrito 
Cacau Pirêra está ligada aos projetos federais de ocupação e desenvolvimento da 
Amazônia na tentativa de reaquecer a economia após o declínio da atividade da 
borracha. O Distrito foi fundado em 1946 por iniciativa do Ministério da Agricultura, 
com o objetivo de dar suporte ao abastecimento de produtos agrícolas para a capital 
do Amazonas. Em princípio o polo agrícola foi denominado de Colônia Agrícola 
Nacional do Amazonas – CANA e recebeu grande quantidade de famílias nordestinas e 
japonesas durante toda década de 1950. 

Durante a época de colônia, a agricultura, a caça e o extrativismo vegetal e 
animal se constituíam enquanto principais atividades de subsistência da população, 
com a produção de excedente para a troca e para a venda. Alguns produtores vinham 
até à cidade de Manaus vender seus produtos e também comprar materiais que não 
possuíam no município, outros preferiam entregar a produção no barco que 
trabalhava para o Ministério da Agricultura, o qual ia uma vez por semana buscar a 
produção dos colonos para trazer para a capital (PINHEIRO, 2006). 

Com o fim da colônia agrícola, que ocorreu por volta de 1974, quando o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA entregou o título 
definitivo das terras e parou de prestar assistência aos colonos, alguns colonos 
continuaram com suas atividades agrícolas, mas houve também os que mudaram de 
ramo. Teve ainda os que migraram para Manaus e outras localidades em busca 
oportunidades melhores.  

Neste espaço de tempo, as indústrias cerâmico-oleiras foram se estabelecendo 
e na atualidade ocupam posição de destaque na economia municipal. Atualmente, a 
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economia do município concentra-se não apenas no setor primário (atividades 
agrícolas), mas também depende do setor secundário (indústrias) e de serviços 
(comércio). As indústrias de transformação, nas quais se destaca as do ramo cerâmico-
oleiro, são responsáveis por 12,5% do PIB do município de Iranduba, conforme registro 
do relatório da SEPLAN (2007). É importante considerar ainda a possibilidade deste 
número estar subestimado, uma vez que as indústrias cerâmico-oleiras têm dificuldade 
para mensurar a quantidade produzida, além da tendência de informar um número 
abaixo do real produzido, com vistas a pagar menos tributos e valores mais baixos nas 
licenças ambientais. Soma-se a isso, algumas indústrias cerâmico-oleira que não 
possuem qualquer registro e/ou licença, ou seja, que funcionam na clandestinidade.  

A indústria cerâmico-oleira de Iranduba é responsável pela geração de muitos 
postos de trabalho, formais e informais. O número total de trabalhadores em 
Iranduba, abrangendo os formais e os informais é bastante impreciso, principalmente 
se considerarmos a alta rotatividade característica do setor oleiro e que o ritmo da 
produção sofre interferências das condições climáticas, principalmente do movimento 
de descida e subida das águas do rio. O Sindicato da Indústria de Olaria do Estado do 
Amazonas estima que em Iranduba e Manacapuru no ano de 2012 existam cerca de 
3.500 (três mil e quinhentos) trabalhadores diretos, que podem ser formais e 
informais.   

As atividades realizadas no ramo, em geral, são funções que exigem força física 
e não requerem alto nível de escolaridade. Os trabalhadores oleiros recebem baixos 
salários, trabalham longas horas e não possuem muitas proteções sociais, justamente 
por isso, são considerados vulneráveis socialmente. Os trabalhadores oleiros de 
Iranduba vivem em condições de pobreza e passam por muitas necessidades: falta de 
habitações dignas, inexistência de saneamento básico, dificuldades de acesso aos 
equipamentos de saúde, escolas públicas sucateadas, entre outras.  

Esta realidade se conecta ao universo mais amplo que estrutura o sistema 
capitalista de produção. Os trabalhadores oleiros estão inseridos na economia de 
mercado e, decorrente disso, são afetados pela reconfiguração das relações de 
trabalho. A precarização do trabalho não é uma particularidade das indústrias 
cerâmico-oleiras em Iranduba. Ela faz parte da lógica macroeconômica, que 
pretendendo aumentar os lucros, restringe os direitos trabalhistas e flexibiliza as 
relações de trabalho, reforçando assim índices de pobreza jamais vistos no mundo. 

 
Sustentabilidade na órbita da indústria cerâmico-oleira.  

A sustentabilidade indica a construção de uma nova trama para realidade, não 
basta falar em desenvolvimento sustentável, economia verde ou qualquer outro termo 
sem ações práticas que realmente tragam mudanças efetivas. Leff (2006) sugere que 
se faz urgente a reapropriação da natureza, fundada numa ética da outridade e em um 
diálogo de saberes.  

Nessa lógica, pensar a sustentabilidade em qualquer ramo da indústria é um 
desafio que se impõe a todos nos dias atuais, principalmente quando tratamos de 
indústrias que exploram recursos naturais não renováveis, como é o caso da argila. No 
Brasil, conforme nos informa Barreto (2001), a mineração com fins comerciais iniciou-
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se no período colonial, especialmente no século XVIII com a exploração do ouro. A 
mineração em solo brasileiro começa pelo ouro, mas avança entre o final do século XIX 
e início do XX para mineração de materiais metálicos e não metálicos.  

Massei (2004) considera que é nesse contexto que a extração da argila assume 
uma postura devastadora do ambiente, a qual é conduzida pelas elites ou ocorre com 
a anuência delas. O desenvolvimento da indústria oleira do final do século XIX e início 
do século XX ocasionou o uso intenso da argila. Por isso mesmo, o uso e até mesmo 
abuso da argila precisa ser visto com cautela, tendo em vista que se trata de um 
mineral que não se repõe. É esgotável e, mesmo diante da abundância em solo 
brasileiro, é preciso fazer uso racional, ou seja, usufruir sem desperdiçar.  

O autor explica que, a relação entre o Brasil e os países europeus 
historicamente tem sido marcada pela extração de recursos naturais de forma abusiva. 
Primeiramente, durante o “descobrimento”, ocorreu a exploração intensa do pau-
brasil e das especiarias, no século XVIII foi à extração do ouro, depois veio o café que 
foi explorado por quase todo o século XIX. Na atualidade, a exploração gira em torno 
do que se pode chamar de colonização biotecnológica, isto é, a apropriação de saberes 
dos povos tradicionais e da biodiversidade dos ecossistemas.   

A maior parte da produção brasileira de artefatos de cerâmica vermelha é 
consumida pelo mercado interno, as exportações são pequenas e não chegam a 30% 
da produção. Em 2009, por exemplo, das 152 mil toneladas de argila empregada nas 
indústrias do segmento, apenas 40 mil toneladas foi exportada. No que concerne às 
importações, estas também são singelas, tendo ficado em 17,6 mil toneladas em 2009. 
Os principais produtos fabricados são: tijolos, blocos de vedação e estruturais, telhas 
naturais e coloridas, elementos de enchimento, tubos e pisos (rústicos) (MINISTÉRIO 
DE MINAS E ENERGIA, 2010).  

Ainda em relação à produtividade, as indústrias cerâmico-oleiras brasileiras 
fabricam uma média de 15,8 mil peças/operário/mês, com variações regionais em 
decorrência do aporte tecnológico. É claro que o nível tecnológico exerce influência 
sobre esta média, podendo modificá-la para mais ou para menos (MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA, 2010). 

É importante compreender que a tecnologia envolve não só os maquinários e 
os equipamentos, mas também as formas de conhecimento que permeiam todo o 
processo produtivo, que vai desde à retirada da argila até o produto acabado. 
Conforme informações do Ministério de Minas e Energia (2010), um dos grandes 
entraves do setor é a base energética para cozimento dos produtos cerâmicos já 
modelados, haja vista que cerca de 50% das 7.400 indústrias registradas até o ano de 
2009, usam a lenha nativa e, cerca de 40%, emprega os resíduos de madeiras (cavaco, 
serragem, briquete etc.). 

Estes números revelam um cenário ambiental problemático gerado pelas 
indústrias cerâmico-oleiras na realidade brasileira. Em Iranduba, grande parte das 
indústrias cerâmico-oleiras ainda empregam a lenha de árvore nativa como principal 
fonte para a combustão nos fornos, apesar do gasoduto Coari-Manaus, que transporta 
gás natural, passar pelo município. Até o momento, não houve qualquer incentivo para 
modificação do processo de queima. 
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O Ministério das Minas e Energia, por meio da Secretaria de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral – SGM e do Departamento de Transformação e 
Tecnologia Mineral – DTTM, têm operacionalizado e patrocinado cursos e 
treinamentos para melhorar o desempenho das indústrias do setor, além de ter dado 
apoio no triênio 2005-2008 à implementação de oito Arranjos Produtivos Locais – APL 
de Cerâmica vermelha em todo o Brasil. Foram oferecidos ainda 42 cursos para um 
universo de 1.122 empreendedores do segmento cerâmico-oleiro (MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA, 2010). 

Na ocasião, o SEBRAE deu suporte para a realização de diagnóstico da situação 
das indústrias e do mercado consumidor de cerâmica vermelha no Brasil. Como 
resultado, foi observado que, em relação ao aparato tecnológico ainda predomina uma 
tecnologia incipiente, apesar de também terem sido identificadas algumas indústrias 
com potencial tecnológico de maior qualidade. Os empresários ceramistas brasileiros, 
muito timidamente, estão passando a investir em máquinas mais modernas, em 
equipamentos de segurança individuais e coletivos e em mão de obra qualificada.  

Nesse sentido, o Ministério das Minas e Energia (2010) identificou que nos 
últimos dois anos, apenas 1% das indústrias do ramo foram certificadas por terem 
apresentado melhorias significativas em seus processos produtivos e aumento na 
produtividade, outros 5% estão com processos de certificação em andamento. Este 
dado oficial se constitui como mais um sinal do atraso tecnológico tão característico do 
setor cerâmico-oleiro no Brasil.  

Macedo et al. (2008) avaliam que, apesar do crescente aumento no 
faturamento, as indústrias brasileiras possuem máquinas, equipamentos e técnicas de 
fabricação com um atraso de pelo menos 50 anos, o que compromete diretamente a 
qualidade dos produtos e gera grandes perdas em todas as fases da produção. Estas 
dificuldades reduzem o potencial de competição entre os produtos brasileiros e os 
estrangeiros, além de representarem muitas barreiras para o atendimento das normas 
técnicas de controle da produção de qualidade.  

Ferreira (2005) destaca que, a base tecnológica das indústrias cerâmicas em 
Iranduba ainda são tradicionais, arcaicas. Em algumas fábricas os processos produtivos 
são os mesmos empregados no ramo desde o século XIX. As máquinas e equipamentos 
apresentam-se desgastados em função dos muitos anos de uso e também pela ação do 
tempo 

De acordo com dados do Governo do Amazonas (2009), até os anos de 1970 as 
indústrias fabricavam além do tijolo, blocos maciços, blocos vasados (combogó), telhas 
do tipo canal e Marselha, tubos e conexões de variadas polegadas. O aparecimento no 
mercado de tubos e conexões de plástico e o surgimento das telhas de amianto com 
preço mais baixos, contribuíram para restringir a diversidade de produtos fabricados 
nas olarias. Atualmente, o principal produto cerâmico fabricado em Iranduba é o tijolo 
de 8 furos, seguido do bloco cerâmico e da telha, que voltou a ser confeccionada por 
algumas fábricas na última década.   

Nas duas últimas décadas a cidade tem vivido uma expansão contínua no ramo 
da construção civil, principalmente no que diz respeito às edificações verticais. 
Ultimamente, a produção cerâmico-oleira de Iranduba e de Manacapuru é responsável 
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por cerca de 95% do abastecimento da capital do Amazonas. Esta produção, segundo 
informação do Sindicato das Indústrias de Olarias do Estado do Amazonas – 
SINDCER/AM (2012) chega a 12 milhões de peças por mês.  

A construção civil tem sido um dos setores de melhor desempenho econômico 
da cidade, entretanto, de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil – 
SINDUSCON-AM (2011), o Polo Cerâmico-oleiro do Estado do Amazonas produz aquém 
da demanda e, por isso, várias construtoras têm fabricado blocos de cimento para 
substituir o tijolo de 8 furos. 

O setor cerâmico-oleiro tem apresentado dificuldades para acompanhar o 
ritmo de crescimento do mercado de materiais de construção. São problemas com 
licenciamentos das indústrias cerâmicas e das argileiras, dificuldades na área 
energética que envolvem desde o uso de lenha sem documentação de origem florestal 
para alimentação dos fornos, alto custo e baixa qualidade da energia elétrica fornecida 
pela Eletrobrás – Amazonas Energia, entre outros. 

A indústria oleira tem relevo na economia do Iranduba pela sua rentabilidade e 
geração de posto de trabalho, mas nem por isso, pode-se deixar de perceber os danos 
ambientais decorrentes deste ramo de produção. Os danos ambientais marcam a 
paisagem do município: as escavações (Figura 03), a poeira, a fumaça (Figura 04), os 
gases poluentes, os cascalhos de cerâmica, o barulho das máquinas, etc. 

 

 
Figura 03: Escavação para retirada de argila nas proximidades do Rio Negro.  
Fonte: Foto da autora, 2012. 
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Figura 04: Fumaça emitida no momento da queima dos produtos cerâmicos.  
Fonte: Foto da autora, 2013. 

 
Estes são alguns exemplos de danos ambientais que podem ser facilmente 

observados em uma rápida visita ao município. A indústria cerâmico-oleira é 
importante economicamente, mas gera muitos problemas sociais e ambientais, por 
isso a reflexão sobre sustentabilidade é tão necessária. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos dias atuais, as evidências de uma crise ecológica, ou conforme Leff (2006) 
nos diz uma crise de civilização, impõem a necessidade de preservação e de 
conservação dos recursos naturais.Pensar de que forma podemos nos reapropriar 
socialmente da natureza sob outra lógica é pois o desafio da racionalidade ambiental. 
A crise ecológica não é uma catástrofe natural, nos diz o autor, ela é um produto da 
racionalidade moderna sobre os recursos naturais. A crise ambiental é um efeito do 
conhecimento, conhecimento este que tem corroído a sustentabilidade da vida em 
escala planetária.   

No caso dos recursos naturais empregados na indústria cerâmico-oleira, 
essencialmente a argila e a madeira, há uma legislação ambiental bastante protetiva, 
que se cumprida for, pode assegurar o uso racional, ou seja, sem grandes desperdícios. 
A madeira, a médio e/ou longo prazo dependendo da espécie, pode ser reflorestada 
com êxito, caso haja planejamento e investimentos nessa direção. Entretanto, a argila 
é um recurso natural não renovável, ou seja, que cedo ou tarde vai se exaurir, é 
imprescindível não só o uso racional, mas também o desenvolvimento de formas 
produtivas diversificadas para que no futuro a localidade não dependa tanto da 
atividade oleira.     
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Nesse contexto, pensar a sustentabilidade é ir na contramão do que pretende a 
racionalidade moderna. A degradação do meio ambiente é uma consequência da 
compulsão pela produção e pelo consumo da economia capitalista. A avidez por lucro 
traz graves consequências ambientais, as quais comprometem até mesmo o futuro da 
humanidade. Pensar a sustentabilidade deve ser entendido como um compromisso de 
todos, a reflexão é apenas o primeiro passo, visto que para chegarmos às melhorias é 
necessários ações transformadoras. 

A perspectiva defendida pela racionalidade ambiental pode trazer grandes 
contribuições para os processos produtivos dos mais diversos ramos. No caso da 
indústria cerâmico-oleira, mesmo que não seja possível solucionar todos os problemas 
ambientais já causados, é possível minimizá-los e aplicar inovações tecnológicas que 
evitem a continuidade dos danos daqui para frente.  
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RESUMO 
A temática sobre o ecoturismo, nas entrelinhas, reflete no seu conceito a preocupação de uma 
consciência planetária que é decorrente da crise econômica, social e ambiental. Assim contempla 
alternativas estratégicas diferenciadas visando à eficiência econômica e conservação ambiental e 
inclusão social, buscando competitividade num contexto de rápidas e profundas transformações. O 
estado do Amazonas é difundido como Referencial Nacional do Ecoturismo. Assim, o objetivo principal 
deste estudo é mostrar a cenarização do futuro do ecoturismo para o Polo Amazonas constituído por 14 
municípios (15,3% do estado), mas escolhidos apenas 10 para análise. Este Polo concentra Unidades de 
Conservação, formando a maior área (5,7 milhões de hectares) protegida do planeta (PROECOTUR, 
2009). Como parte substancial da metodologia, utilizou-se a técnica prospectiva de construção de 
cenários de Godet.  Este modelo se propõe a projetar as reflexões sobre o seu futuro como forma de 
identificar políticas públicas consistentes no sentido da sustentabilidade. Os resultados apontam para 
três cenários: “Otimistas Racionais (A)”, “O Canto do Uirapuru (B)” e “Ajuricaba (C)”. Conclui-se, então, 
influências positivas de um contexto de cenarização que oscila entre incertezas e riscos. Entretanto, não 
existe atividade ecoturística de fato no Amazonas, estando as atividades em estágio incipiente, 
desordenadas e impulsionadas, quase que exclusivamente, pela oportunidade mercadológica visão 
imperante, sobretudo, dos gestores ligados ao seu planejamento. O lado bom é que os cenários 
apontam o crescimento da atividade nos próximos anos. Entretanto, existem incertezas e riscos que 
precisam ser trabalhados melhor pelas politicas públicas voltadas ao setor.  
Palavras chave:  Ecoturismo, Cenários, Amazonas, PolÍticas publicas. 
 
ABSTRACT 
In its concept, Ecotourism generates issues of concern in a world that is growing more aware of its 
economic, social and environmental crises. As such, it requires alternative strategies to generate 
economic efficiency, environmental conservation and social inclusion to ensure competitiveness in a 
context of rapid and profound world changes. The state of Amazonas is known as a National Reference 
in Ecotourism. Thus, it is the main objective of this study to show scenarios built for the future of 
ecotourism in the Amazonas Tourism Hub, which is made up of 14 municipalities (15.3% of the state), 10 
of which were chosen for this analysis. This hub has a large concentration of Conservation Units, forming 
the largest protected area (5.7 million hectares) on the planet (PROECOTUR, 2009). For our 
methodology, we used the Godet prospective technique to build these scenarios. This model attempts 
to produce reflections on the future of its local ecotourism in order to identify public policies consistent 
with sustainability. The results have pointed to three scenarios: "Rational Optimists (A)", "The Uirapuru 
Song (B)" and "Ajuricaba (C)". We have found positive influences in the scenarios in spite of shifts 
between uncertainties and risks. In a strict sense, there is no ecotourism activity as such in Amazonas 
since its activities are still in a disordered stage of inception and are driven mainly by market 
opportunities, which is the prevailing view especially among the administrators involved in its planning. 
On the good side, these scenarios indicate activity growth in the coming years, although its uncertainties 
and risks need to be resolved by public policies in the sector. 
Key words:  Ecotourism, Scenarios, Amazonas, Public policies.  

 
INTRODUÇÃO 

O ecoturismo é um fenômeno característico do final do século XX, com forte 
tendência para o século XXI. Suas raízes encontram-se na natureza e no turismo ao ar 
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livre e constituem-se na tentativa de alcançar um modelo sustentável de 
desenvolvimento (Cavalcante, 2006; Wester, 2005). No cenário internacional, a 
concepção desse tipo de turismo baseia-se em uma atividade econômica de baixo 
impacto ambiental, orientado para áreas de significativo valor natural e cultural. Para 
Castrogiovanni, é consenso entre os estudiosos que o exercício do ecoturismo só deve 
ocorrer considerando o paradigma da sustentabilidade (Castrogiovanni, 2004). 

No contexto mundial, autores como Wearing & Neil (2001), Swarbrooke (2000), 
Goodwin (1996), Buckley (2003), Boo (2005), Lascuráin-Ceballos (1988), Lindberg & 
Hawkins (2005) entre outros, apresentam um somatório de conhecimentos, os quais 
têm orientado caminhos coerentes no aprimoramento, tanto dos fundamentos, como 
da operacionalização do ecoturismo. 

O Programa de Polos de Ecoturismo do Brasil foi criado pela EMBRATUR e pelo 
Instituto de Ecoturismo do Brasil (IEB) com o objetivo de definir uma política de gestão 
para a consolidação de polos, conforme os critérios da sustentabilidade. O conceito de 
polo, nesse contexto de análise, refere-se a determinadas zonas prioritárias que 
funcionariam por meio da atuação do poder público na implantação de projetos e 
normas com vistas à atração de empreendimentos do segmento de caráter privado 
para dinamizar as atividades ecoturísticas na região.  Para Wallingre; Villar (2009 apud 
Valls, 2002) a denominação define-se como uma política de gestão fundada nos 
critérios da sustentabilidade.  

O Polo Amazonas foi escolhido para estudo por uma série de fatores, entre 
eles: a existência de atores importantes para assegurar a conectividade da realização 
da prática do ecoturismo e a fragilidade ambiental, que o torna especialmente fértil 
para análise de cunho socioambiental, grande concentração de Unidades de 
Conservação e crescente interesse na implementação de políticas públicas, com 
destaque para o projeto Corredor Ecológico. 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem de natureza 
qualitativa. Como parte substancial da metodologia, utilizou-se a técnica prospectiva 
de construção de cenários de Godet. Este modelo apresenta-se, em médio e longo 
prazos, como um instrumento viabilizador no diagnóstico do ecoturismo atual no 
estado e se propõe a projetar as reflexões sobre o seu futuro como forma de 
identificar políticas públicas consistentes no sentido da sustentabilidade. 

Enfim, este trabalho não pretende eliminar as incertezas relativas ao futuro e 
muito menos predizer o que vai acontecer, com segurança, com o ecoturismo no 
estado. E sim, encará-lo como alvo de desafio e reflexões no intuito de se questionar: 
afinal, o que idealmente se gostaria que o estado atingisse nesse período? 
 
MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem de natureza 
qualitativa. Esta abordagem é importante neste estudo por apresentar um conjunto de 
características essenciais, tais como:  

O ambiente natural como fonte direta de coleta de dados, caráter descritivo, o 
significado que as pessoas dão às coisas e à vida como importantes ao pesquisador e o 
enfoque indutivo. (GODOY, 1995, p. 1). 
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No processo analítico-metodológico de cenários, Buarque (2003) enfatiza a 
importância de o método propiciar tanto a abordagem no enfoque indutivo, como no 
dedutivo. Contribuem para isso, os jogos de combinações indispensáveis no 
desempenho dos cenários. Nesse processo, os cenários concorrem a partir da 
combinação de hipóteses sobre o comportamento dos principais eventos e constituem 
um jogo coerente de acontecimentos singulares. É importante reconhecer as 
vantagens desse tipo de abordagem quanto à oportunidade dada ao se pesquisar em 
relaçãoao entendimento dos fenômenos de acordo com a perspectiva dos 
participantes da situação estudada e, a partir daí, situa sua interpretação de tais 
fenômenos”. (CARVALHO, 2007, p. 13). 

A pesquisa adotou um levantamento de dados secundários, por meio de 
investigação bibliográfica e documental, entrevistas não estruturadas durante duas 
visitas exploratórias de campo nos destinos selecionados, intercaladas nos períodos de 
dezembro/2010 e janeiro a maio/2011, entrevistas semiestruturadas com atores 
sociais das esferas governamentais (federal, estadual e municipal), sociedade civil e 
mercado e observação direta e participante na condução do evento do Workshop de 
ecoturismo e cenários.  

Os documentos coletados corresponderam àqueles produzidos, em sua 
maioria, durante a época da elaboração dos projetos, programas e metodologias das 
oficinas do PROECOTUR, a partir da década de 1990 até o final de 2012. A pesquisa de 
campo permitiu a identificação dos atores sociais representantes do segmento 
turístico. A realização do Workshop de ecoturismo no Amazonas envolveram temáticas 
interdisciplinares relacionadas às estratégias de desenvolvimento para o turismo no 
estado do Amazonas. As entrevistas aconteceram com os principais atores ligados a 
temática como, por exemplo, atores sociais do Ministério do Turismo/programa 
PROECOTUR. As entrevistas-roteiro foram aplicadas com o objetivo de apurar a 
compreensão dos atores sociais sobre o ecoturismo no mundo, no Brasil e no 
Amazonas, nos últimos 10 anos. 

Além das entrevistas, foram coletados depoimentos em decorrência da 
condução das etapas da oficina, os quais oferecem substrato na construção do quadro 
das condicionantes de futuro internas e na análise das dimensões da sustentabilidade 
nos cenários de referência. A fim de interpretar a percepção dos atores entrevistados, 
o estudo valeu-se da técnica da análise de conteúdo (Bardin, 1979).  

Para analisar os dados obtidos nas etapas de pesquisa sobre o ecoturismo do 
estado do Amazonas, esta pesquisa fez uso do método da construção de cenários 
prospectivos subsidiados nos pressupostos de Godet (2000) e adotados, no Brasil por 
Porto, Nascimento e Buarque (2001). Em uma visão geral, adotou-se a pesquisa 
exploratória para dar suporte ao referido estudo. 

Por conseguinte, a partir desse jogo de combinações, baseado principalmente 
nos depoimentos dos atores sociais, o processo metodológico de cenários permite, na 
prática, reservar um espaço de diálogo e reflexões projetadas em um mundo de 
grande incerteza política, social, econômica e tecnológica, (Schwartz, 2004). 
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RESULTADOS  
O desenvolvimento da atividade turística no estado tem por base as 

orientações da proposta das diretrizes operacionais do Plano Regional de Turismo 
PNT/MTur (2004). Com relação às políticas de turismo e do ecoturismo, essas são 
estimuladas pelos seguintes programas de incentivo: Programa de Desenvolvimento 
do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR), Programa de Regionalização do 
Turismo – Roteiros do Brasil (PRT), Programa Nacional de Turismo Rural na Agricultura 
Familiar (PNTRAF), Pesca Esportiva no Amazonas, Turismo Arqueológico e Turismo em 
Terras e Comunidades Indígenas. 

Segundo Magalhães (2001) são considerados polos ecoturísticos áreas aonde as 
atividades ecoturísticas já vêm sendo desenvolvidas com sucesso, sendo promovidas 
por um número variável de agentes, ou locais com condições naturais especiais, mas 
poucas atividades devido à falta de infraestrutura e de organização.  

Como forma de promover o desenvolvimento da atividade no Amazonas, o 
governo do estado, por meio da AMAZONASTUR, definiu dois polos de ecoturismo: 
Polo Amazonas e Polo Sateré. Mas apenas o Polo Amazonas, objeto de investigação da 
presente pesquisa (Figura 01), possui hoje estudos estratégicos de ecoturismo 
elaborado pelo estado do Amazonas.  

 

 

Dos 10 municípios estudados, com exceção de Manaus, em média, estão sem 
esgotamento sanitário (34,6%), coleta de lixo (39,9%) e acesso a rede de água ou poço 
(48,1%). No Careiro, próximo a capital, 56,1% dos domicílios estão sem saneamento 
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básico. A taxa de analfabetismo na zona rural desses munícipios nunca é inferior a 
15%, inclusive Manaus. Em Barcelos 57,6% de sua população é considerada analfabeta, 
ou seja, abaixo de oito anos de estudo (IBGE, 2010). O resultado demonstra um IDH 
baixo nesses munícipios, ocasionando um déficit social nos destinos do Polo 
Ecoturístico Amazonas. 

Entretanto, os municípios do Polo apresentam belezas naturais impares como 
arquipélagos, cachoeiras (em Barcelos está a maior cachoeira do Brasil, e o maior 
arquipélago fluvial do mundo – Marirauá com 1.700 ilhas), montanhas como no 
município de São Gabriel da Cachoeira onde estão os picos mais altos (Pico da Neblina 
e Pico 31 de Março). Além disso, todo o município tem em seus territórios Unidades de 
Conservação, bem como lagos, rios e igarapés de grande beleza. 

Um dos principais diferenciais para o Amazonas como destino ecoturístico 
refere-se à diversidade das nações indígenas existentes na região. Em alguns 
municípios, como São Gabriel da Cachoeira, 97% da população são indígenas. (Faria, 
2012). 

Os municípios são reconhecidos internacionalmente como destinos ecoturístico 
pelo seu potencial (PROECOTUR, 2009).  

O conceito de destino pode ser concebido como ‘um conjunto de produtos 
turísticos que operam no contexto de um determinado espaço geográfico, levando em 
consideração alguns fatores comuns, entre eles, clima, infraestrutura, serviços e 
recursos naturais e culturais. (Wallingre & Villar, 2009 apud Valls, 2002, p. 22). 

Assim apresentam-se a seguir as principais características definidoras do 
ecoturismo no estado, por meio do tratamento técnico e das hipóteses definidas para 
as incertezas críticas centrais, sob a ótica do horizonte temporal de 2012 a 2022, três 
cenários para o Amazonas: Otimistas Racionais (A), Canto do Uirapuru (B) e Ajuricaba 
(C), a seguir: 
 
Cenário A: otimistas racionais 

Mudança climática forte – decrescente demanda internacional/nacional e 
regional – melhorias eventuais da infraestrutura – média qualidade de serviços – forte 
concorrência – políticas públicas medianamente impactantes – crescente iniciativa 
empreendedora local – ascendente participação da comunidade. 

Remete a uma conotação metafórica dúbia. De um lado, o otimismo 
identificado em um denso conjunto de variáveis, cujo comportamento gera 
expectativa de ações desenvolvidas com tendências medianas e positivas. De outro, a 
racionalidade refletida em um cenário, preocupado com os riscos advindos das 
pressões das mudanças climáticas que podem acometer a região amazônica no 
horizonte 2012-2022. Assim, este cenário caracteriza o desenvolvimento do 
ecoturismo análogo a uma marcha lenta, caso não haja empenho do estado por ações 
inovadoras nesse segmento. 

 
Cenário B: O Canto do Uirapuru 

Mudança climática fraca – crescente demanda internacional – estabilidade na 
demanda nacional e regional – melhorias constantes da infraestrutura – boa qualidade 
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de serviços – forte concorrência – políticas públicas impactantes – crescente iniciativa 
empreendedora local – ascendente participação da comunidade. 

O Uirapuru é um pássaro de rara beleza. No folclore do norte do Brasil, ele é 
conhecido por ter um dos mais belos cantos entre as aves, fazendo com que todos os 
outros pássaros parem de cantar para ouvi-lo. Como resultado do amplo processo de 
consultas realizadas junto a atores sociais relevantes, consolidaram-se variáveis que 
representam rompimentos positivos em relação às tendências atuais. São as passagens 
(breakthroughs) que ensejam círculos virtuosos capazes de alavancar o crescimento do 
ecoturismo no estado. O canto do Uirapuru, metaforicamente, remete à conotação de 
fortalecer o desenvolvimento do ecoturismo no Amazonas, com substantivas 
possibilidades de ser reconhecido como destino único capaz de saber valer as questões 
da sustentabilidade. Seu canto representa a busca de objetivos ambiciosos e o 
aproveitamento das oportunidades. 

 
Cenário C: Ajuricaba 

Mudança climática forte – decrescente demanda internacional – estabilidade 
na demanda nacional e regional – melhorias eventuais da infraestrutura – média 
qualidade de serviços – média concorrência – políticas públicas fracamente 
impactantes – media e crescente iniciativa empreendedora local – ascendente 
participação da comunidade 

Ajuricaba era o nome designado a um guerreiro indígena pertencente ao povo 
dos Manaós. Uma tribo indígena que deu origem ao nome da atual capital do 
Amazonas/Manaus.  Ajuricaba conseguiu congregar varias tribos na luta contra o 
domínio português. Assim, como resultado do amplo processo de consultas realizadas 
junto aos atores relevantes, consolidaram-se variáveis que representam involuções. 
Revertem-se tendências medianamente positivas e aprofundam-se tendências 
negativas, ensejando círculos viciosos que entravam o desenvolvimento da atividade. 

 
DISCUSSÃO 

Os trabalhos de RIBEIRO et al (2012) e RIBEIRO (2013)  sobre a análise do 
ecoturismo em Iranduba e a tese de doutorado sobre ecoturismo no Amazonas, 
respectivamente subsidiam os estudos e dados locais. As teorias de Sachs (2000), 
Veiga (2002) Leff (2004) e Sen (2010) sobre o conceito de sustentabilidade apoiam os 
resultados das analises dos cenários a partir das dimensões econômica, social, 
ambiental e de infraestrutura. Rabinovici (2009) apoia a analise sobre organização não 
governamental e turismo sustentável. 

Quando se tenta visualizar a existência do equilíbrio da dimensão econômica 
nos três cenários do ecoturismo do Amazonas, constata-se que os cenários A e C 
descrevem um futuro insustentável da atividade ecoturística no estado. No entanto, 
percebe-se a reversão desse quadro no cenário B, pois este é um cenário que 
demonstra otimismo de grandeza para a sustentabilidade, cuja chave está na mudança 
tecnológica. 

Quando se analisam as perspectivas de crescimento da geração de empregos 
ligados às atividades do ecoturismo, constata-se que, tanto o cenário A como o cenário 
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C tendem, no final da trajetória, a seguir como o município de  Iranduba que concentra 
o maior número de hotéis de selva no Amazonas, mas nos últimos dez anos (2000-
2010) teve queda de pessoas ocupadas no setor de 532 para 403 (IBGE, 2010) e  
crescimento de 38,37% do desmatamento (INPE/PRODES, 2011).  

Por conseguinte, embora Iranduba receba a designação de destino ecoturístico 
há mais de 10 anos, não há benefícios socioeconômicos quando se leva em 
consideração a agregação de valor da atividade. Como exemplo disso, o fornecimento 
de alimentos produzidos pelos comunitários, como frutas e pequenos animais (frango, 
peixes e outros), vêm de Manaus.  

As alternativas são sinalizadas no cenário A, ao longo da década (2012-2022). 
As reivindicações estão no redirecionamento do turismo, tanto no que diz respeito às 
atividades ofertadas pela região, como na formalização empresarial e na capacitação 
do pessoal, como forma de organizar o próprio mercado turístico local. 

As vantagens interessantes projetadas no cenário B direcionam-se a duas 
estratégias tidas como prioritárias ao desenvolvimento turístico da região: a primeira 
diz respeito às inovações tecnológicas, sobretudo tecnologia limpas, com a extensão 
de novos usos do vetor elétrico na vida diária das comunidades do interior do estado 
do Amazonas. A segunda é a continuação da expansão de redes elétricas regionais e 
locais. Como exemplo, cita-se o Programa do Governo Federal, denominado Luz para 
todos. Nesta aponta-se a expansão das hidrelétricas, principalmente na Amazônia, 
trazendo energia as comunidades rurais, mas ao custo de impactos ambientais. 

Na configuração inferida pelo cenário B poderia até ser considerado o embrião 
de uma sustentabilidade contemplada na dimensão social, se as projeções não 
afirmassem que os combustíveis fósseis ainda representem mais de 80% dos 
suprimentos de energia em 2022. Este consumo fragiliza os demais investimentos em 
fontes energéticas limpas com tendências a descarbonização. 

A análise da dimensão sociocultural nos cenários A, B e C apresenta-se como 
uma das variáveis mais complexas, principalmente quando esta passa a ser 
considerada, neste estudo, a competência essencial do saber fazer o segmento 
ecoturístico do destino Amazônia. O conceito de competência essencial refere-se à 
marca exclusiva, extremamente difícil de ser imitada. É uma estratégia adotada por 
organizações e empresas como forma de ser reconhecida no mercado.  

Nesse contexto de análise, as competências essenciais do ecoturismo no 
Amazonas na dimensão sociocultural estão representadas pelo conjunto de 
atratividades ecoturísticas vivenciadas em seus ambientes, a partir de um conjunto 
integrado de fauna e flora: experiência com as comunidades tradicionais, unidades de 
conservação, experiências com a natureza, hotéis de selva, barco-hotel, gastronomia, 
patrimônio histórico cultural, cruzeiros e observação de aves. 

A partir de uma avaliação geral das previsões inferidas nos cenários A, B e C, 
pode-se concluir que as comunidades receptoras dos polos em estudo recebem 
influência positiva de um contexto de cenarização que oscila entre incertezas e riscos. 
A conjunção desses fatores agrava os estrangulamentos, gerando uma retração das 
tendências visualizadas no cenário C, ao longo da trajetória (2012 a 2022). As 
consequências dessa oscilação justificam-se em razão das seguintes fragilidades: 



 
 

215 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

ineficiência da gestão pública, fragmentação de políticas de fomento ao setor, 
dificuldade de articulação entre os agentes públicos e privados voltados às esferas 
governamentais (federal, estadual e municipal), equidade na distribuição da renda dos 
comunitários e incentivo ao valor agregado dos produtos ecoturístico e, acrescenta-se, 
o isolamento de muitas comunidades rurais. 

É interessante relacionar essa discussão no contexto dos objetivos do Plano 
Nacional de Turismo (2007-2010) quando se propõe abrir as portas do turismo 
nacional para que todos os brasileiros possam se beneficiar desse mercado e da 
inclusão social (MTur, 2007-2010). Geralmente, a perspectiva de participação das 
comunidades fica delegada a grandes jogos de interesses, principalmente quando se 
pretende consolidar determinado investimento de estrangeiros na região.  

Assim, embora se visualize a instabilidade do desenvolvimento do turismo no 
cenário C, nos cenários A e B observa-se uma lenta tendência de mudança e 
maturação dos órgãos de incentivo às políticas ecoturísticas, nos âmbitos nacional e 
local, ao longo da trajetória (2012-2022). 

Após uma avaliação das consequências inferidas nos cenários A, B e C à 
dimensão sociocultural, as previsões ao longo da trajetória mostram um 
desenvolvimento com multiplicidade de parcerias que proporciona estratégias 
interesseiras e individualistas. 

O desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade tem na variável do 
aquecimento global uma grande interferência. Independente do ponto de partida 
sinalizado pelo forte ou fraco, constata-se do ponto de vista das transformações 
inferidas pelas mudanças climáticas, conforme previsto nos cenários A e C, projeções 
nada animadoras para o alcance da sustentabilidade ambiental. No entanto, as 
projeções contempladas no cenário B, com relação à mudança do perfil dos tomadores 
de decisão quanto a abraçarem os programas de redução das taxas de desmatamento 
provenientes da comunidade internacional, apresentam-se contraditórias.  

De um lado, constatam-se resultados positivos, como no que se refere ao 
mercado de carbono. De outro, as previsões mostram que estes programas de redução 
de taxas de desmatamento só trazem vantagens para os grandes investidores da 
região, principalmente pecuaristas, agricultores e grandes proprietários de terras. A 
estes é prometida compensação maior de lucro a seus produtos agrícolas em nome da 
manutenção ou replantio em suas terras, por meio das regras do REDD. 

As previsões inferidas no cenário C às políticas públicas de turismo no estado 
sinalizam um futuro de obstáculos vislumbrados nos diversos programas de combate 
ao desmatamento ao longo da trajetória. Nesse contexto, o benefício advindo dos 
programas das Bolsas no fomento à conservação ambiental não consegue atingir toda 
a população tradicional, como ribeirinhos, extrativistas, artesãos e pescadores. Há 
dúvidas sobre os objetivos desses programas. Esses fatores tendem a dificultar o 
envolvimento dessa população nos demais projetos propostos ao turismo local. 

Com relação às políticas públicas de estímulo ao ecoturismo em terras 
indígenas, embora o cenário C descreva um futuro de conflito entre as instituições 
responsáveis por esses povos, o cenário B sinaliza a concretização de vários projetos, 
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contribuindo na geração de recursos econômicos e na melhoria da qualidade de vida 
dessa população.  

Enfim, vislumbrar demanda de programa socioambiental, em nome da 
comemoração de redução de taxas de desmatamento, não resolve o problema 
conjuntural da sociedade amazonense. Essa é uma questão preocupante, 
principalmente quando se verifica nos cenários A e C o fraco desempenho das políticas 
públicas. Respostas na resolução desses problemas podem ser encontradas em 
tomadas de decisões a partir de articulação entre vários segmentos, reforçando a 
ligação entre organizações da sociedade situada no ambiente que viabilize o 
desenvolvimento. Reflorestamento e despoluição de reservas aquáticas, saneamento 
básico, adequada gestão do consumo de água, erradicação de doenças tradicionais, 
qualidade da educação, alternativas econômicas pensadas para o pequeno produtor 
rural e outras fragilidades contempladas na ausência de políticas públicas não soam 
como consequências apenas para o setor de turismo, mas sim para a população em 
geral. 

Analisar-se-á, agora, nos cenários de referência propostos ao ecoturismo do 
Amazonas, a sustentabilidade nas dimensões da organização estrutural, a saber: 
superestrutura e infraestrutura. A superestrutura, neste contexto de análise, relaciona-
se às organizações dos setores públicos, privados e intragovernamentais, cuja função 
está na regulação e criação de planos e programas ao sistema de turismo. Já a 
infraestrutura relaciona-se aos prestadores de serviços básicos ou de apoio ao sistema 
de turismo (rede telefônica, rede de esgoto, rede de água potável aeroportos, 
rodovias, etc). 

A partir de uma avaliação geral nos aspectos concernentes à superestrutura e 
infraestrutura nos cenários de referência A, B e C, conclui-se que as projeções descritas 
sinalizam tendências insustentáveis. 

Alguns fatores concorrentes nas incertezas advindas das influências climáticas, 
como aquecimento global, queda da produtividade agrícola, crescimento 
extraordinário dos fluxos migratórios, entre outros, tendem a influenciar os tomadores 
de decisão de políticas públicas na região. Um dos aspectos que chama a atenção nas 
projeções inferidas dos cenários A, B e C é o indicativo de mudanças da participação 
das comunidades dos polos ecoturísticos. Fortemente integradas, essas comunidades 
põem em xeque a atuação do MTur,  quanto ao modelo de articulação dos três 
poderes e o interesse em promover a inclusão social. No que se refere ao apoio do 
governo do estado, mais uma vez o discurso tem reiterado a prioridade do turismo em 
seus planos de governo.  

Portanto, o sucesso no alcance dos objetivos presentes nas dimensões 
econômica, sociocultural, ambiental e organização estrutural encontram-se na 
construção do conhecimento e do saber, como o patrimônio de maior valor. No 
entanto, as decisões não podem ser tomadas com base em interesses de grupos 
fechados, mas por meio da construção do conhecimento como processo coletivo e 
dinâmico, para o qual se salienta a função relevante das empresas, das entidades 
públicas privadas e das instituições de ensino, especialmente as universidades, como 
centros de pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em função dos desafios de construção de futuros cenários, por constituir-se 

essencialmente da percepção dos atores sociais, pode-se considerar, aqui, duas de 
suas vantagens: a flexibilidade e a interação ocorrida em suas etapas. Esse processo 
possibilitou entender a realidade global das decisões de políticas públicas voltadas ao 
ecoturismo local.  

No entanto, quando se permite uma melhor visualização das atividades 
ecoturísticas no estado, percebe-se que ainda se encontram em estágio incipiente, 
desordenadas e impulsionadas, quase que exclusivamente, pela oportunidade 
mercadológica visão imperante, sobretudo, dos gestores ligados ao planejamento do 
ecoturismo.  

Essa incipiência fica mais evidente, quando se compara alguns indicadores 
socioeconômicos do estado e da capital, Manaus, ao dos polos destinos selecionados. 
A grande concentração econômica fica limitada apenas à cidade de Manaus. Assim as 
políticas públicas voltadas ao ecoturismo ficam fragilizadas, principalmente quando há 
troca de governo. Nesse sentido, as ações deixam de cumprir um importante papel 
ecológico e social, caminhando na contramão das ações e projetos pensados para os 
demais destinos de referência no Amazonas. 

O resultado, a rigor, é o baixo benefício socioeconômico e ambiental 
esperados, comprometendo, não raro, o conceito de imagem do produto ecoturístico 
brasileiro nos mercados interno e externo. Conclui-se, assim, que as inferências de 
perspectiva para o ecoturismo, conforme estimativa temporal, a um prazo exequível 
de 10 anos, apresentam-se contraditórias aos preceitos defendidos nos pressupostos. 
Esse resultado caracteriza a atividade no estado como insustentável. 

Como ficou evidente, o cenário B vislumbra um futuro promissor para o 
desenvolvimento do ecoturismo com bases sustentáveis. No entanto, as estratégias 
planejadas para este segmento precisam ser realizadas de forma holística visando 
promover uma rede integrada de apoio ao desenvolvimento da atividade. Nos cenários 
A e C, a expansão do ecoturismo encontra-se fragilizada e fortemente atrelada às 
incertezas e aos riscos do aquecimento global. Essa tendência pode servir de alerta 
quanto à inexistência de ações preventivas estimuladoras da educação ambiental e de 
adaptação da população local. Essa ação, inclusive, tem sido apontada como uma forte 
ferramenta de sensibilização diante dos riscos e das consequências do mau uso dos 
recursos naturais. 

Por conseguinte, como se evidenciou ao longo deste estudo, as estratégias de 
desenvolvimento do ecoturismo no estado têm sido relegadas a um segundo plano, 
contribuindo, assim, para o êxodo rural. Um futuro promissor no ecoturismo é um 
ingrediente fundamental para um novo modelo de desenvolvimento na Amazônia. 
Este é o desafio. 
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RESUMO: A educação ambiental tem sido utilizada como basilar para o entendimento e enfrentamento 
das questões ambientais, é através do conhecimento acerca das problemáticas, da importância que têm 
o ambiente como todo, é que se sensibiliza com a questão e vai à busca um novo estilo de vida que se 
tenha por base a sustentabilidade do planeta. Este artigo tem como objetivo analisar as práticas 
sustentáveis realizadas em uma Escola Estadual do município de Parintins por meio do projeto “Três 
árvores para salvar o planeta”, o qual conta com a participação de alunos, professores, comunidade em 
busca de bem-estar entre homem e natureza. 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Práticas sustentáveis, Sustentabilidade. 
 
ABSTRACT:Environmental education has been used as a foundation for understanding and coping with 
environmental issues, and through knowledge about the problem, the importance of having 
environment as a whole, is that it sensitizes the issue and goes in search of a new style life has been 
based on the sustainability of the planet. This article aims to analyze the sustainable practices 
performed in a state school in the municipality of Parintins through the project "Three trees to save the 
planet," and that includes the participation of students, teachers and the community in search of well-
being among man and nature. 
Keywords:Environmental Education, Sustainable Practices, Sustainability. 

 
INTRODUÇÃO 

A educação ambiental recorre como caminho para se chegar uma sociedade 
sustentável, pois é através do conhecimento acerca das problemáticas, da importância 
que têm os ecossistemas e o ambiente como um todo é que se sensibiliza com a 
questão. Há necessidade de se ter uma formação crítica no que diz respeito ao meio 
ambientedevido a grande crise por que passa o planeta em face ao consumo 
exacerbado de recursos naturais. Coloca-se assim os indivíduos como agentes 
comprometidos e preocupados com o bem-estar da natureza e do ser humano. 

Neste contexto, o artigo propõe-se a identificar quais as práticas de 

sustentabilidade que estão sendo realizadas por meio da educação ambiental em uma 

escola da rede pública, a partir do desenvolvimento de um projeto no município de 

Parintins. Tendo por base as pesquisas bibliográficas com autores que discorrem sobre 

as questões ambientais, a análise documental do projeto “Três árvores para salvar o 

planeta” e entrevista com a coordenadora do projeto. 

Para dar conta desta temática, inicialmente busca-se uma discussão sobre 
educação ambiental e sustentabilidade com ênfase na discussão acerca da questão 
ambiental, no retrato histórico do termo sustentabilidade e sua relação com 
surgimento da educação ambiental. Posteriormente discuti-se a Política Nacional de 
Educação Ambiental, com foco nas políticas públicas que enfatizam o desenvolvimento 
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da educação ambiental no âmbito escolar e também fora dele. E por fim faz-se uma 
análise do projeto intitulado “Três árvores para salvar o planeta”, realizado em uma 
escola de Parintins/Am, que promove a consciênciaambiental em um conjunto de 
práticas e teorias sustentáveis com relação a importância de árvores nos centros 
urbanos. 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  

As discussões acerca da questão ambiental têm levado a uma preocupação 
constante com os rumos dos ecossistemas devido a sua exploração indiscriminada no 
processo do modo de produção capitalista vigente. É recorrente o debate sobre o que 
pode ser feito para minimizar esses impactos socioambientais que ocorrem em todo o 
planeta.  

Compreende-se que o termo sustentabilidade surgiu na década de 60 quando 
eclodiu mundialmente a preocupação com a questão ambiental advinda da constante 
exploração do meio natural em prol do crescimento econômico. Esta discussão surgiu 
da Reunião do Clube de Roma em 1968 em que ganhou destaque “a urgência da 
necessidade de se planejar meios para garantir a conservação dos recursos naturais e 
controlar o crescimento da população” (NOGUEIRA; CHAVES, 2005. p. 132).  

Desta reunião resultou em 1972, o documento intitulado Limites do 
Crescimento. Esse encontro foi importante, pois a partir dele deu-se conta da 
problemática ambiental em escala global e se iniciou uma série de outros encontros 
com esta temática, como a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano, 
realizada pela ONU em 1972, em que indicou a criação do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).  

De acordo com Reigota ( 1994, p. 15): 

 

A criação da PNUMA foi uma importante resolução da Conferência de 

Estocolmo, na qual divulgou a ideia “[...] de que se deve educar o cidadão 

para a solução dos problemas ambientais. Podemos então considerar que aí 

surge o que se convencionou chamar de educação ambiental”. (REIGOTA 

apud NOGUEIRA; CHAVES, 2005, p.132). 

Desta discussão em torno dessa nova forma de educação, resultaram várias 
conferências e encontros para debater a respeito da educação ambiental. Em 1975 
lança-se em Belgrado o Programa Internacional de Educação Ambiental e no ano de 
1977 aconteceu a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental em Tbilissi, 
Geórgia, e posteriormente outra que ocorreu em Moscou em 1987. Nelas 
“estabeleceu-se orientações e avaliaram-se as ações e metas concebidas para 
efetivação da educação ambiental em todas as sociedades do planeta” (LEONARDI, 
2002, p. 393).   

A educação ambiental pode ser classificada em duas formas: a educação 
ambiental formal e a não formal. Assim sendo, a primeira “é aquela exercida como 
atividade escolar, [...]. Ela é muito diversa, assumindo formas, tipos, metodologias, e 
conteúdos diferentes, [...], sendo praticada geralmente com outras disciplinas, 
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escolares ou não” (LEONARDI, 2002, p. 397). A modalidade de educação não formal “é 
exercida em outros e variados espaços da vida social, com metodologias, componentes 
e formas de ação diferentes da formal” (idem, p. 397). 

Essas modalidades apresentadas na educação ambiental mesmo em diferentes 
espaços são praticadas na intenção de se educar o individuo na relação homem 
natureza. Assim, desvela caminhos a serem percorridos para um equilíbrio entre 
sociedade e meio ambiente, em que a população se mostre atenta à questão 
ambiental, tendo neste contexto uma ótica voltada também a questões de integração 
entre fatores econômicos, políticos, sociais e culturais na construção de um modo de 
desenvolvimento que seja sustentável.  

Pensar em sustentabilidade hoje é deparar-se com um tema recorrente, pois, 
visa-se tanto a questão econômica do crescimento ese deixa de ladomodalidades que 
também são de grande valia para uma sociedade, pensar em uma forma de 
desenvolvimento mais integrada requer o desligamento com a ideia de que 
crescimento econômico é igual a desenvolvimento. 

“O que se requer é uma visão distinta do processo econômico, levando em 
conta a dimensão biofísica, as leis e princípios da natureza, é o que se requer” 
(CAVALCANTI, 2002). Neste sentido no relatório de Brundtland, apresentado pela ONU 
em 1987, no livro intitulado Nosso Futuro Comum, se propôs um modelo de 
desenvolvimento que fosse viável, com as necessidades e preocupações com o 
ambiente e a sociedade, o desenvolvimento sustentável. 

 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento define 

como sustentável o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem suas próprias necessidades” (GOULET, 2002, p. 72). 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade 
de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e 
sociais que sustentam as comunidades (JACOBI,2003).  

Em 1992 foi realizada a UNCED (Rio-92), nela voltou-se a debater a 
problemática ambiental e constatou-se que era preciso agir, numa aproximação entre 
o ecológico e econômico a fim de preservar a humanidade, devido a grande crise 
ambiental pela qual passava por conta do modelo econômico em curso. Nesta 
conferência também teve a elaboração e aprovação do Tratado da Educação 
Ambiental para Sociedade Sustentáveis e Responsabilidade Global. 

Neste contexto a educação ambiental aparece como uma forma de 
entendimento das problemáticas ambientais e de formação para o cuidado com o 
meio ambiente, para se alcançar uma sociedade sustentável. A educação ambiental 
surge a partir da necessidade de se ter uma formação crítica no que diz respeito ao 
meio ambiente, devido a grande crise porque passa o planeta em face ao consumo 
exacerbado de recursos naturais no modo de produção vigente. De acordo com a 
PNEA lei 9.795/99: 
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Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade (PNEA, 1999, p.1). 

Neste sentido a educação ambiental é uma forma de levar a conhecer a 
importância do meio ambiente, sensibilizando e motivando a ações que visem hábitos 
saudáveis para com a natureza e assim com o ser humano, baseado em práticas 
sustentáveis que considerem a questão ambiental, social e econômica numa 
integração destes em busca do bem estar da população.  

Deste modo é preciso que se enfrente essas problemáticas, tendo consciência 
da dimensão em que se encontra a questão ambiental, no modo de produção 
capitalista. Desta forma, por meio da educação ambiental formar o cidadão para 
realização de práticas sustentáveis condizentes com a simbiose sociedade natureza, na 
busca de uma sociedade realmente sustentável. 

 
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Um debate em curso 

Um dos pontos de destaque da sustentabilidade é a preocupação entre a 
relação homem-natureza, no qual o ambiente escolar pode contribuir na reflexão das 
pessoas no que diz respeito às questões ambientais. Nesse sentido, a educação 
ambiental pode ser utilizada como basepara práticas e ações ambientais, além de ser 
uma forma de todos aqueles que constituem a escola, refletirem sobre um 
desenvolvimento mais sustentável. 

 

A educação ambiental tem como objetivo formar cidadãos para reflexão 

crítica e para desenvolver ações sociais corretivas que visem a 

transformação da sociedade viabilizando sua própria sustentabilidade. 

(LOPES, 2011, p .19). 

A Constituição Federal de 1988 já destacava no seu artigo 225, § 1º a obrigação 
do Poder Público de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 
sensibilizaçãopública para a preservação do meio ambiente, mas é somente com a 
Política Nacional de Educação Ambiental que o Poder Público Nacional vai se voltar 
para um trabalho mais desenvolvido sobre as questões ambientais no âmbito escolar.   

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) foi instituída em 27 de abril 
de 1999, proveniente da lei nº 9.795 sancionada pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Essa política tem o papel de promover ações educativas de amparo e 
recuperação dos recursos naturais, além de sensibilizar os cidadãos a respeito do meio 
ambiente, como destaca em seu Art. 2º: 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal (PNEA, 1999, p. 1). 
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Logo, a inclusão da educação ambiental nos níveis do processo educativo 
nacional faz com que as escolas adequem seus currículos para atenderem em cada 
nível de acordo com que preconiza a lei, promovendo uma melhor participação dos 
cidadãos nas ações práticas e educativas sobre as questões ambientais. 

A educação ambiental é um meio transformador voltado à cidadania e a 
construção de uma sociedade justa, comprometida com uma melhor qualidade de vida 
e com o meio em que vivem, viabilizando assim, sua própria sustentabilidade e deve 
ser trabalhada cada vez mais não só nas escolas.  

 

Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação 

de sociedades socialmente mais justas e ecologicamente equilibradas, que 

conservam e entre si relação de interdependência e diversidade. 

(LEONARDI, 2002, p. 399). 

Esse entendimento verdadeiro sobre a educação ambiental deve ser enfatizado 
cada vez mais, visto que esses valores e conhecimentos sobre o meio ambiente são 
necessários para a continuidade de vida do planeta em todos os níveis. 

A educação ambiental é necessária na discussão sobre os problemas 
ambientais da atualidade. Com isso a educação apresentada nas escolas é de extrema 
importância, que faz do aluno um atuante junto ao professor, que é o responsável por 
desenvolver a educação ambiental nos níveis e modalidades educativas como 
recomenda a PNEA.  

Nesse contexto, segundo Reigota (1998), educação ambiental aponta para 

propostas pedagógicas centradas na conscientização, mudança de 

comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de 

avaliação e participação dos educandos. (JACOBI, 2003, p. 196) 

Cabe entender a partir daí a importância da educação ambiental no âmbito 
escolar, para assim articular meios individuais e coletivos para a busca de um 
desenvolvimento mais sustentável e preocupado com os recursos naturais do planeta.  

Muitas vezes a educação ambiental discutida e trabalhada em sala de aula é 
mais visível na semana do Meio Ambiente, onde são desenvolvidas algumas atividades 
sobre o lixo; uso e degradação dos mananciais de água; ações voltadas aos problemas 
ambientais cotidianos dos moradores; conservação do “verde” (LEONARDI, 2002, p. 
403). 

É preciso que a escola introduza a educação ambiental em seu cotidiano, para 
que cada estudante adquira uma nova maneira de pensar e operar de forma 
socialmente construtiva que favoreça o bem-estar no meio ambiente e da sociedade 
(JESUS; SAMPAIO, 2007 apud LOPES, 2011, p.22). 

Deste modo, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) destaca que a 
educação ambiental deve ser desenvolvida na educação, em especial nas escolas do 
país, como bem apresenta o Art. 8º que afirma que as atividades vinculadas à Política 
Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na 
educação escolar. (PNEA, 1999, p.2) 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS: a sustentabilidade materializada 
no Projeto “Três árvores para salvar o planeta”. 

O Governo do Estado do Amazonas tem fomentado a discussão em torno da 
pesquisa científica no espaço escolar desde 2000, inserindo propostas em parceria 
com fundações de fomento como incentivo para professores, alunos e equipe gestora 
na formulação de projetos que deem ênfase às problemáticas vivenciadas pelos 
estudantes do Estado do Amazonas. 

Essa iniciativa trouxe para o âmbito escolar o Programa Ciência na Escola (PCE) 
financiado pela Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam), Secretaria do Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) e 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Tem por objetivo 
incentivar a pesquisa cientifica nas escolas públicas da rede estadual e municipal de 
ensino dentro de propostas específicas ou demandas vivenciadas em comunidade. 

A partir de 2009, a Secretaria do Estado da Educação e Qualidade do Ensino 
(Seduc) em parceria com a Secretaria de Cultura (SEC) e Secretaria do Meio Ambiente 
vem consolidando um importante papel no desenvolvimento de proposta a respeito 
da Educação Ambiental nas escolas da Capital e seus municípios.  

Em Parintins/Am o Programa Ciência na Escola vem funcionando há 5 anos e 
projetos de Educação Ambiental têm sido identificados no município por conta das 
problemáticas locais referentes aos impactos da lixeira pública; desflorestamento por 
conta das ocupações desordenadas; poluição do rio advindo do fluxo das 
embarcações; acúmulo de lixo no espaço escolar; avaria de merenda escolar; entre 
outros. 

A Educação Ambiental é uma troca de conhecimentos entre escola e 
comunidade que tem ocorrido de forma direta e indireta no espaço escolar, essa 
intervenção e troca de saberes é o objetivo deste trabalho, que pretende discutir de 
que forma os projetos e ações que estão sendo desenvolvidos e que vem impactando 
a vida dos educandos e os envolvidos neste processo.  

Em Parintins, o PCE é uma atividade realizada em todas as 21 escolas estaduais 
de nível fundamental e médio. Dada a necessidade de enfatizar propostas de Educação 
Ambiental, um projeto na Escola Estadual Gentil Bélem chamou a atenção por tratar 
de discussões que impactam sobre a urbanização versus a importância das árvores nos 
centros urbanos e da consciência ambiental no município. 

O projeto intitulado “Três árvores para salvar o planeta”, realizado no ano de 
2013, teve por objetivo geral “promover a consciência ambiental na cidade de 
Parintins/Am, em relação a importância das árvores nos centros urbanos, propondo um 
conjunto de atividades teóricas e práticas” envolvendo professores, alunos e 
moradores em geral.  

O projeto “Três arvores para Salvar o Planeta” tem como informações 

relevantes à avaliação da proposta: 

a) O aprofundamento de seu conhecimento sobre a importância das 
arvores nos centros urbanos; 



 
 

227 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

b) O amadurecimento (ou mesmo a formação) de sua consciência 
ambiental referente a preservação das florestas; 
c) O exercício da leitura da reflexão critica de textos, vídeos e outros 
materiais sobre o tema; 
d)  O aperfeiçoamento de seu espírito de pesquisa e seu senso crítico; 
e) O desenvolvimento de sua habilidade de escrita e de sua capacidade de 
organização de ideias, sobretudo, na fase de produção da cartilha; 
f) Promover a integração entre escolas através da aproximação entre 
professores, alunos e moradores em geral. 

A proposta deste projeto, é continuidade e aprofundamento de um projeto 
homônimo anterior realizado em 2011 e 2012, como primeira proposta dedicava-se à 
integração de alunos e professores da Escola estadual Gentil Belém, e que, agora tem 
por meta a ampliação dos envolvidos acrescentando a Escola Estadual “Geny Bentes 
de Jesus”, “São José Operário” e “Aderson de Menezes”, bem como toda a 
comunidade escolar onde situam-se os respectivos educandários. 

Para Jacobi (2003, p. 5): 

É considerando os diversos atores sociais e, portanto, os mais diversos 

posicionamentos quanto o melhor caminho a percorrer em busca da 

sustentabilidade, que a função do educador passa a ser “de mediador na 

construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los como 

instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada no 

conceito da natureza”. 

Este novo pensar educacional, estabelecido historicamente na Conferência 
Intergovernamental sobre Educação Ambiental, realizada nos Estados Unidos em 1977, 
observa a necessidade da produção de conhecimento baseado em uma prática 
interdisciplinar e nos princípios da complexidade que tende ser orientado pela 
capacidade de se firmar perante a sociedade, ao invés de ser pensado apenas como 
uma “amostra” do que é ser sustentável. 

O que se percebe a partir da pesquisa realizada para a fundamentação e 
entendimento deste trabalho é a natureza como está sendo orientado este projeto, 
que dá continuidade e busca intensificar melhorias de gestão para elaboração de 
atividades que garantem os objetivos instituídos na proposta. Não se descarta a 
elaboração de um projeto anterior, mas há uma busca incessante no aperfeiçoamento 
e compromisso com a Educação Ambiental.  

Essa continuidade em se pensar a Educação Ambiental, é preparar osalunos a 
(re)pensarem suas práticas cotidianas dentro da necessidade sustentável do planeta, 
situando nas propostas de mudança comportamental dos indivíduos em sociedade. 
Assim, “tem como objetivo a formação de uma consciência crítica, do ponto de vista 
ambiental, posto que seja capaz de, criticamente, compreender a desigualdade social, 
a padronização cultural e o fetichismo da política [...]. (SILVA, 2010, p 138). 

Tais problemáticas são pensadas sob as fragilidades de gestão e a incapacidade 
do sistema em resolver a “questão ambiental”, mesmo que tenha sujeitos 
participativos intencionados e com boa vontade, como o caso do Projeto desenvolvido 
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na Escola Estadual Gentil Belém. Não basta propor, é preciso fomentar a participação 
dos envolvidos diretamente e indiretamente, qualificando as ações e ampliando a 
participação de “outros”. 

Quanto as propostas de projeto, o anterior incluiu a realização de palestras 
abertas à comunidade a respeito do papel do cidadão na concretização da ideia de 
preservação do meio ambiente. Nesta nova proposta, os instrumentais foram 
mantidos, porém, desta vez mais escolas participaram do projeto, os espaços usados 
para a realização das palestras foram diversificados, no sentido de contemplar as 
instituições envolvidas. 

Outras etapas importantes do projeto foram a doação de mudas e o 
acompanhamento e seu desenvolvimento no contexto residencial, práticas, aliás, já 
desenvolvidas no anterior. As mudas distribuídas foram pleiteadas junto a órgãos 
especializados, como a EMBARA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o 
IDAM (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal sustentável do Estado do 
Amazonas), além do resultado final representado pela elaboração de uma Cartilha de 
Conscientização Ambiental. 

A cartilha de conscientização ambiental foi um dos resultados satisfatórios 
durante esses dois anos de projeto que reuniu textos e imagens, fotografias, desenhos 
e outros, produzidas pelas instituições envolvidas. Esse material foi selecionado pelos 
alunos bolsistas, juntamente com o professor, que auxiliou na revisão e formação dos 
textos e tratamento das imagens. A distribuição da cartilha condicionou à realização de 
um evento de encerramento das atividades do projeto, aberto a toda comunidade, no 
qual alunos- bolsistas apresentaram resultados obtidos. 

Quanto aos dados obtidos durante a realização do projeto, a pesquisa 
exploratória e documental permitiu a identificação dos seguintes dados: 

 Promoção e integração da escola e comunidade através da aproximação 
entre professores, alunos e moradores; 

 Amadurecimento a respeito da consciência ecológica de preservação da 
floresta com espírito de sustentabilidade; 

 Amadurecimento da proposta de mudas de plantas e preservação das 
existentes nos centro urbanos no município de Parintins; 

 Intensificação do exercício da leitura, espírito das pesquisas e senso 
crítico; 

 Elaboração da Cartilha de conscientização ambiental.  

Portanto, a duração de apenas seis meses, dando ênfase teórica e 
metodológica a conscientização e educação ambiental das referidas escolas foi de 
fundamental importância para o desenvolvimento teórico da Educação ambiental não 
só no ambiente escolar, mas com todos os sujeitos das comunidades de bairro 
envolvidos durante as ações.  

Segundo a coordenadora do projeto, o projeto alcançou não só a participação 
da comunidade escolar,  mas de instituições na cidade e até de escolas de municípios 
vizinhos interessados na metodologia voltada ao desenvolvimento sustentável,  “de 
algo visto como paradoxo pela sua mera prática sustentável, crescer e se desenvolver”, 
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e também pela sua publicação através da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado 
do Amazonas (FAPEAM). 

Neste sentindo, consta-se no referido projeto e no projeto anterior, uma série 
de dados que visam promover a reflexão sobre a questão da preservação ambiental, 
assim como, a geração preservacionistas que justifiquem os discursos. Concretizar tais 
ações é necessário para que as sementes em termos de conscientização, lançadas na 
primeira proposta, possam crescer em um terreno mais amplo e gerar frutos no 
amanhã.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho trouxe uma discussão sobre educação ambiental, 
sustentabilidade, e a importância das práticas sustentáveis que são utilizadas na busca 
de um desenvolvimento que leve em conta as questões ambientais, que vise 
benefícios, bem-estar as pessoas, e que integre questões econômicas, sociais e 
políticas na busca de um desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável.  

Através do projeto “Três árvores para salvar o planeta” percebemos 
contribuição no aprofundamento do conhecimento intelectual e populacional sobre a 
importância das árvores nos centros urbanos, no amadurecimento (ou mesmo a 
formação) de consciência ambiental referente a preservação das florestas, no exercício 
da leitura da reflexão crítica dos alunos constituintes e no aperfeiçoamento do espírito 
de pesquisa e senso crítico, desenvolvimento da habilidade de escrita  e de capacidade 
de organização de ideias, sobretudo, na fase de produção da cartilha. 

Deste modo, este trabalho é relevante, pois, busca demonstrar que através do 
conhecimento, de habilidades e práticas que difundam a preservação ambiental, é 
possível levar à sensibilização da comunidade escolar e da comunidade de uma forma 
geral para uma nova forma de olhar o meio ambiente através de maior 
comprometimento e vise alternativas para cuidar do planeta. 
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RESUMO 
Em tempos hodiernos encontramos na Amazônia, comunidades e povos rurais vivendo em  precárias 
condições de vida, trabalho e sem acesso às políticas públicas . Tais situações podem ser resultantes de 
políticas públicas fragilizadas, incapazes de atingir a todos os segmentos da sociedade, ou mesmo por 
não incluírem nessas políticas especificidades das comunidades ribeirinhas da região amazônica. Nesse 
sentido, a presente pesquisa teve por objetivo analisar as condições de trabalho das trabalhadoras da 
juta e malva da Comunidade Costa da Águia do Município de Parintins/AM. Para tanto foi necessária à 
realização de uma vasta pesquisa bibliográfica sobre o processo de introdução da cultura de juta e 
malva no Brasil, bem como no estado do Amazonas, e os processos pelos quais a mesma tem passado. 
Buscou-se ainda autores que tratam sobre a temática de gênero e políticas públicas destinadas aos 
trabalhadores rurais e agricultura familiar. Foi necessário ainda realizar uma pesquisa de campo na 
comunidade no intuito de obter informações sobre o cotidiano vivido pelas mulheres e pelos moradores 
da Comunidade Costa da Águia, assim como também para aplicar os questionários e realizar entrevistas 
com as pesquisadas. Os dados foram descritos e analisados à luz da teoria apreendida na pesquisa 
bibliográfica, tanto a pesquisa quantitativa como a qualitativa indicaram precárias condições de trabalho 
e vida enfrentados pelos moradores da referida comunidade, o que nos levou a crer que tais condições 
influenciam diretamente na condição saúde/doença de homens e mulheres que vivem naquela 
localidade e trabalham com a juta/malva. As dificuldades de acesso às políticas públicas, a presença de 
intermediários na comercialização da produção e a precariedade do trabalho, tem levado o produtor 
rural, sobretudo o de malva, a um estado de desalento, diante da faina desta produção. São cada vez 
menores as áreas de produção e o número de produtores da fibra na região de Parintins, e isto se deve 
ao total abandono a que estes estão sujeitos. 
Palavras-Chave: Juta e malva, condições de trabalho, desalento 
 
ABSTRACT 
In modern times found in the Amazon , rural communities and people living in precarious conditions of 
life , work and without access to public policy . Such situations may result from weakened , unable to 
reach public policies to all segments of society , or even by not incorporating these political specificities 
of riverside communities in the Amazon region. In this sense , the present study aimed to analyze the 
working conditions of workers in the jute and malva Community Coastal Eagle County Parintins / AM . 
To do so was necessary to conduct an extensive literature on the process of introducing the culture of 
jute mallow and in Brazil as well as in the state of Amazonas , and the processes by which it has passed . 
We tried to still authors who deal about gender issues and public policies for rural workers and family 
farming . It was also necessary to carry out a field survey in the community in order to obtain 
information about the daily life lived by women and residents of Costa Community of Eagle, as well as to 
apply the questionnaires and conduct interviews with the researched . The data were described and 
analyzed in the light of the theory seized in bibliographical research, both quantitative and qualitative 
research indicated poor working conditions and life faced by the residents of that community, which led 
us to believe that these conditions directly influence the health condition / disease of men and women 
who live in that area and work with jute / mauve . The difficulties of access to public policies , the 
presence of intermediates in the production and marketing job insecurity has led the farmers , 
especially the mauve , to a state of despondency , before the labors of this production . Are becoming 
smaller production areas and the number of producers in the region of the fiber Parintins , and this is 
due to the total abandonment to which they are subject. 
Key words: Jute and mauve , working conditions , discouragement. 
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INTRODUÇÃO 
O presente estudo é parte da pesquisa de iniciação científica produzido no 

período de agosto de 2012 a julho de 2013, com financiamento da Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Amazonas – FAPEAM. Teve como objeto de estudo o acesso das 
cultivadoras de malvas as políticas públicas destinadas às mulheres trabalhadoras 
rurais. Como parte da pesquisa foi descrito o processo produtivo da malva, acesso as 
políticas públicas e desafios na contemporaneidade para esta produção. É sobre este 
ponto que tratamos neste estudo, intitulado: “Faina e desalento na produção da malva 
na comunidade Costa da Águia”. Entendemos que o processo produtivo da fibra juta e 
malva, sempre foi uma atividade insalubre, desgastante física e mentalmente para o 
produtor rural, contudo, na atualidade se tornou um processo gerador de desalento, 
desesperança, desanimador para os produtores. 

As pesquisas identificam o baixo amazonas como o lócus no desenvolvimento 
da produção da cultura da juta/malva na região do Amazonas. Os textos de Homma 
(2010), Noda (2010) e Pinto (2010), trazem um resgate histórico e uma análise 
econômica desta atividade na região. O processo produtivo da juta/malva ainda segue 
modelos e técnicas rudimentares, havendo pouca ou nenhuma introdução de 
tecnologias e modificações nos processos produtivos. Atualmente a produção de juta e 
malva esta espalhada por toda região amazônica – Rio Negro, Japurá, Alto Solimões, 
Juruá, Tefé, Coari, Manaus, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins, Boca do Acre, 
Purus, Madeira, Manacapuru, Coari, (IBGE, 2010).  

Em relação à produção da Malva, esta fibra apresenta as mesmas 
peculiaridades que a juta no processo produtivo. Na Amazônia era considerada como 
praga nas roças e por ser uma planta adaptada aos solos de baixa fertilidade. Uma 
vantagem na produção da malva é que esta pode ser cultivada em terra firme, ficando 
livre das enchentes anuais da região do Amazonas. A cultura da juta e da malva se 
caracteriza pelo uso do trabalho manual, com auxílio de poucos instrumentos, porém 
com uma boa produtividade, ainda que os solos da várzea apresentem pouca 
fertilização (NODA, 2010).  

O trabalho neste tipo de agricultura se constitui de força de trabalho familiar, 
tendo o homem como chefe da família e organizador do processo produtivo, visto que 
este processo ainda nos dias de hoje depende exclusivamente da força de trabalho. É 
comum a participação de vizinhos, compadres na forma de ajuda mútua, ou até 
mesmo a troca de dia, sem uma formalização ou regulamentação desse processo, esta 
forma de ajuda é denominada regionalmente como ajuri ou puxirum, tem o formato 
de um mutirão.  

Destaca-se que todo processo de produção da juta/malva nestes 80 anos é 
realizado de forma manual/artesanal e insalubre, uma vez que os produtores rurais 
ficam em média de oito a dez horas por dia submersos com água até a cintura, e 
vulneráveis ao ataque de animais peçonhentos. No período de maior demanda, os 
trabalhadores tendem a se dedicar a esta atividade de segunda a domingo, com pouco 
tempo de intervalo para o descanso, as mulheres além de trabalhar nesta atividade, 
desenvolvem as tarefas da casa e do cuidar dos filhos, perfazendo duplas e ou triplas 
jornadas de trabalho. Neste contexto de insalubridade e precariedade do trabalho se 
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faz mister o desenvolvimento e implementação de políticas públicas para atender as 
necessidades da população, em especial aquelas da área rural.  

O presente artigo traz uma breve apresentação sobre a história da cultura da 
juta/malva no Brasil, bem como de que forma se deu esse processo e desenvolvimento 
da cultura no estado do Amazonas, assim como os fatores que contribuíram para que a 
mesma se disseminasse no estado. Discorre ainda sobre a importância do processo 
fabril da malva no contexto econômico e social do Amazonas, caracterizando quem são 
as pessoas que trabalham com a malva e procurando tecer algumas considerações 
sobre as problemáticas vivenciadas pelos trabalhadores da fibra durante processo de 
produção, uma vez que este continua sendo realizado do mesmo modo desde a 
introdução deste cultivo no país a partir da década de 1930. Para isso, será feita uma 
descrição das etapas realizadas pelos trabalhadores, desde o recebimento das 
sementes até a comercialização das fibras. Vale destacar que os resultados aqui 
apresentados são relativos a coleta de dados realizada no período de janeiro a julho de 
2013. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA: 

O procedimento metodológico desta pesquisa compreende a abordagem 
qualitativa e como técnicas de pesquisa foi utilizada a observação sistemática e 
entrevista seguindo um roteiro de perguntas. Segundo Chizzotti, “a observação 
sistemática ou estruturada consiste na coleta e registro de eventos observados que 
foram previamente definidos” (2006, p. 53). Esta técnica permite que o observador 
esteja em contato direto com o fenômeno observado, haja reflexão pessoal, a 
descoberta de novos problemas e coleta de dados que seriam impossíveis mesmo 
através de entrevistas; como segunda técnica de coleta de dados foi realizada a 
entrevista com roteiro de perguntas relativas à produção rural, trabalho, políticas 
públicas, condições socioeconômicas. O método utilizado foi o descritivo analítico, a 
partir de uma análise histórica do processo produtivo da juta e malva no Amazonas. 
Para o embasamento teórico foi desenvolvida a pesquisa bibliográfica englobando 
textos, artigos científicos e livros que tratam das temáticas relativa a pesquisa:  
produção da juta e malva, agricultura familiar, áreas de várzea. Os sujeitos desta 
pesquisa foram mulheres moradoras da comunidade Costa da Águia, o presidente da 
comunidade e o intermediário comprador da produção. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Produção da juta e malva – breve histórico 

A imigração japonesa para o Brasil, ocasionada principalmente, por interesses 
de empresários em expandir o capital, foi um dos responsáveis pela introdução da juta 
no Brasil. Em um primeiro momento, o interesse dos governantes do país em receber 
imigrantes japoneses se dava pela falta de mão de obra na produção de alimentos e na 
agricultura, pois a maioria destes estava voltada a extração da borracha. Na Amazônia, 
a possibilidade o cultivo da juta começa a surgir a partir do declínio da borracha. Para 
Homma (2010) “a imigração japonesa no Brasil foi construída em decorrência da 
vontade mútua por parte de governos e de empresários de ambos os países para 
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atingir dois objetivos: expansão capitalista e garantir a tranquilidade doméstica”. (p. 
47)  

Manaus, que neste momento vivia seu período áureo de prosperidade em 
função dos bons tempos trazidos pela grande quantidade de borracha extraída e 
exportada para os vários países, estava diante da queda, do então conhecido “ouro 
branco amazônico”. Esta situação não deixa só Manaus em estado de calamidade, mas 
todo o estado que vive sob a dependência da produção da borracha, tida como mola 
propulsora da economia local. É neste cenário de atenção vivido pelo estado, que a 
juta surge como esperança de revitalização econômica e social, no contexto 
especificamente do Amazonas.  

Noda (1985) afirma que “a proposta manifesta pelo governo federal era colocar 
a produção de juta como mecanismo para resolver os problemas advindos com a crise 
da produção de borracha”. (p. 85). No entanto, várias barreiras surgem durante esse 
processo de introdução até sua chegada ao solo brasileiro, afinal, tratava-se de uma 
modalidade econômica nova, típica de países do oriente como, Bangladesh, Índia e 
Paquistão e desconhecida do setor primário nacional. Assim sendo, fez-se necessário 
que experimentos fossem realizados quanto a sua adaptabilidade no solo brasileiro. As 
primeiras experiências do cultivo da juta em solo brasileiro ocorrem em 1920 às 
margens do rio Paraná, em São Paulo.  

As primeiras sementes de juta introduzidas no Brasil são provenientes do 
oriente somente a partir da década de 1920. Isso se deve ao fato de ter acontecido um 
bloqueio da comercialização da produção indiana da juta, o que acarretou em uma 
considerável queda na produção e comércio da juta ocasionada pela primeira Guerra 
Mundial. Em função disso, a indústria têxtil nacional teve que ser incrementada, a 
partir de um plano de substituição de importações forçada e rápida.  

Foram os colonos japoneses ligados à Companhia Industrial Amazonense 
(Amazônia Sangyo Kabushiki Kaisha), que realizaram as primeiras experiências de 
plantio de juta na região, as sementes eram advindas de São Paulo e do Japão. Foram 
diversas experiências para adaptação desta fibra na várzea da Vila Amazônia, pelos 
colonos japoneses. Em princípio essa experiência foi um fracasso fazendo com que a 
intenção de produzir a fibra da juta no Brasil fosse adiada. No entanto, o desejo de 
trazer a planta asiática para o contexto econômico nacional não acabou. Em 1937 o 
descendente de japonês Ryota Hoyama traz para o Amazonas, mais especificamente 
para Parintins, a semente da juta. Desta vez a experiência foi muito bem sucedida e o 
Amazonas diante dessa nova ordem produtiva passou a ocupar lugar de destaque no 
cenário sócio econômico nacional. O desenvolvimento de juta na várzea da Vila 
Amazônia, ideia de Ryota Oyama (1882-1972), o fez conhecido como “Pai da Juta”.  

Em outubro de 1933, o colono japonês encontrou alguns pés de juta que 
estavam plantadas em área onde o nível da água estava muito alto, logo Oyama 
percebeu que a planta crescia em local de várzea. Em 1937 obteve-se as nove 
primeiras toneladas de juta. Homma (2010) assevera que “a expansão da juta nas 
várzeas amazônicas está relacionada ao fato de as várzeas apresentarem elevada 
fertilidade, além de a juta ser uma planta anual e de produzir grande quantidade de 
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sementes em apenas um pé”. (p. 53) Essas características, foram fundamentais para a 
consolidação e disseminação da cultura de juta no Estado.  

Noda (1985) reforça a tese quando coloca que:  
 

“A constituição desse setor da produção ocorre tanto pela existência de 
terras férteis disponíveis nas várzeas, quanto pela mobilidade espacial de 
contingentes de força de trabalho dos seringais e do Japão e pela gradual 
reestruturação dos mecanismos que possibilitavam a comercialização dos 
excedentes produzidos”. (p. 81)  
 

Sobre esta afirmação Witkoski (2010), enfatiza que “as várzeas amazonenses 
reuniam as condições geográficas e edafoclimáticas ideais para o cultivo da malva”. A 
partir daí, Ryota Oyama nos anos seguintes, mais especificamente em 1935 e 1936, 
atingiu 32kg de juta, permitindo assim a criação da Companhia Industrial Amazonense 
S.A. em 11 de fevereiro do ano corrente. A Companhia, segundo Noda (1085):  
 

“exerceu alto grau de domínio comercial sobre a produção e 
comercialização de juta. [...] Em acordo com o governo estadual, a 
Companhia se tornara a classificadora oficial de juta no estado, bem como 
mantinha campos de produção de sementes em colaboração com o 
Ministério da Agricultura”. (p. 85)  
 

Os esforços de Ryota Oyama foram fundamentais para a concretização desse 
tipo de agricultura no Amazonas. Foi a partir de êxito que obteve em suas experiências 
que se inaugurava uma nova era na agricultura amazônica. Em 1971, devido à falta de 
sementes de juta, deu-se início à produção de malva nas várzeas do estado do 
Amazonas por iniciativa da Brasiljuta S.A. Fiação e Tecelagem de Juta, fundada em 
1951 por Mário Expedito Neves Guerreiro (1921), que operou até 1990. (HOMMA, 
2010).  

Contudo, na segunda metade da década de 1970, a cultura da juta/malva 
começa a ser desvalorizada e os trabalhadores acabam abandonando o cultivo, dando 
inicio ao declínio do período áureo da cultura de juta no Amazonas.  No período de 
1960 a 1980 foi marcado por diminuição nas safras de juta e malva decorrentes de três 
fatores: o primeiro estava relacionado às condições naturais e técnicas utilizadas para 
a produção na região. O movimento das águas era o fator que contribuía para a perda 
na agricultura. Outro fator relaciona-se a escassez de sementes para os produtores, 
inclusive esse é um fator que existe até hoje. A manipulação dos preços e do crédito 
por parte do setor industrial também contribuiu para a queda na produção. (PINTO, 
2010).  

Depois desse momento, outras medidas foram tomadas para que a produção 
voltasse ao seu curso normal. Com a deflagração da Segunda Guerra, são fornecidas 
novas condições para o aumento da produção de juta no Amazonas. Isso se deu pela 
dificuldade de se importar a juta da Índia e também pelo fato do Japão ter aderido à 
Segunda Guerra mundial. O aumento da produção de juta e o aumento de áreas de 
cultivo amazônicas são provenientes de condições impostas em 1946/47, quando o 
governo proíbe a importação da juta da Índia. Isso acabou favorecendo a participação 
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de estados brasileiros na exportação da juta, passando a ser responsáveis pelo 
surgimento de novas unidades de produção.  

A agricultura da juta foi importante para provocar a expansão da economia das 
várzeas, depois da crise da borracha. O aumento da produção de juta, no período, teve 
como consequências diretas: a subordinação dos pequenos produtores ao sistema de 
produção da juta, retirando a possibilidade do desenvolvimento de outros sistemas 
paralelos de produção, tornando-se a produção de maior rentabilidade. O 
fortalecimento dos setores de intermediação pelos benefícios financeiros que se 
encontravam nas mãos dos vendedores. A reorganização do credito tradicional que 
assumia a forma de capital usurário. (PINTO, 2010). 
 
O Processo Produtivo da Juta/malva 

O plantio de juta e malva é feito pelo trabalhador juntamente com sua família, 
é uma modalidade de trabalho que tem início na seca, tem andamento na enchente e 
termina na cheia. As várzeas segundo Noda (2010), “[...] são faixas estreitas que 
acompanham o curso dos rios Solimões/Amazonas rios de água branca e de seus 
afluentes, sujeitos a inundações anuais”. (p. 61) Esse é o espaço onde o trabalhador de 
juta/malva e sua família desenvolvem todo o seu processo de trabalho.  

A cultura da juta/malva é desenvolvida a partir da força de trabalho familiar, 
com mulheres e crianças realizando outras atividades de sobrevivência, auxiliando na 
aquisição da produção. O homem como chefe da família e organizador do processo 
produtivo, visto que este processo ainda nos dias de hoje depende exclusivamente da 
força de trabalho. É comum a participação de parentes na forma de ajuda mútua.  

As mulheres nesse contexto se apresentavam nos setores de costura, fiação e 
montagem, basicamente como complemento do trabalho do homem. No processo de 
trabalho da juta/malva, as mulheres aparecem em todas as etapas do processo 
produtivo, menos no processo de comercialização, pois nessa fase o homem é o 
principal ator. No período de colheita a mulher é chamada para aumentar a força de 
trabalho, ocasionando assim uma dupla jornada de trabalho, executando tanto os 
trabalhos domésticos como na lavoura. Os meninos trabalham na parte da semeadura 
e de puxar feixes, as meninas cuidam da casa, dos irmãos mais novos e do 
abastecimento de água para a casa e para a família. O cultivo da juta/malva se 
caracteriza pelo uso do trabalho manual, com auxílio de poucos instrumentos, porém 
com uma boa produtividade. (NODA, 2010). O processo é visto então como uma forma 
de trabalho conjunta e de ajuda mútua, tendo como principal característica o uso do 
trabalho manual.  

Noda (2010) afirma que “as formas de ajuda mutua sempre foram constantes 
no Brasil. [...] essa forma [...] denominadas, localmente como ajuri, puxirum ou 
putirum era uma espécie de mutirão e se caracterizava como uma relação de trabalho 
com aspectos tradicionais”. (p.125) Esses tipos de ajuda tornam-se uma necessidade, 
pois para os que trabalham com a fibra, quanto mais pessoas trabalhando, melhor e 
mais rápido será o processo produtivo. Essa prática é utilizada não somente no 
processo de trabalho da juta/malva, mas em diversas atividades que envolvem cultivos 
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agrícolas, assim como a limpeza dos campos, na produção de alimentos para próprio 
consumo.  

No cotidiano vivido pelos trabalhadores do interior, não só de juta e malva, mas 
em outros tipos de agricultura, é comum ver essas relações, uma vez que são tidas 
como espécie de conivência, na qual vizinhos e familiares depositam a confiança entre 
si, tendo em vista sempre a boa convivência e uma boa produção e uma relação de 
troca de favores.  

Segundo Fraxe apud Ferreira (2009, p. 50):  
 

As relações de trabalho permeadas pelas práticas de ajuda mútua apontam 
para a inexistência de uma formalização, de uma regulamentação dessa 
relação. Há uma confiabilidade mútua entre os vizinhos. A base dessa 
relação é o acordo verbal, sendo este regido pela crença da palavra, e as 
relações de compadrio.  
 

Na comunidade pesquisada, foi possível observar algumas formas de 
organização social para a produção, nas quais prevalece a forte presença das 
atividades agrícolas voltadas para o consumo e mesmo aquelas para a comercialização. 
Essas práticas são tidas ainda como um meio de força de trabalho que o agricultor e 
sua família utilizam para suprir a necessidade que se tem de mais pessoas trabalhando. 
Além de plantarem a malva para comercializarem, também plantam outros produtos 
como, melancia, mandioca, maxixe, banana, e algumas hortaliças. Realizam a criação 
de gado bovino e bubalino, porco, galinhas e patos que são para consumo próprio e, às 
vezes, para comercialização. Assim homens e mulheres se juntam em quase todas as 
etapas de produção da malva. Segundo Fraxe (2000) “essa prática de ajuda mútua 
aparece mais nos períodos de subida rápida do nível das águas, principalmente no 
período da colheita. Para quem produz na várzea, a subida repentina do nível das 
águas pode ser sinônimo de perda total da lavoura” (p. 94).  

Eles veem como um meio de acelerar o processo de produção, uma vez que 
nem todos têm condições econômicas de contratar mão de obra para o trabalho e, 
como eles próprios falam: “a agua não vai esperar por nós”. Assim esses são obrigados 
a cortar a plantação antes que o nível das águas suba e leve embora a produção. O 
mesmo ocorre nas plantações dos outros produtos, no qual a família, de maneira geral, 
se une para acelerar a plantação e a colheita. As imagens a seguir mostram o 
momento de trabalho onde homens e mulheres fazem juntos o processo de 
desfibrilamento da malva. Para eles a união de todos apressa essa etapa, evitando a 
perda da plantação.  
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Figura 01: Desfibrilamento sendo realizado por homens e mulheres  
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.  

 
O plantio da juta é semelhante o da malva e se dividem por etapas. O primeiro 

passo é preparar o terreno para receber as sementes. Nesse momento o trabalhador, 
juntamente com sua família e vizinhos se reúnem para limpar a área do terreno onde 
será feito a semeadura. Segundo Noda (1985, p. 78):  

 
Para o plantio da malva ou juta de verão (setembro e outubro), é preciso o 
preparo terreno, que implica o corte dos arbustos, cipós e árvores de menor 
porte no mato de capoeira – a broca a fim de facilitar as operações 
subseqüentes, que são a derrubada e o rebaixamento (encoivarar), queima 
e limpeza da vegetação. Dependendo do terreno, se de várzea de mata 
virgem, de várzea de capoeira ou de várzea de canarana, a preparação do 
terreno para a semeadura vai requerer, quantidades diversas de trabalho o 
que dá diferencial nos custos de produção. 

 
Após o processo de semeadura, as fibras passam pelo corte e formação dos 

feixes, maceração, desfibrilamento, secagem e enfardamento. O corte consiste no 
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desligamento da planta de sua raiz, processo no qual é geralmente utilizado terçados. 
Após são feitos os feixes para serem afogadas e ficarem submersos por cerca de 7 a 8 
dias. A maceração se caracteriza pela “[...] ação de bactérias anaeróbicas que 
possibilitam o desprendimento da fibra do lenho e a remoção da goma na lavagem, 
tornando a fibra limpa e alva” (NODA, 1985 p. 82).  

As imagens a seguir mostram o momento do corte da fibra e formação dos 
feixes da para serem afogados. 
 

 
    
Figura 02:Mulher realizando o corte da malva  
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.  

 
Após essa fase tem-se inicio o desfibrilamento dos feixes afogados, o qual o 

trabalhador chama de “lavagem” da fibra. Esse é o momento do processo de trabalho 
que o juticultor/malvicultor está exposto aos mais variados riscos, pois passa em 
média de 8 a 10 horas com a metade do corpo submerso, podendo ser picado por 
cobras, sofrer ataques de jacarés, arraias e poraquês, ou ainda contrair graves 
doenças. As imagens a seguir mostram homens e mulheres submersos para o 
momento de “lavagem” da malva.  
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Figura 03:Homens e mulheres com parte do corpo submerso  
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 
Depois de serem desfibriladas, as fibras são levadas nas canoas para os varais e 

secarem, esse processo de secagem das fibras consiste no estender e revirar as fibras 
para que sol possa secá-las. É uma etapa que também exige muito do trabalhador (a), 
uma vez que requer força para serem lançadas nos varais. Nesse momento é 
necessário a vigilância constante das fibras para que sequem o mais breve possível. 
Percebe-se, portanto, que a maioria das etapas de produção da fibra, o trabalhador 
depende diretamente da natureza, pois a água serve para o momento de afogamento 
e amolecimento da fibra, o sol e o vento são os únicos responsáveis pela secagem das 
mesmas. Após essas etapas as fibras são separadas para serem enfardadas, nesse 
momento utiliza-se a “prensa”, um apetrecho feito de madeira pelos próprios 
trabalhadores.  

Esse processo é secular e não têm sido criadas infraestruturas capazes de 
melhorar significativamente a qualidade de vida desses trabalhadores, assim como 
aumentar a produtividade e a eficiência de todo o processo, cujo resultado desejado 
seria o aumento da competitividade do produto no mercado nacional e internacional. 
As imagens a seguir mostram o momento do transporte da fibra do roçado para os 
varais próximos as casas, as fibras sendo lançadas para secarem e a etapa de 
enfardamento da fibra para a comercialização. 
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Figura 04: Transporte, secagem da fibra nos varais e enfardamento  
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.  

 
O processo de trabalho na produção de malva é controlado pelos comerciantes. 

O capital não se configura como relação social, mas como relação técnica, ou seja, 
chega ate o pequeno produtor através das mercadorias que comprava e dos produtos 
agrícolas que vendia. [...] o pequeno produtor vendia sua produção e adquiria 
mercadorias necessárias a sua manutenção. (PINTO, 2010). Isso leva os trabalhadores 
a viver em total dependência do capital. De acordo com Fraxe apud Ferreira (2009):  

 
É na esfera da circulação dos produtos de origem agroflorestal que ocorre 
uma apropriação dos excedentes produzidos por um conjunto de agentes de 
comercialização: marreteiro, marreteiro-feirante, regatão e patrão. (p. 199).  
 

A relação existente entre os agentes da comercialização e os produtores é de 
fundamental importância pra o processo de escoamento, uma vez que acabam 
dependendo deles para vender seus produtos. É também nesse momento que o 
agricultor acaba ficando às margens do capital, pois mesmo não sendo o valor que 
corresponde a sua produção, acaba aceitando a oferta dos agentes de comercialização 
por falta de opção. Os sujeitos que aparecem durante esse processo, são importantes, 
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pois surgem como um meio que o produtor tem para levar produto até as indústrias 
de aniagem do Estado.  

Ao entrevistar um dos moradores da comunidade que trabalham com a malva 
sobre com quem se relacionam no processo de produção da fibra, o mesmo afirma 
que o IDAM é importante porque traz a semente para os produtores, porém que o de 
fundamental importância é o comprador da fibra, pois sem ele a produção não escoa. 
Na comunidade os produtores contam hoje com apenas um intermediário que 
trabalha para uma empresa do estado do Pará. O mesmo é comprador da fibra não 
penas dessa comunidade, como de todas as outras do baixo Amazonas que trabalha 
com a produção de malva. Em entrevista com o mesmo, este afirma que o seu papel é 
só de comprar a fibra, que o dono da fabrica não libera nenhum dinheiro para pagar os 
produtores. Ele paga a fibra comprada diretamente dos produtores com seu próprio 
dinheiro e que depois repassa a fibra para a empresa para após receber seu 
pagamento.  

Esses agentes, nesse momento acabam se tornando fundamentais para que o 
produto final do agricultor chegue ate o mercado, mesmo que não compense o tempo 
e as energias gastas durante a produção, pois os produtores, na maioria das vezes, não 
possuem meios de transporte próprio para levar as fibras aos comerciantes, ficando 
assim a mercê dos agentes. O produtor de malva, a partir desse processo de compras 
entre vários agentes fica em total dependência do capital e é obrigado a aceitar o que 
o sistema impõe.  Nesta etapa observa-se a total dependência do produtor para com o 
intermediário. O mesmo paga o valor e no prazo que achar adequado, de acordo com 
a oferta e a procura e o poder de negociação do produtor. A média paga tem sido 
inferior a R$ 1,75 por Kg, valor mínimo determinado pelo Governo do Estado do 
Amazonas em 2013. O intermediário, também, não fornece nota fiscal, impedindo o 
produtor de receber o subsídio do Governo do Estado do Amazonas. Estes entraves 
têm influenciado na produção da fibra na região de Parintins, os produtores ficam 
desalentados com a insegurança do pagamento e com os baixos preços ofertados na 
produção. 

O transporte utilizado pelos moradores da Comunidade Costa da Águia para 
transportar sua produção para a cidade é o barco de linha, o qual cobra por feixes de 
malva a quantia de R$5, 00 (cinco reais). Segundo um morador e agricultor da 
comunidade, o intermediário só compra em Parintins. Então, esses tem que pagar a 
passagem de barco, e outros meios de transporte ao chegar à cidade como triciclos, 
carroça e outros.  

A situação vivida pelos agricultores nos dias atuais, não se difere da situação 
vivida há 30 anos. Contudo, a juta/malva continua sendo, apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas, tanto no passado como nos dias atuais, importante para os 
ribeirinhos como principal fonte de renda. Isso se da, principalmente, pelo fato de na 
Amazônia existirem terras livres e férteis, o que possibilitou aos produtores ocupação 
para que fizessem o plantio para beneficio próprio.  

Embora tenham sido muitos os desafios para a implantação dessa cultura no 
país e no estado, e ainda tenha passado por um processo de desvalorização e quase 
extinção, a cultura da juta e da malva, atualmente, continua sendo praticada, mesmo 
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que em pequena quantidade. E o estado do Amazonas aparece hoje como um dos 
principais cultivadores das fibras. No estado do Amazonas, a produção de juta e malva 
constituía a principal atividade econômica de 25.000 agricultores familiares, que 
cultivavam em media 2 a 4 há, utilizando a força de trabalho familiar. (NODA, 2010).  

A reformulação da política agrícola, com vistas a melhorar a qualidade de vida 
do trabalhador rural, como também dinamizar o setor primário da economia nacional, 
com certeza influenciaria bastante, tanto na melhoria das condições de trabalho dos 
juticultores, como também na produção das fibras. Essas reformulações podem ser 
perfeitamente solucionadas a partir de investimentos públicos que possibilitem 
soluções criativas e que sejam adaptáveis ao meio Amazônico. A cultura de juta e 
malva pode ainda ser uma alternativa que possibilita a implementação de um modelo 
sustentável de agricultura para as populações tradicionais da Amazônia. Isso poderia 
ser ainda uma maneira de conservar os povos tradicionais da Amazônia nos locais que 
gostam e fazendo aquilo lhes foi repassado de geração para geração.  

 
Desafios Enfrentados Pelos Trabalhadores (as) da Juta e Malva  

Inúmeros são os desafios enfrentados pelos trabalhadores de juta e malva que 
vão desde suas condições de trabalho até a forma como as fibras são comercializadas. 
A atividade de cultivo da juta e malva é uma modalidade agrícola cujo processo de 
trabalho ainda é bastante insalubre, cercado de muitos riscos para a saúde daqueles 
que o praticam. (WITKOSKI, 2010). Na etapa da produção chamado de desfibrilamento, 
o trabalhador é obrigado a passar várias horas debaixo d’água, ficando exposto a 
inúmeros riscos. Esse é o momento mais árduo do processo de trabalho e um dos 
grandes desafios enfrentados pelos agricultores que até o momento não criaram 
meios para evitar.  

Para os trabalhadores da comunidade a insalubridade a qual estão expostos 
durante todo o processo produtivo da malva, poderia ser praticamente eliminada a 
partir da introdução de novos métodos de obtenção da fibra que fundamentalmente 
retirasse o trabalhador de dentro da água e, também, que acelerasse o processo de 
desfibrilamento. A introdução de roupas apropriadas para os trabalhadores na qual 
pudessem se isolar do contato da água ou mesmo a introdução das máquinas 
descortiçadoras poderia ser uma alternativa para essa questão apresentada.  

Outro desafio enfrentado pelos trabalhadores esta relacionado à concorrência 
da fibra produzida no país com as sacarias originárias de outros países. Os produtos 
importados apresentam custos menores e chegam ao mercado brasileiro com preços 
bem menores do que os produzidos na terra. Witkoski (2010) coloca que “[...] os 
“fantasmas” da concorrência externa continuam acompanhando e “assombrando” a 
economia do estado. Foi assim com a borracha que não conseguiu vencer a 
concorrência da borracha asiática. [...] e o quadro se repete com a cultura da juta e 
malva [...] que foi suprida pela concorrência externa das fibras sintéticas”. (p. 413)  

A distribuição ou comercialização das sementes de juta também torna-se um 
dos desafios da atualidade, além de o produtor depender do governo para receber 
sementes, ainda tem que passar pelo período de escassez das mesma. Segundo relatos 
dos entrevistados, no ano de 2012 o governo do Amazonas não disponibilizou para os 
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trabalhadores as sementes de juta, resultando somente na plantação de malva. É 
notório o quadro de abandono que sofre o produtor da fibra, nas margens do rio 
Amazonas. Esse quadro pode até ter evoluído de forma positiva, muito embora ainda 
esteja longe de se dá a essa população uma melhor qualidade de vida. As moradias 
que dão abrigo a esses moradores das áreas de várzeas, que durante um bom período 
ficam submersos em função das cheias dos rios, são em sua quase totalidade sem as 
mínimas condições de acomodar as famílias, em geral extensas não oferecem 
segurança e conforto aos seus habitantes. As imagens a seguir mostram as 
características das casas da comunidade pesquisada. 
 

 
  Figura 05: Casas da comunidade Costa da Águia  
 Fonte: Pesquisa de campo, 2013.  

 
Outro fator esta relacionado à questão da água potável para os moradores das 

comunidades do Amazonas, pois por falta de atenção básica da gestão pública em 
melhorar a vida dos produtores, acabam gerando fragilidades nas condições de vida. 
As doenças como verminose, diarreia e outras são comuns entre eles, pois a água 
consumida é retirada do rio sem nenhum tratamento adequado.  

Contudo, a falta de políticas públicas contínuas, a melhora nos preços do 
quilograma da juta/malva, a carência de tecnologia para melhores condições de 
trabalho durante o processo de trabalho, uma melhor garantia de compra da 



 
 

245 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

produção, a aquisição das sementes, dificuldades de transporte e escoamento das 
fibras são alguns fatores que afetam diretamente a qualidade das fibras, ou até mesmo 
contribuem para não efetivação dessa atividade no Amazonas. Tudo isso deixa os 
trabalhadores produtores de malva e/ou juta reféns dos agentes da comercialização, 
assim como do governo com políticas carentes e seletivas. Mas, embora existam todos 
esses desafios a serem enfrentados pelos trabalhadores, esse é o meio que os mesmos 
encontram para sobreviver, pois trabalhar e garantir a sobrevivência de sua família é 
mais importante que qualquer dificuldade.  

Para as famílias pesquisadas da comunidade Costa da Águia, ainda que o 
trabalho com a malva seja degradante, insalubre, maltratando o corpo ou mesmo 
deixando consequências para o resto de suas vidas, é muito importante para a 
sobrevivência das famílias. Segundo eles, mesmo com a plantação de outros produtos, 
a produção da fibra é a que mais rende para eles. Outro fator importante referente à 
fibra é a questão cultural, uma vez que todas as famílias que residem na comunidade e 
trabalham com a malva, herdaram de seus antepassados, o que para alguns é visto 
com orgulho, pois estão dado continuidade naquilo que seus avós e pais iniciaram. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo identificou a situação de desalento e abandono que vive o produtor 
rural amazônico, em especial, aquele que cultiva a juta e malva. São inúmeras as 
problemáticas sociais que acompanham esta produção, como: a falta de sementes, o 
baixo preço, a falta de acesso ao subsídio do governo do Amazonas sobre a produção, 
a presença constante dos intermediários que retiram do produtor a mais-valia, 
restando a ele uma pequena parte de seu trabalho; a falta de acesso as tecnologias 
sociais que oportunizariam melhores condições de trabalho; a total ausência as 
políticas públicas de saneamento básico, saúde, educação, energia elétrica e 
escoamento da produção. Enfim, estudos como este revelam o abandono destes 
produtores rurais nas diversas localidades amazônicas, as políticas públicas e a 
garantia de direitos. Observa-se a presença marcante de políticas sociais tuteladoras, 
de controle, como o bolsa família, que não oportunizam a liberdade e autonomia do 
trabalhador, mas geram uma dependência econômica, sem perspectiva de 
desenvolvimento humano e social, mas de manutenção das desigualdades sociais. 

Nós pesquisadores sociais precisamos estar atentos a estes fenômenos e atuar 
junto aos produtores para criar estratégias de emancipação, na busca de reiterar 
políticas já consolidadas, mas não efetivadas no cotidiano das famílias produtoras 
rurais.  

A fibra tem todo um apelo ecológico, na produção de materiais fabricados a 
partir de fibras biodegradáveis, contudo, é preciso repensar toda lógica produtiva, e 
inserir ações que motivem, garantam e tragam novas perspectivas aos produtores. 
Força de vontade, de trabalho estes o possuem, falta-lhes apoio político e econômico 
para movimentar a economia e criar melhores condições de vida. 
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RESUMO 
O presente estudo refere-se a uma revisão de literatura, com objetivo de identificar elementos que 
corroboram com a proposição de que o feminino é um elemento diferenciador para a sustentabilidade 
do ambiente. As categorias fundamentais deste estudo é o feminino, e o resgate de seus elementos nas 
relações humanas, de forma a criar uma nova cosmologia, fundada em valores humanos; outra 
categoria é a sustentabilidade do ambiente. Fazer a relação destas categorias em tempos hodiernos é de 
fundamental importância para rever posições quanto às estratégias para a conservação ambiental, para 
a justiça e a ética nas relações humanas e romper com a visão androcentrica presentes nas instituições 
sociais. Como procedimento metodológico foi realizado um levantamento bibliográfico em livros, teses, 
dissertações e artigos científicos, tendo como teóricos referenciais para esta pesquisa: Garcia (2012); 
Simonian (2001); Tiana (2011) Torres (2011, 2005); Boff e Muraro (2010); Maturana e Verden Zoller 
(2009); Capra (2008); Fraser (2007); Monteiro (1998); Estés (1994); Mies e Shiva (1993). Como resultado 
destes levantamentos destacamos que com o desenvolvimento das sociedades ocidentais, as mulheres 
aos poucos foram perdendo a conexão com o sagrado, deixaram de ser mensageiras das Deusas e 
tornaram-se apêndices dos homens, tiveram seu feminino invisibilizado. A sociedade ocidental foi se 
constituindo historicamente por instituições, regras e valores falocêntricos, houve a masculinização das 
relações e nestas a divisão, a guerra, a destruição, o foco no econômico, no individual. Vive-se hoje a 
total degradação não só dos recursos naturais, mas das relações humanas, instaurou-se as injustiças e 
desigualdades sociais. Na Amazônia, a identidade e saber das mulheres foram ocultados e negados ao 
longo da história da civilização humana e colonização dos povos. O sistema sexo e gênero teve um forte 
impacto nos problemas ambientais no decorrer do século XX até os dias atuais. Há uma similaridade 
entre a mulher e a natureza no plano da receptividade e do poder de dar a vida e nutri-la, e isto as faz 
igualmente vulneráveis. Esta associação com a natureza parece conferir as mulheres uma participação 
especial na cura da alienação entre a humanidade e natureza, na busca de soluções para os problemas 
ambientais. Os autores pesquisados destacam que as mulheres na história da humanidade 
estabeleceram uma profunda relação simbiótica com a natureza, foram conhecedoras das culturas de 
cada estação do ano, do momento adequado para semear, arar e colher. Hoje são inúmeros os 
movimentos ambientalistas, com a proposta de resgatar e preservar a natureza, os ecossistemas, de 
forma a garantir as futuras gerações recursos naturais para satisfazer as suas necessidade, dentro de 
uma modelo de sociedade sustentável. Destaca-se o ecofeminismo, o qual propõe fazer uma re-ligação 
do humano com a natureza, pela articulação entre a ecologia profunda e o feminismo. Para o 
ecofeminismo, a natureza é como uma teia, um ser vivo que demanda condutas éticas, justiça e uma 
relação de parceria e respeito com seu encanto natural. Estes nossos achados nos levam a identificar a 
profunda interação do feminino com o ambiente e que resgatá-lo, no ser e fazer de homens e mulheres 
é de fundamental importância para criar estratégias para sociedades mais sustentáveis. 
Palavras chave: feminino, sustentabilidade, ambiente. 
 
ABSTRACT 
The present study refers to a literature review, in order to identify elements that corroborate the 
proposition that the female is a differentiator for environmental sustainability element. The 
fundamental categories of this study is the female, and the rescue of its elements in human 
relationships, in order to create a new cosmology, founded on human values; Another category is 
environmental sustainability. Making the relationship between these categories in modern times is 
crucial to review positions on the strategies for environmental conservation, for justice and ethics in 
human relationships and break the androcentric vision present in social institutions. As a 
methodological procedure was performed a literature in books, theses, dissertations and scientific 
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articles, with the theoretical frameworks for this research: Garcia (2012); Simonian (2001); Tiana (2011) 
Torres (2011, 2005); Boff and Muraro (2010); Maturana and Verden Zoller (2009); Capra (2008); Fraser 
(2007); Monteiro (1998); Estes (1994); Mies and Shiva (1993). As a result of these surveys highlight that 
with the development of Western societies, women were gradually losing the connection to the sacred, 
no longer messengers of Goddesses and become appendages of men, had their females made invisible. 
Western society was historically constituted by institutions, rules and phallocentric values, there was the 
masculinization of these relations and the division, war, destruction, the focus on economic, 
individually. We live today not only the overall degradation of natural resources, but of human relations, 
brought up the injustices and social inequalities. In the Amazon, and know the identity of the women 
were hidden and denied throughout the history of human civilization and colonization of peoples. The 
sex and gender system had a strong impact on environmental problems during the twentieth century to 
the present day. There is a similarity between woman and nature in terms of responsiveness and power 
to give life and nurture it, and this makes them equally vulnerable. This association with nature seems to 
give women a cameo in healing the alienation between humanity and nature, in seeking solutions to 
environmental problems. Several authors point out that women in the history of mankind established a 
deep symbiotic relationship with nature, were knowledgeable of the cultures of each season, the 
suitable for sowing, plowing and harvesting time. Today there are numerous environmental movements, 
the proposal to rescue and preserve nature, ecosystems in order to ensure future generations natural 
resources to meet their needs within a sustainable model of society. Noteworthy is ecofeminism, which 
proposes to re-link the human with nature, with the relationship between deep ecology and feminism. 
For ecofeminism, nature is like a web, a living being that demand ethical conduct, fairness and respect 
and partnership with its natural charm. These Our findings lead us to identify the deep interaction with 
the environment and female to rescue him, the being and doing of men and women is of fundamental 
importance to develop strategies for more sustainable societies. 
Keywords: female, sustainability, environment. 
 

INTRODUÇÃO 
O paradigma cartesiano dominante nas ciências até meados do século XX, e 

ainda presente em algumas correntes epistemológicas, tem como pressupostos 
básicos, a linearidade, a fragmentação, a hierarquização das relações e dos processos 
biopsicossociais, além da separação entre os seres humanos e o ambiente, dando aos 
primeiros à condição de controlar e dominar os processos e recursos naturais. 
Respaldado pelo modo de produção capitalista e um modelo de relações sociais 
fundada no androcentrismo, vivenciou-se na era moderna, um colapso social e 
ambiental, com repercussões para atuais e futuras gerações. 

O modelo de sociedade supracitado negou o saber e a cosmologia cultuados 
por milhares de anos, onde os seres humanos e a natureza viviam uma relação de total 
interdependência, harmonia e equilíbrio. As relações eram pautadas na solidariedade 
e no bem da coletividade. O culto à mãe terra, por meio das Deusas eram fundadas 
numa perspectiva sistêmica, de interação entre todos os elementos da natureza, numa 
autonomia e interdependência das partes com o todo e vice-versa, num processo 
recursivo, circular. Este modelo de sociedade “comunal” ainda permanece em nossos 
inconscientes, enquanto intrínseco ao DNA psíquico.  

Os processos civilizatórios, de colonização pautados numa racionalidade 
mecanicista, controladora, opressora, de um único Deus - masculino, de um único 
saber - o da ciência, de uma única forma de produção – a capitalista, descontruiu uma 
infinidade de saberes tradicionais, negou identidades e minorias, entre elas as 
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identidades femininas, e construiu um ser nomeado de mulher, com uma série de 
adjetivações, negando-a como um ser complexo, auto-organizador, autopoiético. 

O objetivo deste estudo é resgatar essa discussão e a partir das análises dos 
teóricos destas áreas identificar a existência da relação entre elementos do ser 
feminino e a sustentabilidade do ambiente, indicando como estes elementos, tanto 
presentes nos homens como em mulheres, são fundamentais para se re-criar uma 
sociedade pautada na justiça, na solidariedade, na ética. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

Esta revisão de literatura baseou-se no método hipotético dedutivo (GIL, 1987), 
tendo como hipótese: o resgate de elementos femininos nas relações humanas 
contribuem para ambientes mais sustentáveis. Partindo de análises teóricas a partir de 
um aprofundado levantamento bibliográfico em livros, teses, dissertações e artigos 
científicos, tendo como teóricos referenciais: Garcia (2012); Simonian (2001); Tiana 
(2011) Torres (2011, 2005); Boff e Muraro (2010); Maturana e Verden Zoller (2009); 
Capra (2008); Fraser (2007); Monteiro (1998); Estés (1994); Mies e Shiva (1993), 
podemos relacionar as categorias centrais deste estudo: o feminino e a 
sustentabilidade ambiental. Este método aplicado numa pesquisa exploratória é válido 
visto proporcionar uma ampla discussão teórica sobre as categorias a serem 
pesquisadas e o quanto está apresentam uma relação que conduz para a refutação ou 
corroboração da hipótese, além do que possibilita o teste desta hipótese em pesquisas 
de campo na área ambiental. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Relação entre o feminino e a sustentabilidade ambiental 

A simetria entre o feminino e a natureza ocorreu num determinado período da 
história da humanidade, onde os seres humanos apresentavam uma relação mítica e 
sagrada com todos elementos da natureza. Gaia, Terra Mãe, Natureza, Criadora e 
Mantenedora da Vida, foram os princípios para simbolizar a natureza como feminina. 
Garcia (2012) afirma que, no imaginário primitivo, a árvore foi a primeira imagem 
relacionada a mulher, como símbolo feminino. Ainda segundo Garcia, a mulher nos 
tempos primitivos foi identificada como Deusa e apresentava uma profunda 
associação com a natureza. No imaginário social, se enraizou os arquétipos desta 
simetria entre o feminino e a natureza. Foram inúmeros os esforços das Instituições 
representativas do patriarcado - Igreja e Estado – para desenvolver e arrancar as raízes 
dessas imagens pagãs das mentes e substituí-las por imagens sugestivas de piedade; 
do coração sangrando e, instigam a estética do sofrimento e do medo. 

Garcia (2012), Ramos (2003), Maturana e Verden-Zoller (2009), destacam em 
seus estudos os períodos paleolíticos e neolíticos como centrais no desenvolvimento 
de uma sociedade fundada no matriarcado e na relação matrística. 

No período paleolítico as mulheres e homens desenvolviam atividades comuns, 
não havia divisão sexual do trabalho, as mulheres eram responsáveis tanto pela coleta 
de frutas, raízes, folhas, como caçavam pequenos animais. A responsabilidade regular 
de alimentar o bando cabia à mulher, pois eram os pequenos animais, os quais 
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garantiam as calorias necessárias para a sobrevivência do bando. Neste período os 
homens e mulheres trabalhavam de 2 a 4 horas por dia para obter o alimento. 
(GARCIA, 2012). A relação destes com a natureza era de confiança e na capacidade 
destas prover todos os recursos para as suas necessidades. Estes possuíam uma 
relação sagrada, de fé na vida e na natureza. Ainda neste período, os homens e 
mulheres possuíam um amplo conhecimento sobre a fauna e flora. As plantas somente 
começaram a ser cultivadas devido ao valor simbólico e poderes mágicos. Tanto no 
período paleolítico quanto neolítico as mulheres eram as principais responsáveis em 
garantir os alimentos e elaborar os elementos da cultura.  

Garcia (2012) afirma o desenvolvimento da linguagem foi atribuído às 
mulheres; a criação de códigos de comunicação verbal; o desenvolvimento de 
ferramentas; a invenção dos fornos de pedra; fabricação de cestos para coleta de 
vegetais; descobriram o endurecimento do barro e a tecnologia da cerâmica; ainda foi 
atribuído à mulher a obtenção do mel, azeite, vinho, farinha e os alimentos usados nos 
ritos sagrados. Este saber atribuído às mulheres deve-se a esta relação simbiótica com 
a natureza, por conhecer as culturas de cada estação e o momento adequado para 
semear, arar e colher; conheciam o movimento das estrelas nas diferentes estações do 
ano; a relação entre o céu, as chuvas e o tempo adequado para o plantio. Todo este 
saber, nos períodos tanto paleolítico quanto neolítico, eram atribuições do feminino. 

Estes conhecimentos dotaram as mulheres do reconhecimento e da condição 
para predizer o futuro, aconselhar sobre o tempo adequado para semear, viajar e 
navegar; eram elas as encarregadas pela horticultura e jardinagem, e apresentavam a 
intrínseca relação com os cultos da fertilidade. 

São as agriculturas e as sacerdotisas (GARCIA, 2012) as inventoras das lendas 
agrícolas, da religião e mitologias, além da farmacologia, sendo as responsáveis por 
curar as enfermidades dos membros dos bandos. “Em muitas sociedade pagãs, a 
mulher era a única que podia explorar as entranhas da terra”(p.61). 

Ramos (2003), Garcia (2012), Neumann (1999); Muraro e Boff (2010) destacam, 
em seus estudos, a possível existência de um modelo de sociedade matriarcal. Estas 
seriam como uma versão feminina do patriarcado, mantendo uma relação hierárquica 
onde as mulheres comandavam pela força o lugar dos homens. Este modelo teria a 
descendência matrilinear; as mulheres ocupariam posto de liderança e os bens  seriam 
herdados pelas filhas. A existência ou não deste modelo para os autores parece muito 
controverso, visto não existir evidências arqueológicas indicando a presença das 
sociedades matriarcais.  

As sociedades matrísticas (MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2009) indicam outro 
modelo de relação entre homens e mulheres. Neste as mulheres tem uma presença 
mística, uma coerência sistêmica entre os seres humanos e a natureza, em uma 
relação fora do autoritarismo ou da divisão de papéis hierarquizada. A expressão 
matrística indica uma cultura onde homens e mulheres participam de um modo de 
vida centrado na cooperação, no compromisso com a coletividade. Os poucos achados 
sobre o período paleolítico e neolítico, nos leva a inferir a forte presença de um 
modelo de sociedade não do tipo matriarcal, mas sim matrística, visto o papel da 
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mulher estar centrado nesta relação mística e sagrada com a natureza e o seu 
reconhecimento estar fundado nesta relação.  

Como assevera Garcia (2012) e Ramos (2003), foi no final do período neolítico, 
o inicio de um modelo de sociedade civilizatório onde se estabeleceu os parâmetros 
para a revolução do patriarcado. Com o processo de desenvolvimento das civilizações 
e o incremento das atividades produtivas, em especial a agricultura, há a ampliação 
das riquezas, e o homem passou a adquirir uma posição mais importante em relação a 
mulher. Através das atividades produtivas o homem desenvolveu sua consciência e 
ampliou o processo de dominação, primeiro sobre os animais, posteriormente sobre as 
terras, mulheres, filhos e escravos. Para Engels (1987) a propriedade privada criou o 
primeiro sistema de divisão de classes, iniciando a divisão sexual do trabalho entre 
homens e mulheres. A partir deste momento, coube à mulher o espaço do privado, da 
casa, e ao homem o espaço do público, do trabalho gerador de valor de troca. 

Para Maturana e Verden-Zoller (2009) a cultura patriarcal se caracteriza pelas 
coordenações das ações e emoções, valorização da guerra, da competição, da luta, das 
hierarquias, da autoridade, da apropriação de recursos e da justificativa racional de 
controle e de dominação dos outros. Para Muraro e Boff (2010, p. 261) o patriarcado 
foi uma “grande vitória do instinto de morte sobre a vida”, assim, neste modelo de 
sociedade enraizou-se em todos os espaços e permeou todas as interações humanas, 
de forma silenciosa e invisível. Por suas características de apropriação e controle, 
associadas ao modelo de produção capitalista, tornou-se cada vez mais destrutiva, 
especialmente com relação à terra – Gaia - as culturas menos desenvolvidas; a 
barbarização nos processos produtivos; e com cuidados necessários para a 
preservação do patrimônio comum da biosfera. A atual civilização representa a história 
da dominação do homem sobre a natureza e a mulher, iniciado com a divisão sexual 
do trabalho. A divisão sexual do trabalho, de acordo com Hirata (2002), refere-se à 
dicotomia entre o trabalho para o homem e para a mulher, aos primeiros cabem os 
trabalhos mais elaborados, nobres, os quais exigem um maior grau de conhecimentos 
técnicos, o espaço do público; as mulheres o trabalho manual, repetitivo, ou menos 
nobre, refere-se especialmente o trabalho doméstico, ao espaço do privado. 

Como categoria de análise o patriarcado (MURARO; BOFF, 2010) não pode ser 
entendido apenas como dominação binária, macho-fêmea, mas representa uma 
complexa estrutura estratificada por gênero, raça, classe, região e outras formas de 
dominação de uma parte sobre a outra, do qual resultou em relações de gênero 
amplamente conflitivas e desumanizadoras tanto para o homem, em especial para as 
mulheres.  

Garcia (2012), em seus estudos sobre o feminino e o meio ambiente, destaca a 
origem da cultura como elemento originário da derrota mundial e histórica da mulher. 
A civilização ocorreu por meio de uma cultura simbólica, a qual se manifestou no mito, 
no ritual e na vida generificada. Na composição e construção desta cultura simbólica 
houve a negação da mulher e de seus saberes. Neste processo a relação com a 
natureza também foram completamente modificadas e a vida dos bandos, a qual 
representava a própria extensão da natureza, passou por uma profunda reformulação, 
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banindo aquele modo de existência vivenciado, durante os primeiros dois milhões de 
anos da humanidade sobre a terra. 

A cultura ocidental, a partir do paradigma patriarcal, cartesiano, separou Deus 
da natureza, rompeu a relação entre a divindade com a natureza. Garcia (2012) diz que 
a perda do paraíso foi a perda da deidade feminina. A vida das mulheres a partir do 
desenvolvimento da agricultura tornou-se uma faina penosa. Estas se viram envolvidas 
em múltiplas tarefas com o trabalho na lavoura, na casa, nos cuidados com os filhos, os 
doentes, idosos e pequenos animais. Agora domesticada, “castrada”, confinada aos 
espaços privados, as mulheres foram categorizadas como passivas, tal qual a natureza. 

Com o desenvolvimento das sociedades ocidentais, as mulheres foram aos 
poucos perdendo a conexão com o sagrado, deixaram de ser as mensageiras das 
Deusas, tornaram-se apêndices dos homens. Para Monteiro (1998), desde o mundo 
grego e hebraico, até a atualidade, o feminino continua sendo desvalorizado.  

Os resultados deste modelo de sociedade, o qual se apropria da natureza e de 
seus elementos e do feminino, são visíveis por toda sociedade ocidental. Vive-se hoje 
uma total degradação não só dos recursos naturais, mas das relações humanas, 
instaurou-se as injustiças e desigualdades sociais. 

Hoje são inúmeros os movimentos ambientalistas, com a proposta de resgatar 
e preservar a natureza, os ecossistemas, de forma a garantir as futuras gerações 
recursos naturais para satisfazer as suas necessidades, dentro de um modelo de 
sociedade sustentável.  

 
Sustentabilidade e movimentos ambientalistas 

Para compreender o termo sustentabilidade nos remetemos ao conceito de 
ecodesenvolvimento, visto entendermos este o melhor conceito para sustentabilidade. 
Este foi segundo Diegues (1992), introduzido por M. Strong no início da década de 
1970 como alternativa para a divisão entre economia e ecologia. O 
ecodesenvolvimento propunha uma nova ética de desenvolvimento, reforçava a 
necessidade de utilizar os recursos naturais de cada ecossistema de forma comedida, 
pelos povos locais; tinha como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos povos e a 
satisfação das necessidades básicas; o ecodesenvolvimento propunha ainda a 
descentralização das tomadas de decisões e a solidariedade com as gerações futuras. 

Sachs (1974 apud LEFF, 2001, p.267) “definiu o ecodesenvolvimento como um 
estilo de desenvolvimento particularmente adaptado às regiões rurais do 3º mundo 
fundado na sua capacidade natural para a fotossíntese”. O discurso do 
ecodesenvolvimento promovia uma nova ética da natureza e uma solidariedade 
diacrônica com as gerações futuras, baseada na conservação dos recursos renováveis e 
na oposição ao desperdício dos recursos não renováveis. 

Dentro os diversos movimentos ambientalistas em prol de uma sociedade 
sustentável, destaca-se o ecofeminismo, o qual propõe fazer uma re-ligação do 
humano com a natureza, pela articulação entre a ecologia profunda e o feminismo. 
Este examina as imagens e símbolos representativos da sociedade patriarcal, a qual se 
apropria para representar as mulheres, a natureza, além das outras criaturas 
subordinadas. “Para o ecofeminismo, a natureza é uma teia, uma ser vivo que 
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demanda uma conduta ética, relação de parceria e respeito com seu encanto natural”. 
(GARCIA, 2012, p.78). 

Entende-se a terra, o ambiente como uma teia, uma rede de interações, onde 
cada ser é um nó desta teia, este mantendo um processo contínuo de acoplamento 
estrutural, de influência reciproca. Parte-se do pressuposto que o feminino, tanto esta 
na natureza, como no masculino, num processo de circularidade e re-organização 
intermitentes. Para compreender estes pressupostos nos baseamos nos estudos de 
Jung, nos arquétipos anima e animus. Para este estudo preliminar, nos fundamos em 
Jung (2000) e nas análises que Monteiro (1998) e Clarissa Estés (1994) fazem da teoria 
junguiana sobre o feminino.  

A partir da revolução do patriarcado houve a instituição de uma dicotomia nas 
relações entre homens e mulheres, masculino e feminino. Os princípios femininos 
gestados no mundo por um milhão e meio de anos foram negados, assim, a sociedade 
se dividiu e a mulher ficou reclusa ao domínio do privado e o homem assumiu o 
domínio do público. 

No século XX Jung fez um resgate do feminino, este com um status mais 
igualitário para a condição da mulher. Para Jung, cada sexo traz dentro de si as 
qualidades e os elementos do gênero oposto. “A masculinidade tanto psicológica, 
quanto biológica, contém traços femininos recessivos, assim como a feminilidade 
contém traços masculinos” (MONTEIRO, 1998, p.18). Viver é igualmente abrir-se a 
transformação, num incessante diferenciar-se e individuar-se. Esta pressuposição tem 
origem entre os pré-socráticos onde o pensar é abrir-se à transformação. A realidade é 
tida como o lugar do conflito, das contradições, da eterna criação e da renovação de si 
própria. Este processo dialético e complexo nos remete a organização autopoiética de 
um ser vivo, em especial os seres humanos. Estes estão em constante movimento e 
interação com o ambiente num processo dinâmico e circular, onde cada um contribui 
para a formação da estrutura do outro, produzindo uma continua reorganização de 
sua autopoiesis. Devido a este intercruzamento e interação é possível afirmar que um 
indivíduo, possui em seu ego, características tanto masculinas quanto femininas, e por 
mais ocultadas e ou negadas, elas ainda permanecem nas sombras. 

Para Jung (2000), os conteúdos dos inconscientes coletivos são denominados 
de arquétipos. Estes representam essencialmente o inconsciente, estão presentes nos 
mitos e símbolos, modificam-se através da conscientização e percepção, assumindo 
nuances  que variam de acordo com a consciência de cada individuo.  Para Monteiro 
(1998), o arquétipo representa a estrutura profunda da psique humana, do 
inconsciente coletivo, sendo este não só o que pertence a um indivíduo, mas a toda 
espécie. Seria como um DNA psíquico com uma série de engramas funcionais 
condicionando a estrutura psíquica. “Os arquétipos são como forças vivas atuantes na 
psique, elementos dinâmicos e energéticos, atuam como deuses vivos, fornecendo 
padrões de comportamento, emoções e experiências”. (MONTEIRO, 1998, p.22). 

Segundo esta autora as polaridades masculinas e femininas estão presentes em 
todos os seres humanos e fluem continuamente num processo de interações 
disformes. Compreender o feminino exige a compreensão do masculino e vice-versa. 
Jung captou várias dinâmicas arquetípicas e enfatizou algumas como sendo anima e 
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animus. Estes arquétipos resistem a serem fixados em definições e limites 
preconcebidos. Jung diz que nem o homem, nem a mulher, são sempre uma realidade, 
eles são múltiplos e nunca podem ser reduzidos a papéis estereotipados, definidos 
pela cultura. Anima e animus são a contraparte sexual psíquica, contudo, não podemos 
reduzir animus à mulher e anima ao homem, pois tais arquétipos são categorias que 
interagem, permeiam as relações de homens e mulheres. É necessário realinhar as 
possibilidades arquetípicas da psique da mulher na integração de seus elementos 
masculinos e femininos, isto também cabe ao homem, para reorganização 
autopoiética não apenas nos seres humanos, mas no sistema ambiental como um 
todo. 

Para Val Plumwood in Siliprandi (2009), há a necessidade de se superar a lógica 
dualista e de dominação produzida pelo patriarcado, reconhecer as similitudes entre 
homens e mulheres, cultura e natureza, baseados no princípio da reciprocidade. 
Recolocar a razão numa perspectiva mais democrática, não hierárquica, incluindo o 
afetivo e corporal. Reintegrar as diferenças entre o masculino e feminino, e a 
complementariedade entre eles. Para Monteiro (1998), está no encontro destes dois 
princípios a geração da criatividade. Quando o vínculo entre estes é rompido há 
destruição, guerra e violência nas suas mais diversas expressões, as patologias 
psíquicas se instalam no ser, alterando substancialmente seu comportamento e 
emoções. 

Para Jung (2000, p. 266) “anima e animus trazem à consciência efêmera uma 
vida psíquica desconhecida, pertencente ao passado longínquo”. Refere-se aos saberes 
de nossos ancestrais, seu modo de pensar, sentir, de vivenciar as experiências no 
mundo, deuses e homens. Anima significa alma e designa algo de valor extremo; é um 
arquétipo natural, soma as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, da 
história, da religião; anima não é algo a ser feito, mas é a expressão dos humores, das 
reações, dos impulsos e de todas as espontaneidades psíquica; é a vida por detrás da 
consciência; ela não é a totalidade do inconsciente, mas apenas um aspecto do mesmo 
e isto é mostrado pela sua feminilidade. O animus refere-se ao aspecto do masculino, 
evidencia-se na mulher traços do sexo oposto; no homem, o feminino, na mulher, o 
masculino; o animus tem função mediadora entre o consciente e inconsciente.  

No aspecto referente às características do masculino e feminino, Monteiro 
(1998) descreve o masculino como ser ativo, identificado com o pai, reverencia mais a 
relação externa, a exploração, a conquista, analisa e estabelece as regras, 
extremamente racional; é regulador, organizador e excêntrico; expressa linearidade e 
está articulado com as funções do hemisfério esquerdo do cérebro; quanto ao 
feminino este é receptivo, tem direção mais lunar; identifica-se com a mãe; reverencia 
a qualidade da intuição, os sentimentos e as emoções; busca o significado e unidade 
entre o mundo e os seres humanos; expressa circularidade e está articulado ao 
hemisfério direito do cérebro, pensa com imagens e símbolos. 

Quanto ao aspecto biológico a mulher é diferente do homem, tem um ciclo 
lunar, carrega no ventre a vida, nutre e amamenta com o próprio corpo. Vivencia e 
experiência mudanças e transformações rítmicas. Em diversos mitos compara-se as 
mulheres à lua e suas fases. Os mistérios sanguíneos, menstruação, gravidez, parto, 
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lactação e menopausa. Para Estés (1994) em tempos sombrios, de negação do 
feminino selvagem, é durante a gravidez, a amamentação e o milagre das mudanças 
que surgem na vida, onde o feminino desperta e as mulheres sentem novamente a 
ligação profunda com a natureza, com Gaia. 

Para Estés (1994) quando a mulher perde o contato com a psique intuitiva, ela 
vive num estado de destruição parcial, as imagens, poderes e saberes naturais não 
encontram lugar para o pleno desenvolvimento. Foram cortados os vínculos das 
mulheres com sua fonte de origem, elas ficaram esterilizadas, seus instintos e ciclos 
naturais foram perdidos, em virtude da subjugação vivenciada na cultura ocidental. 
Ainda segundo Estés, as mulheres podem ser silenciadas, torturadas, rotuladas de 
perigosas, contudo, seu feminino “selvagem” volta à superfície. As mulheres têm 
guardadas no seu inconsciente uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos 
ocultos. Estes são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais, sabem que um dia 
haverá uma saída, uma abertura para se libertar dos grilhões do patriarcado. 

Falar do feminino para Estés (1994) é remeter-se à ideia de uma mulher 
“selvagem”, o qual representa o ser instintivo, tanto do mundo visível quanto do 
oculto, ela é a base. Esta mulher “selvagem” diante das injustiças - enfurece; é a 
criadora dos ciclos. Ela nos mantem vivas, quando achamos que está tudo acabado, ela 
é a mente que nos conhece e nós somos os seus pensamentos. A mulher “selvagem” 
está guardada na vida instintiva, na sabedoria mais profunda. 

Para Monteiro (1998) a mulher instintiva expressa seu viver numa vida natural, 
apresenta uma integridade inata, sendo a força mantenedora de todas as fêmeas. É 
necessário fazer a caminhada de saída da escuridão das sombras do inconsciente, para 
a terra fértil da consciência dos próprios valores femininos. 

Alinhar anima e animus, masculino e feminino, ter consciência do valor da 
diversidade é abrir para a possibilidade para totalidade do ser.  
 

Homens são mais masculinos e as mulheres mais femininas quando eles 
podem não somente aceitar, mas ter prazer na complexidade da oposição 
das identidades sexuais constantemente reveladas por eles no dialogo 
interior que caracteriza a vida anima e animus. (MONTEIRO, 1998, p.91). 

 

É preciso restaurar o ser andrógino em cada um de nós, ou seja, ser capaz de 
reunificar os opostos dentro de si, o homem e a mulher, a atividade e passividade, a 
mente e corpo. O ser andrógino para Muraro e Boff (2010, p.249) “é aquele 
heterossexual que não reprime dentro de si as características que convencionalmente 
pertencem ao sexo oposto”. 

Resgatar este feminino na Amazônia é fundamental para o reconhecimento das 
mulheres que foram ao longo da história colonizadas, oprimidas e mortas, por uma 
cultura de cunho patriarcal e apoiada por valores cristãos. Na Amazônia sobre a 
negação do feminino vale destacar o mito das Amazonas, contado por Marcio Souza 
(2009) e Iraildes Torres (2005). Souza se fundamenta nas histórias de frei Gaspar 
Carvajal para relatar o mito das Amazonas. Orellana, desbravador das terras 
amazônicas e seus homens, diz ter entrado no território da rainha Amurians, ou a 
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“Grande Chefe”, este era habitado por mulheres guerreiras de alta estatura, pele 
branca, cabelos longos amarrados em tranças, robustas e nuas, vestidas apenas com 
uma tanga. Suas aldeias eram feitas de pedras e somente mulheres podiam viver 
nelas. Para atender suas necessidades de homens, atacavam os reinos vizinhos e 
capturavam os guerreiros. Se a criança nascida fosse mulher, era criada pelo grupo e 
ensinada a arte da guerra, os meninos nascidos eram entregues aos pais. Para Torres 
(2005) as guerreiras amazônicas eram índias hábeis no uso das flechas, bem 
alimentadas, bonitas, com traços físicos bem desenhados e extremamente bem 
preparadas para o combate, teriam sido exterminadas por um pequeno grupo de 
cinquenta e nove homens abatidos, cansados e famintos. Este mito é um símbolo da 
negação do feminino nesta região, e da valorização do poder, da força e perspicácia do 
ser masculino sobre a natureza e a mulher (TORRES, 2005). O mito de mulheres 
guerreiras comandadas por uma matriarca é contado a centenas de anos aos povos do 
rio Negro, médio Amazonas e Orenoco. 

Simonian (2012) em seu artigo sobre as mulheres e conhecimentos ancestrais 
na Amazônia, destaca as mulheres como as grandes guardiãs da biodiversidade, e 
neste sentido são centrais na reprodução do conhecimento.  Os estudos relativos às 
mulheres nesta região evidenciam desde o tempo colonial e indicam evidências dos 
papeis socioculturais e ambientais, cumpridos pelas mulheres amazônicas. Numa 
perspectiva histórica e artística, as pesquisas identificam as mulheres e seus saberes 
ancestrais como fundamentais no contexto das atividades produtivas, visto seus 
conhecimentos e experiências na pesca, caça, no extrativismo e na transformação de 
matérias primas diversas, além de ter o maior patrimônio da cultura imaterial; o 
conhecimento das plantas medicinais. As mulheres herdaram os conhecimentos, as 
tradições e valores de suas mães e avós. Esta cultura simbólica foi re-produzida a partir 
de suas experiências, de seu agir no mundo, e com inspiração no xamanismo.  

Neste processo de resgate do feminino e de sua intrínseca relação com a 
natureza, é preciso atenção para não reforçar valores que há muito os movimentos 
feministas lutam para eliminar, como aqueles relacionados a terra como mãe 
geradora, cuidadora, que amamenta, nutre; as mulheres como as responsáveis pela 
limpeza da degradação ambiental; reforçando uma mulher de um nível inferior e/ou 
no seu papel tradicional do trabalho doméstico. É evidente a conexão entre a opressão 
da mulher e da natureza. O sistema sexo e gênero, como afirma Garcia (2012), teve um 
forte impacto nos problemas ambientais nos decorrer do século XX até os dias atuais. 
Há uma similaridade entre a mulher e a natureza no plano da receptividade e do poder 
de dar a vida e nutri-la, e isto as faz igualmente vulneráveis. Esta associação com a 
natureza parece conferir às mulheres uma participação especial na cura da alienação, 
entre a humanidade e natureza, na busca de soluções para os problemas ambientais. 

A gestão e manutenção da floresta, frequentemente, realizadas por mulheres, 
apresenta uma dimensão sagrada, a qual precisa ser incorporada ao projeto de 
desenvolvimento sustentável, para estabelecer a ligação entre os lugares sagrados, 
onde as águas, os rios e as florestas são protegidas como um requisito obrigatório para 
a conservação da biodiversidade e da sustentabilidade ambiental. Cabe neste 
momento da história à recuperação do feminino, tanto em homens como mulheres, 
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para a realização da re-ligação da teia da vida entre os seres humanos e natureza, por 
meio da solidariedade, da cooperação, da justiça e da ética ambiental. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão teórica sobre a relação dos elementos do feminino e a 
sustentabilidade ambiental faz-se necessária em tempos hodiernos, como forma, de 
questionar e instigar o debate de como a atual sociedade centrada no patriarcalismo, 
na hierarquia, na desigualdade entre os diversos elementos da natureza, e incluímos 
nela os seres humanos, tem demonstrado resultados nada satisfatórios para a vida no 
Planeta. Vivemos hoje um colapso ambiental e social sem precedentes. É urgente se 
pensar numa outra lógica para a tomada de decisão dos rumos da sociedade humana 
para as futuras gerações. Uma discussão que os movimentos ambientalistas tem feito 
e destacamos o eco-feminisno, é a necessidade de fazer uma re-ligação do humano 
com a natureza, pela articulação entre a ecologia profunda e o feminismo; destacamos 
ainda a necessidade de reintegrar as diferenças entre o masculino e feminino, e a 
complementariedade entre eles, de forma, a gerar uma sociedade mais justa, ética e 
baseada na solidariedade. Ao termos o rompimento dos aspectos feminino e 
masculino no ser, estamos sujeitos as mais diversas crises ambientais e sociais, instala-
se a destruição, a guerra, e as mais diversas patologias psíquicas. Estas crises temos 
vivenciado em números cada vez mais alarmantes na atual sociedade. Entendemos 
que este estudo propôs uma discussão importante para nos fazer refletir sobre a nossa 
práxis social e quais tem sido nossas contribuições para uma sociedade mais 
sustentável. 
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(IN) SUSTENTABILIDADE URBANA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS: EM BUSCA DE 
ALTERNATIVAS VIÁVEIS 

 
Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade 

 
RESUMO 
Este presente artigo tem como objetivo geral: Discutir a (in) sustentabilidade urbana e os impactos 
socioambientais gerados pela ocupação humana desordenada. Tendo como objetivos específicos: 
Identificar os problemas socioambientais urbanos; compreender as dimensões da sustentabilidade 
urbana, discutir o planejamento, uso e ocupação do solo urbano, enfatizando os instrumentos legais 
vigentes. Quanto aos procedimentos metodológicos, por se tratar de um artigo construído a partir das 
literaturas sobre as dimensões da sustentabilidade urbana, impactos socioambientais, planejamento, 
uso e ocupação do solo urbano, a pesquisa adotada foi a bibliográfica, que caracteriza-se pela discussão 
teórica a partir de livros, revistas, artigos científicos que tratam sobre a temática em questão. A ideia é 
que a ocupação humana desordenada no ambiente urbano, sugere a necessidade de se buscar 
alternativas viáveis que minimizem estas ações e promovam uma relação harmônica entre o homem e a 
natureza, caminhando para uma sustentabilidade urbana, baseados em instrumentos legais e de 
planejamento. 
Palavras-Chave: Sustentabilidade Urbana; Impactos Socioambientais; Planejamento Urbano. 
 
ABSTRACT 
Thispresentarticle has the general objective: To discuss the (in) urban sustainabilityandenvironmental 
impactsgeneratedby human occupationdisordered. It´s have as specific objectives: Identify 
theurbanenvironmentalproblems, understanding thedimensionsof urban sustainability, discuss 
theplanning,use andoccupation of urban land, emphasizingthe legal instrumentsin force.Regarding 
themethodological proceduresfordealing withan articlebuilt from theliteratureon the dimensionsof 
urban sustainability, environmental impacts, planning,use andoccupation of urban land, the survey used 
wasliterature, which is characterized bytheoretical discussionfrombooks, magazines, papersthat deal 
withthe topicin question. The ideaisthat human occupationinclutteredurban environment, suggests 
theneed to seekviable alternativesthat minimizethese measures andpromotea harmonious 
relationshipbetween manand nature, walkingfor urban sustainability, based onlegal andplanning. 
Keywords: Urban Sustainability, Social and EnvironmentalImpacts; Urban Planning. 

 
INTRODUÇÃO 

Diante de todo seu processo histórico-evolutivo, o homem provocou diversas e 
profundas alterações no meio ambiente ao explorar irracionalmente os recursos 
naturais e acelerar o processo de ocupação nos ambientes urbanos, com o intuito de 
satisfazer suas necessidades e em busca da melhoria da qualidade de vida, e que 
foram intensificados a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, onde foi 
intenso o êxodo rural e o fortalecimento das indústrias, movidas pelo grande 
contingente de mão-de-obra existente na época, o que gerou intensa migração para as 
cidades. 

A partir da década de 1960, o Brasil vivenciou um processo migratório 
acelerado e continuo, onde o tempo de crescimento das cidades é totalmente 
desproporcional ao tempo de planejamento e execução dos serviços públicos básicos 
pelos gestores municipais. Na Amazônia, esse processo foi vivenciado no período 
áureo da borracha e na implantação da Zona Franca de Manaus. A formação das 
cidades brasileiras vem contribuindo para um cenário de contrastes, típico das grandes 
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cidades dos países subdesenvolvidos. Outro ponto crítico foi a criação da maioria dos 
municípios brasileiros, atropelando os modelos de planejamento e organização do 
espaço urbano, e o resultado tem sido o surgimento de cidades sem infraestrutura, 
elevado contingente populacional que migrou para as cidades, que na maioria das 
vezes, não possuem acesso aos serviços públicos, como educação, saúde, lazer, 
esporte, urbanismo, segurança, saneamento básico entre outros. 

A sustentabilidade urbana surge como uma necessidade de reduzir os impactos 
socioambientais urbanos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da 
população local, por meio de instrumentos legais e de planejamento. 

A temática da (In) Sustentabilidade Urbana e Impactos Socioambientais possui 
o caráter multidisciplinar e permeia diversas áreas do conhecimento, tais como: 
Geografia Urbana, Planejamento Urbano, Gestão Socioambiental do Espaço Urbano, 
Sociologia, Antropologia, História e Urbanismo, porem cada uma propondo diferentes 
abordagens de compreender e propor alternativas viáveis para reduzir os problemas 
socioambientais urbanos, gerados pela ocupação desordenada. 

O presente artigo intitulado (In) Sustentabilidade Urbana e Impactos 
socioambientais: uma abordagem acerca da ocupação humana desordenada no 
espaço urbano tem como objetivo geral: Discutir a (in) sustentabilidade urbana e os 
impactos socioambientais gerados pela ocupação humana desordenada. Tendo como 
objetivos específicos: Identificar os problemas socioambientais urbanos; compreender 
as dimensões da sustentabilidade urbana, discutir o planejamento, uso e ocupação do 
solo urbano, enfatizando os instrumentos legais vigentes. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, por se tratar de um artigo 
construído a partir das literaturas sobre as dimensões da sustentabilidade urbana, 
impactos socioambientais, planejamento, uso e ocupação do solo urbano, a pesquisa 
adotada foi a bibliográfica, que caracteriza-se pela discussão teórica a partir de livros, 
revistas, artigos científicos que tratam sobre a temática em questão. 

Dessa forma, o artigo está dividido em:  

 Discussão teórica, que envolverá três subtítulos, dentre os quais são: As 
dimensões da sustentabilidade urbana; O espaço urbano e impactos 
socioambientais; e o planejamento, uso e ocupação do solo urbano. 

 Conclusão, que será apresentado o posicionamento do autor sobre a 
temática e as possíveis alternativas para minimizar os impactos 
socioambientais urbanos. 

 
DISCUSSÃO TEÓRICA 
AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE URBANA 

O termo sustentabilidade apresenta-se como uma incompletude conceitual, 
isto é, conceitos que são constantemente reconstruídos. Segundo Nascimento (2012), 
o conceito de sustentabilidade tem duas origens. A primeira, na biologia, por meio da 
ecologia. Refere-se à capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas 
(resiliência) em face de agressões antrópicas (uso abusivo dos recursos naturais, 
desflorestamento, fogo etc.) ou naturais (terremoto, tsunami, fogo etc.). A segunda, na 
economia, como adjetivo do desenvolvimento, em face da percepção crescente ao 



 
 

261 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

longo do século XX de que o padrão de produção e consumo em expansão no mundo, 
sobretudo no último quarto desse século, não tem possibilidade de perdurar.  

A ideia de sustentabilidade permeia a racionalidade do uso dos recursos 
naturais, objetivando satisfazer as necessidades das gerações do presente e do futuro. 
E no ambiente urbano, a ocupação desordenada requer o desmatamento de extensas 
áreas de floresta e da poluição, principalmente das águas, ao serem construídas 
moradias irregulares à beira de igarapés, lagos e demais cursos d’água. 

Nascimento (2012) explica ainda que o termo sustentabilidade surgiu por volta 
da década de 1950, com a percepção de um risco global ambiental acerca da poluição 
nuclear. Posteriormente, novas preocupações surgiram através do uso de pesticidas e 
inseticidas químicos, denunciado pela bióloga Rachel Carson. Além da poluição nuclear 
e do uso de pesticidas e inseticidas químicos, as chuvas ácidas foram a problemática ao 
final da década de 1960, pois este caracteriza-se pela emissão de gás carbônico das 
indústrias e veículos. Podemos perceber nesse contexto, que o boom da crise 
ambiental foi a partir do crescimento demográfico urbano, onde um grande 
contingente de mão-de-obra movimentava as indústrias, além do consumo 
exacerbado pelo automóvel. 

Inicialmente, as dimensões da sustentabilidade apresentam-se como um “trevo 
de três folhas”. A primeira diz respeito à equidade social, com o objetivo de erradicar a 
pobreza e definir o padrão de desigualdade aceitável e que ninguém absorva 
irracionalmente os recursos naturais, para que todos tenham acesso aos mesmos, 
visando uma justiça social. A segunda diz respeito à eficiência econômica, trata-se 
daquilo que alguns denominam como ecoeficiência, que supõe uma contínua inovação 
tecnológica que nos leve a sair do ciclo fóssil de energia (carvão, petróleo e gás) e a 
ampliar a desmaterialização da economia. A terceira diz respeito à preservação 
ambiental, através do uso responsável e racional dos recursos naturais, com o intuito 
de propiciar a resiliência dos ecossistemas. De acordo com demais autores, o diagrama 
abaixo simplifica a sustentabilidade urbana e suas dimensões: 

Outros autores (MACHADO, 2005; MACEDO, 2004; LEFF, 2006) abordam ainda 
as dimensões espaciais; demográfica, fundamentada pelo autor Arno Naess, pois o 
processo migratório do espaço rural para o urbano acarreta em um inchaço 
populacional e crescimento desordenado, comprometendo o aumento da capacidade 
carga em áreas verdes, além da geração de grandes problemas sociais, como a 
violência, prostituição, desemprego entre outros; ética; estética; política; cultural, com 
o objetivo de questionar os padrões de consumos atuais, baseado no modelo de 
reprodução ampliado de capital; e a dimensão tecnológica, pois segundo Robert Solow 
(2000), toma como séria a questão da finitude dos recursos naturais, porém, ao 
contrário dos críticos da economia dominante, considera que o homem é capaz de 
construir as respostas necessárias a esse desafio sem grandes mudanças sociais, mas 
tecnológicas. Isto é, as inovações tecnológicas são capazes de reduzir essa grande 
problemática, tais como exemplos, a adoção de energias renováveis, estação de 
tratamento de água, investimentos em transportes públicos híbridos, mapeamento de 
áreas de risco em áreas urbanas etc. Leff (2001) destaca que a crise ambiental 
demonstra a necessidade de revalorização do fato urbano a partir da racionalidade do 
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ambiente; de romper a inércia crescente de urbanização e repensar as funções 
atribuídas à vida urbana. 

Moreno (2002) destaca ainda algumas propostas que foram consolidadas e 
ordenadas em quatro estratégias de sustentabilidade urbana, consideradas como 
prioritárias para a sustentabilidade das cidades brasileiras, a seguir: 

 

 Regular o uso e ocupação do solo e o ordenamento do 
território, contribuindo para a melhoria das condições de vida 
da população, mediante promoção da equidade, eficiência e 
qualidade ambiental; 

 Promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento 
da capacidade de planejamento e gestão democrática da 
cidade, incorporando no processo a dimensão ambiental 
urbana e assegurando a efetiva participação da sociedade; 

 Promover mudanças nos padrões de produção e consumo da 
cidade, reduzindo custos e desperdícios e fomentando o 
desenvolvimento de tecnologias urbanas sustentáveis; 

 Desenvolver e estimular a aplicação de instrumentos 
econômicos no gerenciamento dos recursos naturais, visando à 
sustentabilidade urbana. 

 

A sustentabilidade urbana busca reduzir os impactos socioambientais e, 
consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população local, por meio de 
instrumentos legais e de planejamento. 

 
O ESPAÇO URBANO E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Historicamente, ao momento que a humanidade construía moradias provisórias 
próximas dos demais e que, posteriormente gerou as chamadas vilas, e que a partir 
dai, surgiram grandes aglomerações humanas denominadas cidades. A cidade 
constitui-se como a forma que os seres humanos escolheram para viver em sociedade 
e prover suas necessidades, baseada na reprodução ampliada do capital e exploração 
exacerbada dos recursos naturais. A degradação ambiental gerada no ambiente 
urbano, causada pela ocupação humana sugere a necessidade de se buscar 
alternativas viáveis que minimizem estas ações e promovam uma relação harmônica 
entre o homem e a natureza. Para Carlos (1994, p. 90),  

 
O espaço urbano é entendido enquanto produto, condição e meio do 
processo de reprodução da sociedade, enquanto a cidade é uma realização 
humana, produto e obra, por isso têm a dimensão do movimento da vida 
humana. Diferencia-se do campo não apenas pelas atividades, mas 
enquanto construção/realização de um espaço que se distancia da natureza, 
sem, contudo perder sua dimensão natural. A cidade, através do trabalho 
humano, transforma-se constantemente e, como consequência, modifica a 
vida do cidadão, seu cotidiano, suas perspectivas, desejos e necessidades, 
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transforma as relações com o outro e suas relações com a cidade 
redefinindo as formas de apropriação e o modo de reprodução do espaço. 

A cidade deve ser vista como um produto social, a partir da relação entre os 
homens e destes com a natureza. O espaço urbano é histórico, espacial e socialmente 
construído. O ambiente urbano é um cenário de relações sociais e reprodução da 
ideologia capitalista, fundamentada na exploração irracional dos recursos naturais e no 
padrão de consumo pós-moderno. Segundo Gonçalves e Guerra (2004). 

 

O ambiente urbano é resultado das transformações antrópicas sobre o meio 
físico ao longo dos anos. As áreas urbanas são locais sensíveis às 
transformações antrópicas, à medida que se dá o desmatamento, a erosão, 
a ocupação irregular, o assoreamento de canais fluviais, etc. para a 
ocupação e concentração humana de forma intensa e, muitas vezes, 
desordenada. 

 
O processo de ocupação humana nas cidades vem crescendo 

concomitantemente à preocupação direcionada às questões socioambientais. Diversas 
áreas verdes são dizimadas e ocupadas por construções, impulsionadas pela força 
midiática e especulação imobiliária. Esta possibilidade do homem intervir 
deliberadamente em um processo natural, com o domínio das técnicas de cultivo e de 
criação de animais, escolhendo o local que desejava habitar viabilizou o aparecimento 
do primeiro aglomerado humano permanente, nascendo então, o conceito de cidade. 

A natureza da cidade é o resultado de uma complexa interação entre as 
atividades dos seres humanos e de outros seres vivos e de processos naturais que 
comandam a transferência de energia, o movimento do ar, a erosão do solo e o ciclo 
hidrológico. A cidade é elemento integrante da natureza. Spirn (1995) destaca que as 
interações das atividades humanas com o ambiente natural produzem um ecossistema 
muito diferente daquele existente anteriormente à cidade. É um sistema sustentado 
por uma importação maciça de energia e matérias-primas, um sistema no qual os 
processos culturais humanos criaram um lugar completamente diferente da natureza 
intocada, ainda que unida a esta através dos fluxos de processos naturais comuns.  

A cidade constitui-se como a forma que os seres humanos escolheram para 
viver em sociedade e prover suas necessidades. As agressões ao meio ambiente 
causadas pela ocupação humana sugerem a necessidade de se buscar alternativas que 
minimizem estas ações e promovam a integração do ser humano com a natureza. É 
necessário mudar a concepção das cidades em suas áreas em expansão, reconhecendo 
e aproveitando as potencialidades naturais. Pois é preciso acabar com a destruição 
dessa natureza, fato esse que acarreta vários problemas típicos das cidades. À medida 
que as cidades crescem em tamanho e densidade, as mudanças que produzem no ar, 
no solo na água e na vida, em seu interior e à sua volta, agravam os problemas 
ambientais que afetam o bem-estar do morador. 

A cidade deve ser entendida como espaço integrante da natureza, assim como 
a natureza também deve ser respeitada e conservada, não sendo tratada através da 
superficialidade de meros paisagismos ou pela racionalidade do sistema capitalista, 
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dando-lhe valores materiais de venda e compra (CARLOS, 1994). A cidade é concebida 
como um espaço socialmente construído, de maneira que o direito de propriedade é 
limitado, obedecendo ao planejamento legal do município e à dinâmica do mercado 
imobiliário. Ainda considera-se a cidade não como um espaço independente e isolado 
do ambiente natural, pois muitos aspectos dos ambientes urbanos e naturais se 
entrelaçam e devem relacionar-se harmoniosamente. E na contemporaneidade, o 
grande desafio é estabelecer uma relação harmoniosa entre o natural e o urbano 
(modificado), buscando compartilhar as ações humanas e a conservação dos recursos 
naturais com o objetivo de se alcançar a sustentabilidade urbana. 

É interessante compreendermos que, a priori, a natureza por si só possui 
ecossistemas harmônicos e equilibrados, e que a partir da formação de aglomerações 
de grupos de seres humanos, esses ecossistemas foram reconfigurando-se, agravando 
os problemas socioambientais. E todo esse processo de relação homem - natureza tem 
provocado significativas no ambiente natural, promovendo a urbanização em larga 
escala e gerando diversas problemáticas tais como: como a poluição do ar, do solo, da 
água, por meio da construção de moradias irregulares ao lado de ecossistemas 
aquáticos, desflorestamento, impermeabilização do solo, aterramentos de rios, 
córregos, lagoas, igarapés, modificações nos ecossistemas e o lixo urbano; além dos 
grandes problemas ambientais globais como o efeito estufa, a destruição da camada 
de ozônio, a perda da biodiversidade, escassez de água, mudanças climáticas, 
derretimento das calotas polares, crescimento demográfico e consumo de energia 
não-renovável entre outros.  

Leff (2006) enfatiza que: 
 

A acumulação de capital, as taxas de exploração dos recursos e os padrões 
dominantes de consumo chegaram a ultrapassar a capacidade de carga e de 
diluição de ecossistemas, levando a formas e ritmos sem precedentes de 
degradação ecológica, de extinção biológica, de erosão de solos e de 
destruição de biodiversidade. 

A partir da ideologia de reprodução ampliado do capital, o homem, já não mais 
apropria-se dos recursos naturais para a satisfação de suas necessidades, mas 
principalmente para o consumismo exacerbado, superando suas meras necessidades, 
gerando o excedente proposto por Karl Marx, para fins de comercialização, em que os 
recursos naturais passaram de uma valoração de uso para uma valoração de troca. O 
capitalismo é apontado por Giuliani (1999) como o sistema social responsável pela 
questão ambiental, tanto por tê-la produzido historicamente como por propiciar o 
surgimento de uma consciência crítica, agregada à ideia de que sua solução só pode 
ser encontrada em uma nova forma de organização social. Nos pilares do capitalismo – 
o sistema de mercado, competição por maior lucro e na organização técnico-
produtiva, continua Giuliani, estariam os responsáveis respectivos pela exploração e 
empobrecimento dos homens, pela devastação da natureza e pelo aniquilamento do 
pensamento crítico e criativo. 

De acordo com Maricato (2001), a preocupação com o meio ambiente vem 
crescendo cada vez mais, especialmente após a tomada de consciência do impacto das 
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atividades humanas na natureza. Após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade 
percebeu que os recursos naturais são finitos e que seu uso inadequado pode 
representar o fim de sua própria existência. No Brasil, as preocupações com as 
condições e a qualidade de vida urbana se intensificaram após a década de 1960, em 
função tanto da explosão demográfica quanto da intensificação da urbanização, 
processada com as características citadas. As intervenções urbanas mais 
sistematizadas no sentido de corrigir os graves problemas socioambientais urbanos 
que passaram a caracterizar os centros urbanos nacionais se manifestaram numa 
proliferação de Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano, no final da década de 
1960.  

O processo de urbanização brasileiro caracterizou-se, nestes últimos 50 anos, 
pela expansão desordenada na periferia dos grandes centros urbanos, com o 
surgimento de loteamentos destituídos de infraestrutura básica. 
 
PLANEJAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

Com o intenso crescimento urbano e construção de moradias irregulares, surge 
a necessidade de fiscalização e regulamentação, visto que as cidades são as grandes 
responsáveis pela degradação ambiental, gerando então os problemas 
socioambientais. Dentro deste processo, o planejamento é imprescindível para 
minimizar esses impactos, pois a atividade da ocupação urbana deve obedecer a 
princípios legais preestabelecidos e seguir a um planejamento territorial urbano de 
autoria da gestão pública. 

O planejamento consiste em um processo indispensável à tomada de decisões, 
incluindo a participação da população local na formulação da percepção ambiental, 
permitindo com isso a incorporação da decisão da população e sua interferência na 
paisagem urbanizada, a partir da pesquisa de informações e necessidades da 
população. O planejamento permite que a população tome conhecimento dos 
destinos que os políticos desejam atribuir à cidade, participação das decisões ou tendo 
oportunidade de se opor a elas, evitando-se o fato consumado (MARQUES, 2005). É a 
partir do planejamento que o gestor público, juntamente com a sociedade civil 
organizada chega-se a tomada de decisão que contemplam as necessidades da 
população local e a busca pela melhoria da qualidade de vida urbana. 

De acordo com Moura (2006), 
 

A formação do sistema de normas de direito urbanístico, foi umas das 
exigências da Constituição. Esse corpo normativo deve ser composto pelas 
normas constitucionais referentes à política urbana estabelecida, lei federal 
de desenvolvimento urbano, o conjunto de normas sobre a política urbana 
estabelecidas nas Constituições Estaduais, lei estadual de política urbana e a 
legislação estadual urbanística, bem como o conjunto de normas municipais 
referentes à política urbana, dispostas nas Leis Orgânicas dos Municípios, no 
Plano Diretor e na legislação municipal urbanística. 

 
O planejamento urbano municipal é uma importante ferramenta para que 

possa reduzir os impactos socioambientais dos terrenos ocupados. Toda esta 
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ferramenta está embasada legalmente no Plano Diretor do Município, que caracteriza-
se como um conjunto de diretrizes, objetivos e metas a serem cumpridas em um 
determinado período de tempo preestabelecido, envolvendo o desenvolvimento 
socioambiental, uso e ocupação ordenada e planejada do solo urbano, acesso à 
infraestrutura e serviços públicos básicos. Todo esse planejamento deve levar em 
consideração as consequências das possíveis intervenções antrópicas no ambiente e 
logo, apresentar alternativas ou propostas para reduzir as consequências da ação 
humana. 

O solo urbano possui um valor econômico, social e ambiental, pois a 
especulação imobiliária impulsionou o aumento dos valores dos terrenos urbanos, 
através do boom das construções civis e facilidades de pagamento das moradias. Os 
terrenos urbanos são objetos de compra e venda sujeitos, portanto, às leis que regem 
o mercado, com a grande desigualdade social muitas vezes os requisitos legais são 
violados e traz as grandes consequências no crescimento das grandes cidades 
(GONZALES et al., 1991). Como os valores dos terrenos, são, em sua grande maioria 
muito elevados para as famílias de baixa renda, a alternativa é a ocupação 
desordenada na beira de igarapés, lagos, rios, dentro de áreas verdes e terrenos 
baldios etc. 

Com a Constituição de 1988, a construção em área urbana passou a ser regida, 
principalmente, pelas leis municipais de uso e ocupação do solo urbano, respeitadas as 
diretrizes e princípios gerais estabelecidos nas leis federais, naquilo que não for 
contrário à Constituição (MILARÉ, 2004). 

No Brasil, há legislação específica que orienta o uso e ocupação do solo urbano. 
Trata-se da lei 6.766, de 19.12.1979 (alterada pela Lei 9.785, de 29.01.1999), além dos 
Planos Diretores, Código de Obras e Posturas do Município, que contribuem para um 
melhor (re) ordenamento urbano. Segundo Meirelles (1996), a lei de uso e ocupação 
do solo urbano objetiva estabelecer as diversas utilizações convenientes às variadas 
partes da cidade e a localizar em áreas adequadas as diferentes atividades urbanas que 
afetam a comunidade, classificando-os em zonas perimetrais urbanas, que perpassa 
pelas áreas residencial, indústria e comercial. O objetivo maior é equilibrar e 
harmonizar o interesse geral da coletividade com o direito individual de seus membros 
no uso da propriedade particular, na localização e no exercício das atividades urbanas, 
e até na utilização do domínio público.  

Estas leis são fundamentais para a vida urbana em razão de normatizar as 
construções. Sachs (2008) propõe que a construção civil, com especial destaque para a 
construção de moradias, deve focar-se para a redução do déficit calculado em vários 
milhões de unidades habitacionais, promovendo grandes programas de construção de 
moradias populares por meio de mutirão assistido, ou seja, devidamente enquadrado 
por assistência técnica, dispondo de créditos para a aquisição de materiais de 
construção por parte dos futuros moradores e provido com terrenos viabilizados. 

É importante ressaltar o papel do zoneamento urbano, pois pode ser usado 
com o intuito de diminuir intensidade e o tipo de desenvolvimento em áreas de riscos, 
tais com encostas, lagos, igarapés, rios, áreas florestadas etc. O caráter normativo de 
uso e ocupação do solo está intrinsecamente ligado aos interesses particulares de 
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determinados grupos com elevado poder aquisitivo e político. É comum, 
principalmente na Amazônia, o mapeamento de loteamentos periféricos, que 
caracterizam-se como territórios irregulares que estão totalmente distantes dos 
padrões urbanísticos planejados, pois ficam também excluídos dos serviços e 
investimentos públicos, configurando-se como áreas propícias à marginalidade em 
todas as dimensões, seja ela econômica, social, politica ou ambiental. Porém, Rocha 
(1999) destaca que,  
 

O direito à cidade deve ser compreendido como o direito de ter condições 
dignas de vida, de exercitar plenamente a cidadania, de ampliar os direitos 
fundamentais, de participar da gestão da cidade, de viver em um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. 

 
Sachs (2008) complementa ainda que o desenvolvimento includente requer, 

acima de tudo, a garantia do exercício dos direitos civis, cívicos e políticos. O conjunto 
da população também deveria ter iguais oportunidades de acesso a serviços públicos. 

Isso traduz-se no acesso aos serviços de água, energia elétrica, segurança, 
acessibilidade, saúde, educação, esporte e lazer, pavimentação das vias, iluminação 
pública, assistência social entre outros. E isso é um direito do cidadão brasileiro, 
previsto no art. 5o da Constituição Federal. E cidades planejadas proporcionam 
menores conflitos e impactos sociais, ambientais e econômicos, acesso a todos os 
serviços públicos direcionados para uma melhoria na qualidade de vida da população 
residente e das futuras gerações. 

 
CONCLUSÃO 

Todo o crescimento desordenado das cidades e a forte pressão antrópica 
geram problemas de ordem socioambiental. No Brasil, e em especial na Amazônia, o 
processo de degradação ambiental no espaço urbano, tem como origem nas 
ocupações desordenadas, que requer o desflorestamento de extensas áreas verdes 
para construções de moradias; poluição de igarapés, rios, lagos; ocupações ao lado de 
encostas e barrancos, colocando em risco a própria vida; acúmulo de lixo em locais 
inadequados, sendo foco de doenças e mau cheiro, dificuldades de acesso a serviços 
públicos, tais como: educação, saúde, moradia, segurança, urbanismo, agua encanada, 
energia elétrica, sistema eficiente de drenagem e transporte público.  

Diante da ocupação urbana, diversos interesses são prevalecidos, tais como: 
político, sociais, físicos e principalmente econômicos, em que a especulação imobiliária 
é um dos grandes propulsores do aumento dos valores dos terrenos e facilidades de 
pagamentos habitacionais a longo prazo. 

Os impactos socioambientais poderão ser reduzidos de acordo com algumas 
propostas de alternativas, tais como:  

 Controlar o uso e ocupação do solo urbano, levando em consideração os 
aspectos legais, previstos na lei 6.766, de 19.12.1979 (alterada pela Lei 
9.785, de 29.01.1999), além dos Planos Diretores, Código de Obras, 
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Posturas do Município e o Estatuto da Cidade, que contribuem para um 
melhor (re) ordenamento do espaço urbano. 

 Planejar, executar e monitorar as áreas de ocupação urbana de forma 
participativa, incorporando a dimensão socioambiental no processo de 
gestão e a participação de lideranças e população local, para que assim, 
todos possam ter acesso aos serviços públicos básicos. 

 Promover ações socioeducativas, destacando a importância da mudança 
de comportamentos quanto à destinação correta do lixo, manter 
terrenos arborizados entre outras iniciativas. 

 Realocar famílias em que estejam em situação de risco e vulnerabilidade 
social, como por exemplo, moradias em áreas íngremes de barrancos e 
alagadas. 

Assim, diante de tais medidas, sejam elas preventivas ou corretivas, o 
importante é ressaltar o papel dos gestores públicos no processo de planejamento 
urbano, buscando assim, a sustentabilidade urbana, sob as dimensões ambientais, 
sociais e econômicas. 
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RESUMO 
Neste artigo empreende-se uma análise das relações sociais e das dinâmicas de integração de saberes e 
de agentes sociais na consolidação de uma proposta de Gestão Territorial e Ambiental das Terras 
Indígenas do Rio Negro, estruturada pelas lideranças indígenas, membros das associações indígenas e da 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), entidade representativa política que 
congrega essas associações. A história dos povos indígenas dessa região tem as marcas de um longo 
processo civilizatório que caracterizou-se por inúmeras tentativas de dominação dos povos. Por séculos 
eles foram alvos de ações colonialistas, de projetos de catequização e conversão religiosa, e, ainda, de 
políticas desenvolvimentistas que intentaram a desarticulação de suas culturas. Um processo que 
acarretou perdas para os povos indígenas, mas também diante do qual reagiram e imprimiram formas 
próprias de resistência e de luta. As discussões e análises em destaque no artigo são oriundas de dados 
coletados com o uso de multimétodos, na perspectiva da pesquisa qualitativa, sendo realizadas 
entrevistas semiestruturadas com lideranças indígenas membros das associações e com lideranças 
vinculadas a FOIRN; por meio de entrevistas narrativas com as lideranças que participaram da criação da 
Federação e do movimento indígena no Rio Negro; e, pela etnografia de assembleias e de arquivos da 
FOIRN. A análise dos dados deu-se a partir da codificação e categorização das informações, procedendo-
se a análise descritiva, teórica e interpretativa de conteúdo que conduziu a uma visão reflexiva sobre a 
Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas conduzida pelas lideranças indígenas do Rio Negro. 
Constatou-se que as propostas elaboradas por estes colocam como premissa a interculturalidade, por 
essência o diálogos de saberes, demandando múltiplos percursos e parcerias entre agentes sociais e 
instituições  que atravessam as fronteiras nacionais. A aliança de saberes reafirma a identidade étnica e 
promove a ressignificação do que esta presente na região mas que não é indígena, porém em virtude da 
história de contado e de dominação, passa a fazer parte da vida dos povos indígenas, a exemplo, as 
demandas por escolarização formal; a bens tecnológicos e de informação; a alternativas de renda e 
outros que coexistem com as práticas indígenas tradicionais e não podem ser vistos como “diluidores” 
de suas culturas. As preocupações com o delineamento de uma proposta de gestão territorial nesses 
moldes surgem após a oficialização da demarcação das terras indígenas do Alto e Médio Rio Negro em 
1998 e põem em evidencia os pressupostos da autonomia e do protagonismo dos povos dessa região na 
consolidação de uma gestão indígena, mobilizada por saberes indígenas, num processo que não exclui o 
diálogo com outros saberes advindos das relações interétnicas no passado e no presente. A 
singularidade consiste no propósito de viabilizar o diálogo de epistemologias distintas, em que saberes, 
cosmovisões, atitudes frente às questões sociais e ambientais emergem e diluem-se em sentidos 
dispares e, mesmo, conflitantes. Para as lideranças indígenas a consolidação dessa proposta está em 
curso e seu êxito dependerá da força de luta do movimento indígena. Consideram que muitas 
conquistas alcançadas até o momento são oriundas da mobilização político-cultural e da capacidade 
destes em estabelecer esse diálogo, percebido como um caminho profícuo para a sustentabilidade das 
terras indígenas e para a manutenção dinâmica da diversidade cultural da região.  
Palavras-chave: lideranças indígenas, terra indígena, gestão territorial, diálogo de saberes. 

 
ABSTRACT 
This paper undertakes an analysis of social relations and knowledge integration dynamics and social 
agents in the consolidation of a proposal about Territorial and Environmental Management of Rio Negro 
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Indigenous Lands, structured by indigenous leaders, members of indigenous associations and by the 
Federation of Indigenous Organizations of Rio Negro (FOIRN), representative and political entity that 
congregates these associations. The history of the indigenous peoples of this region has the marks of a 
long civilization process that was characterized by numerous people domination attempts. For centuries 
they were the target of colonialist actions, of catechization projects and of religious conversion, and also 
of developmental policies that brought their cultures to disarticulation. A process that led to losses for 
indigenous peoples, but also against whom responded and presented particular forms of resistance and 
struggle. The discussion and analysis featured in the paper came from collected data using 
multimethods, at the perspective of qualitative research, semi-structured interviews being conducted 
with indigenous leaders who are members of associations linked to FOIRN; through narrative interviews 
with leaders who participated of the creation of the Federation and of the Rio Negro indigenous 
movement; and by assemblies and files ethnography from FOIRN. The data analysis derived from coding 
and categorization of information, carrying out a descriptive, theoretical and interpretative content 
analysis which led to a reflective view on Territorial and Environmental Management of Indigenous 
Lands conducted by indigenous leaders of Rio Negro. It was noted that the proposals made by these 
leaders put interculturalism as a premise, the dialogues of knowledge in essence, requiring multiple 
pathways and partnerships between social agents and institutions that cross national borders. The 
knowledge alliance reaffirms the ethnic identity and promotes the redefinition of what is present in the 
region but that is not indigenous, but because of the history of contact and domination, became part of 
the lives of indigenous peoples, for example, the demand for formal schooling; technology and 
information assets; income alternatives and others that  coexist with traditional indigenous practices 
and can not be viewed as "diluters" of their cultures. The concerns about the design of a management 
land proposal along these lines arise after the demarcation formalization of the indigenous lands of 
Upper and Middle Rio Negro in 1998 and put in evidence the assumptions of autonomy and the role of 
the peoples of the region in consolidation of management by indigenous, mobilized by indigenous 
knowledge, in a process that does not exclude dialogue with other knowledge arising from interethnic 
relations in the past and present. The uniqueness lies in the purpose of facilitating the dialogue of 
different epistemologies, in which knowledge, worldviews, attitudes toward social and environmental 
issues emerge and dilute itself in different and even conflicting meanings. For indigenous leaders the  
consolidation of this proposal is underway and its success will depends on the fighting force of the 
indigenous movement. They consider that many achievements to date are derived from the cultural-
political mobilization and the ability of these to establish this dialogue, perceived as a meaningful way to 
the sustainability of indigenous lands and the dynamic maintenance of cultural diversity of the region. 
Keywords: indigenous leaderships, indigenous land, land management, knowledge dialogue. 

 
INTRODUÇÃO 

As discussões e reflexões sobre a Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas, aqui em destaque, circunscrevem-se à região do Rio Negro, particularmente 
ao Alto Rio Negro, conhecida como “cabeça do cachorro”, situada no extremo 
noroeste do Estado do Amazonas, onde vivem 23 povos indígenas pertencentes a três 
grandes famílias linguísticas: Tukano Oriental, Aruak e Maku. Estes povos vivem 
milenarmente na região, atualmente estão distribuídos nas mais de 700 comunidades 
e sítios localizados nas 05 Terras Indígenas que foram demarcadas e homologadas em 
abril de 1998, bem como nas demais que ainda se encontram em processo de 
reconhecimento legal (FOIRN/ISA, 2003).Uma região considerada por vários autores 
(HUGH-JONES, 1979; LASMAR, 2005; MELATTI, S.D.; RIBEIRO, 1995) como uma grande 
área cultural do noroeste Amazônico. 

Os povos indígenas dessa região tem sua história marcada por intensos 
processos civilizatórios, cuja historiografia oficial relata ter iniciado no século XVII com 
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a colonização portuguesa. Ao longo dos séculos foram alvos de ações colonialistas, de 
projetos de catequização e conversão religiosa, e, ainda, de políticas 
desenvolvimentistas que intentaram a desarticulação de suas culturas. Um processo 
que acarretou perdas para os povos indígenas, mas também diante do qual reagiram e 
imprimiram formas próprias de resistência e de luta. 

 Trata-se de um lugar caracterizado por forte mobilização social em prol da 
garantia dos direitos indígenas, conduzida pelo movimento indígena local, constituído 
por um número expressivo de lideranças, membros de associações formais indígenas 
(cerca de 90) filiadas à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), 
entidade representativa dos povos indígenas do Médio e Alto Rio Negro. Juntos 
formam um complexo dinâmico composto por redes relacionais envolvendo indígenas 
e não indígenas, com a finalidade de cuidar das Terras Indígenas (TIs), por intermédio 
da implementação de alternativas sustentáveis, avaliadas por estes, como as 
estratégias mais condizentes com suas necessidades e perspectivas acerca do presente 
e do futuro.  

Encontra-se no cerne dos discursos das lideranças indígenas que atuam como 
agentes sociais na gestão das terras indígenas do Rio Negro a compreensão de, 
paralelamente a luta pela demarcação das TIs que ainda não foram, há a necessidade 
de elaborar uma proposta de gestão territorial que propicie a sustentabilidade das TIs. 
Para essas lideranças a proposta esta em curso e vem se consolidando ao longo de 
pelo menos 27 anos, desde a criação da FOIRN, momento em que se intensificaram as 
discussões sobre a demarcação das TIs e que marcou o inicio da formatação de 
programas e projetos visando garantir a sustentabilidade das TIs. O Programa Regional 
de Desenvolvimento Sustentável Indígena (PRDIS) é um exemplo, e pode ser entendido 
como um plano de gestão feito pelas lideranças indígena com o apoio de seus 
parceiros.  

É imprescindível assinalar que cada povo indígena dessa região por séculos 
estabeleceram formas próprias de se organizar e cuidar de suas terras, as quais estão 
arraigadas em seus saberes ancestrais, constitutivos de suas culturas. Hoje, no âmbito 
do movimento indígena e da FOIRN, esses saberes são validados como legítimos e 
fundamentais na gestão das terras, e, as propostas que se delineiam buscam reafirmar 
a importância destes.  

No percurso de construção dessa proposta são articuladas alianças 
institucionais e definidos os critérios para um possível diálogo entre indígenas e não 
indígenas - pesquisadores/cientistas, instituições governamentais e não 
governamentais de modo a solidificar os propósitos em torno da gestão territorial e 
ambiental no Rio Negro. No livro “Manejo do Mundo: conhecimentos e práticas dos 
povos indígenas do Rio Negro, noroeste Amazônico”, publicado pela parceria  
FOIRN/ISA (2010), são apresentadas algumas das experiências exitosas do modo 
próprio de gestão territorial feita pelos indígenas e que podem subsidiar o plano de 
gestão das terras indígenas da região. Nelas observa-se também ações que comungam 
saberes indígenas e não indígenas, propiciando a “produção colaborativa de 
conhecimentos”, fundamentais nesse processo. 
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Nota-se que apesar das dificuldades, as articulações empreendidas pela FOIRN 
e seus parceiros, propiciaram resultados positivos, alguns projetos pilotos já foram 
implementados ou estão em fase de implementação nas comunidades. Verifica-se que 
as lideranças indígenas fazem uma avaliação crítica sobre todo esse processo, 
consideram que os avanços são progressivos e que caminham na direção das escolhas 
e decisões que foram feitas pelos povos indígenas sobre a gestão de suas terras. 
Consideram como um dos desafio posto à implementação das propostas conduzidas 
pelas lideranças indígenas o diálogo com o Estado brasileiro, frente sua dificuldade de 
compreender as epistemologias próprias dos povos indígenas e de suas necessidades, 
prioridades e perspectivas que se diferem da do Estado. 

O artigo esta dividido em sessões, iniciando-se com a apresentação do percurso 
teórico-metodológicos da pesquisa, ou seja, os meios que conduziram à pesquisa de 
campo e os instrumento metodológicos utilizados para coletar os dados e, as 
orientações teóricas que subsidiaram as analises. Em seguida traz-se para discussão os 
conceitos e noções instituídos no âmbito da gestão territorial e ambiental de terras 
indígenas, que são utilizados com ressignificações e reelaborações pelos povos 
indígenas nas discussões e na elaboração de suas propostas de gestão de suas terras. 
Na ultima sessão centra-se as análises e reflexões especificamente à gestão territorial 
e ambiental de terras indígenas na região do Alto Rio Negro, cujo foco é a proposta 
estruturada pelas lideranças indígenas filiadas à FOIRN,  fundamentada na perspectiva 
do diálogo intercultural, interinstitucional e transfronteiriço. Como considerações 
finais são feitas algumas observações que contemplam uma análise geral sobre os 
dados obtidos na pesquisa, contudo, sem a pretensão de encerrar as discussões dada a 
abrangência e complexidade da temática. 
 
O percurso teórico-metodológico da pesquisa  

As discussões e análises em destaque no artigo são oriundas de dados 
coletados com o uso de multimétodos, mecanismo inerente a pesquisa qualitativa, a 
qual deve ser percebida como um processo de criação do pesquisador em contato e 
reflexão com o seu objeto de pesquisa (sua pergunta de pesquisa) e sua atividade em 
campo. Um processo, que como os outros, conforme Denzin e Lincoln (2006, p. 310) 
envolve a avaliação sobre os mecanismos por onde ir, as escolhas finais e a seleção 
daquilo que ficará compreendido como o recorte necessário. Algo que não pode 
derivar unicamente dos princípios fornecidos nos manuais de pesquisa, haja vista que 
“é um processo emergente, contingente em relação ao pesquisador, a seu contexto de 
pesquisa e a sua perspectiva teórica”.  

O uso de multimétodos, também conhecido como triangulação metodológica, 
caracteriza-se pela combinação de metodologias diversas, das quais o pesquisador se 
utiliza e as toma como múltiplos pontos de referência para localizar a posição exata do 
objeto a ser estudado. De um modo geral, a triangulação metodológica permite ao 
pesquisador selecionar um conjunto de instrumentos por meio dos quais possa 
alcançar os propósitos da pesquisa, como observa Goldenberg (2011, p.24) o 
“importante é ser criativo e flexivo para explorar todos os possíveis caminhos e não 
reificar a ideia positivista de que os dados qualitativos comprometem a objetividade, a 
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neutralidade e o rigor cientifico”. Uma atitude que procurou-se estabelecer durante a 
realização da pesquisa de campo destinada a coleta de dados. 

A escolha por esse caminho deu-se em virtude das peculiaridades da pesquisa e 
por ela inserir-se em um Programa de Pós-graduação interdisciplinar. Assim 
estruturou-se um percurso metodológico ancorado nas áreas disciplinares:  
Antropologia, Sociologia e Ciências do Ambiente, selecionando-se como instrumentos 
para a coleta de dados entrevistas semiestruturadas feitas com as lideranças indígenas 
membros das associações e com lideranças vinculadas à FOIRN; entrevistas narrativas, 
cujos participantes foram as lideranças que criaram a Federação e o movimento 
indígena no Rio Negro. E, também a etnografia, realizadas  especificamente nas 
assembleias e nos arquivos da FOIRN.  

Toda a coleta de dados deu-se no município de São Gabriel da Cachoeira, num 
período de um ano, durante o qual foram feitas seis viagens, planejadas previamente 
considerando os acontecimentos e eventos (assembleias, reuniões, seminários) 
realizados pelas lideranças indígenas. A análise dos dados deu-se a partir da 
codificação e categorização das informações, procedendo-se a análise descritiva, 
teórica e interpretativa de conteúdo que conduziu a uma visão reflexiva sobre a 
estruturação de uma proposta de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, 
feita pelas lideranças indígenas, ou seja, pelo movimento indígena político do Rio 
Negro-Am e que são discutidas no artigo. 
 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas: apropriação e ressignificação de 
categorias  

O período que antecedeu o decreto 7.747, de 05 de julho de 2012queinstituiu a 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), 
caracterizou-se pela mobilização dos povos indígenas de várias regiões do país que 
enfrentavam e, ainda enfrentam, inúmeros problemas socioambientais em suas terras, 
originados das pressões e ameaças decorrentes das práticas insustentáveis promovidas 
por agentes sociais externos. Observando-se que mesmo as terras já demarcadas não 
estão imunes, fato que fomenta essa mobilização e a articulação das organizações e 
associações indígenas em busca de mecanismos para  evitar esse tipo de problema que 
coloca em risco a vida dos os povos indígenas e suas terras. 

Os primeiros delineamentos para a formatação da PNGATI surgem mediante 
uma articulação entre órgãos ambientais, indigenistas e organizações indígenas que 
resultou na institucionalização, em 2008, de um Grupo de Trabalho Interministerial 
(Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Justiça) com a finalidade de elaborar a 
proposta de uma política específica aos povos indígenas. Esse grupo foi composto por 
representantes dos referidos Ministérios e também por lideranças indígenas, cuja 
participação destes teve como propósito garantir a estruturação de uma política 
condizente com as especificidades culturais e aplicáveis ao contexto atual em que se 
encontram as distintas TIs.  

Nas entrevistas com as lideranças do Alto Rio Negro estas destacaram que 
muito do que consta na Política já havia sido pensada e discutido pelas lideranças da 
região nas suas assembleias, seminários, reuniões, dentre outros, realizados com o 
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proposito de refletir sobre a gestão territorial e ambiental de suas terras. Numa 
perspectiva diferente, posto que as visões são diferentes, a PNGATI é uma política do 
sistema não indígena. Mas, ela também traz alguns dos anseios dos povos indígenas, 
uma vez que participaram da sua construção, não de forma ampla como desejavam, 
mas houve sim uma participação. Enfatizam que estão em processo de implementar 
essa política a partir de um “modelo” indígena conduzido pela FOIRN, entidade 
representativa dos povos indígenas, que em parceria com o Instituto Socioambiental 
articulam recursos financeiros no âmbito internacional e nacional para consolidar uma 
“política indígena de gestão do território”. 

No capítulo I, Art. 1° da política são apresentados os seus objetivos, nos quais 
verifica-se uma correlação com os ideais intrínsecos à noção de Desenvolvimento 
Sustentável e da de Etnodesenvolvimento, aspectos já presentes nos discursos do 
movimento indígena desde a década de 1970. No âmbito da FOIRN as lideranças 
indígenas e seus parceiros delinearam o Programa Regional de Desenvolvimento 
Indígena Sustentável (PRDIS), concebido como um mecanismo que possa viabilizar a 
sustentabilidade das terras indígenas. Segundo a fala dos diretores da FOIRN, 
constatada durante a realização de entrevistas, é no PRDIS que consta o que os povos 
indígenas entendem sobre gestão territorial. A PNGATI será implementada na região 
por meio desse programa, o qual é a base para implementá-la. 

O PRDIS foi estruturado a partir de 1998, após a demarcação das cinco terras 
indígenas e em 2003 as lideranças indígenas entregaram uma versão dele para o 
governo federal. Nos últimos anos, em virtude das prioridades que envolvem a região 
do Médio Rio Negro, viram a necessidade de reformulações e ampliações nele, para 
tanto estão em curso novos levantamentos de dados em áreas que ainda não tinham 
sido feitas, bem como a atualização dos dados referentes a região do Alto Rio Negro, 
onde já tinham iniciado as pesquisas. Verifica-se, portanto, a consonância do PRDIS 
com os propósitos da PNGATI, que dispõe que para a concretização dos objetivos da 
gestão territorial e ambiental das terras indígenas faz-se necessário a realização de 
etnomapeamento e o etnozoneamento, apontadas como ferramentas essenciais.  

Correia (2007) observa que há várias formas de conceber esses instrumentos, 
caracterizados como participativos, seguindo a mesma dinâmica presente na definição 
de gestão territorial e gestão ambiental, a qual é percebida de distintas formas. 
Portanto, também no uso desses instrumento há possibilidades múltiplas, 
particularmente por estarem envolvidos nesse contexto, inúmeros agentes sociais com 
visões igualmente diversas. Mas, em meio a essa polissemia, parece haver consenso a 
respeito da importância da presença dos povos indígenas com seus saberes próprios 
concernentes ao acesso e uso de seus ambientes. 

No documento produzido pelo grupo de trabalho (GT) interinstitucional, 
responsável pela estruturação de subsídios para a implementação da PNGATI, é 
apontado que apesar das inúmeras formas de conceber essas categorias existe certa 
convergência de opinião, tanto por parte alguns pesquisadores, bem como por parte 
de lideranças indígenas engajadas nessas discussões. No que tange ao entendimento 
sobre a gestão territorial parece haver um certo consenso de tratar-se de algo mais 
amplo e que engloba a gestão ambiental. Dentre os pesquisadores que defendem essa 
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ideia destaca-se Little (2006, p. 21) para o qual, no caso específico das TIs, a noção 
mais apropriada é a de gestão territorial, em virtude de melhor combinar “a dimensão 
política do controle territorial e a dimensão ambiental de ações voltadas para a 
sustentabilidade de seus recursos naturais”. 

Vale assinalar que o uso de categorias como Desenvolvimento Sustentável, 
Etnodesenvolvimento, Gestão, Território, Terra Indígena, dentre outras foram 
incorporadas nos discursos e nas propostas das lideranças indígenas que compõem o 
movimento indígena, sendo forjadas no interior das relações interétnicas, resultando 
em múltiplos desdobramentos e, em muitos casos, configurando-se em “bandeira” de 
luta nos processos reivindicatórios de defesa de seus territórios (LITTLE, 2006). Deve-se 
ter clareza, no entanto, que estas categorias são estranhas aos povos indígenas, pois 
muitas delas não possuem tradução nas suas línguas maternas, ou tem significados 
distintos, a exemplo do conceito de terra que para a sociedade não indígena possui 
uma configuração jurídica individual e mercantil, para os povos ela é algo totalmente 
diferente. 

Em suma há uma reelaboração das noções e dos conceitos, no caso 
especificamente das duas categorias (gestão territorial e gestão ambiental), Barreto-
Filho & Correia (2009, p. 10) enfatizam que estas ao serem definidas, seja pelo 
movimento indígena ou pelas instituições governamentais e não governamentais, são 
agrupadas a várias outras noções, tais como:manejo, geração de renda, 
reflorestamento, diagnóstico, plano de gestão, dentre outras,todas elas “relacionadas 
com pelo menos quatro dimensões interligadas: a sociocultural, ambiental, econômica 
e política”. Dimensões estas que dependendo da condição histórica e cultural 
específica de cada um dos povos indígenas, se expressarão de forma particular, haverá 
assim, o delineamento tanto de propostas pautadas na noção de etnodesenvolvimento 
como na de desenvolvimento sustentável, que são ressignificas. 

Nesse contexto são pertinentes as análises de Albert (2002, p.240) que 
considera os processos políticos-culturais presentes entre as associações indígenas 
como um “campo de negociações interétnicas em que o discurso colonial passa a ser 
contornado ou subvertido”. Algo condizente ao observado entre as lideranças 
indígenas do movimento indígena do Rio Negro. 

Adotou-se neste artigo a palavra terra, pois ela é amplamente usada entre as 
lideranças indígenas do Rio Negro, o lema da FOIRN é “Terra e Cultura” e os 
documentos produzidos no âmbito da Federação priorizam essa designação. Muitos 
povos indígenas da região, como já foi mencionado, a traduzem para as suas línguas 
maternas, contudo, os significados se diferem totalmente, posto que para a sociedade 
ocidental terra é tida como uma mercadoria, opostamente a forma como é percebida 
pelos indígenas. Portanto, quando as lideranças indígenas a utilizam o fazem a partir 
de suas perspectivas, pois tem clareza quanto as distinções dessas percepções sobre a 
mesma.  

A categoria território também é utilizada pelas lideranças indígenas do Rio 
Negro, e segue na mesma direção dada a categoria terra. Em entrevista com um dos 
diretores da FOIRN o mesmo aponta que território é uma expressão utilizada pelo 
governo, é uma expressão institucionalizada pelo estado-nacão, diferente da forma 
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como as lideranças indígenas a utilizam. Essa forma das lideranças compreenderem o 
território pauta-se num entendimento político, ou seja, “remete às ações”, ao 
movimento, não limita-se a delimitações físicas, vai para além delas. 

Essa forma de perceber o território se aproxima das perspectivas analíticas  de 
Oliveira (2012, p.02) para o qual os territórios são concebidos de formas diversas, 
dadas às dinâmicas sociais neles estabelecidas, partindo do pressuposto de que estes 
se definem em decorrência de inúmeros fatores, e, sobretudo, da complexidade de 
relações que se dinamizam ao longo de séculos e refletem a imbricação entre 
“apropriação e definição de território e o reconhecimento/visibilidade de grupos 
sociais”. Por esse prisma, o território não constitui-se exclusivamente como um 
conjunto de recursos ambientais, mas, principalmente como suporte físico e material 
de coletividades portadoras de tradições que elaboram estratégias socioculturais 
dentro de um marco histórico preciso.  

Haesbaert (1997) defende que a criação de um território envolve uma 
organização das relações sociais dos grupos que podem estar vinculadas tanto aos 
aspectos materiais, fixos no território quanto aos simbólicos, que permeiam os 
espaços fixos, pois, “não há qualquer atividade, inclusive atividades materiais, que não 
seja ao mesmo tempo produtora de sentido e de símbolos” (HAESBAERT, 2004, p.  
214). A forma como o autor visualiza a noção de território pressupõe a compreensão 
deste a partir de uma perspectiva integradora, ou seja, como um domínio 
politicamente estruturado e também como apropriação simbólica, identitária. 
Havendo uma conjugação, nessa concepção, entre os processos políticos e culturais 
como principais definidores de cada território. Assim, o território envolve, apesar de 
diferentes graus de correspondência e intensidade, uma dimensão simbólica, cultural, 
por meio de uma identidade atribuída pelos grupos sociais ao espaço onde vivem, e 
uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar, de controle do espaço 
como forma de domínio dos indivíduos (HAESBAERT, 1997). 

No âmbito da Antropologia destacam-se as análises de Little (2002, p. 04) sobre 
territorialidade definido como “o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, 
usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, 
convertendo-se assim em seu território”. Um dado de suma importância evidenciado 
pelo autor refere-se ao contexto histórico em que os grupos sociais constroem seus 
territórios mediante suas territorialidades, apontando para a dinamicidade destes.  

Com o propósito de entender a relação particular com que um grupo social 
mantém com seu respectivo território, o autor utiliza o conceito de “cosmografia”, 
definido como os “saberes ambientais, ideologias e identidades − coletivamente 
criados e historicamente situados − que um grupo social utiliza para estabelecer e 
manter seu território”. Segundo o autor a cosmografia de um grupo inclui seu regime 
de propriedade, as relações de afetividade e sociabilidade que os grupos mantêm com 
seus territórios, compreende também a história da sua ocupação guardada na 
memória coletiva, o uso social que dão ao território e as diferentes estratégias 
utilizadas para a defesa deles. 

Ao delinear sua visão sobre a cosmografia o autor evidencia os aspectos 
históricos e a necessidade de realizar etnografias que abarquem os contextos 
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históricos vivenciados pelos grupos, não mediante uma perspectiva linear, mas por 
meio de uma apreensão da dinamicidade dos acontecimentos vivenciados por esses 
grupos e que nos permitem compreender suas relações sociais na atualidade. Em suas 
análises, especificamente sobre as transformações territoriais, aponta que estas estão 
imbricadas com os processos de expansão de fronteiras, e que a história das fronteiras 
em expansão é, essencialmente, uma história territorial, na qual se observa que a 
expansão de um grupo social, com suas especificidades culturais, entra em choque 
com as territorialidades dos grupos que já vivem nesses lugares resultando em 
inúmeros conflitos.  

Nesse contexto de análise, podem-se identificar as origens do que Oliveira 
(1998) chama de “processos de territorialização”, que surgem em “contextos 
intersocietários” de conflito. A “conduta territorial” surge quando as terras de um 
grupo estão sendo invadidas, numa dinâmica em que, internamente, a defesa do 
território torna-se um elemento unificador do grupo e, externamente, as pressões 
exercidas por outros grupos ou pelo governo da sociedade dominante moldam (e às 
vezes impõem) outras formas territoriais. O autor assinala que na maioria dos casos, as 
novas circunstâncias políticas obrigam as populações expulsas de seu território a 
passar por um processo de reorganização social – de territorialização.  

Nas últimas décadas, verifica-se no Brasil e também em outros países da 
América Latina, a “emergência étnica” de povos que se mantiveram por um  longo 
tempo na invisibilidade, na tentativa de escapar das perseguições e discriminações que 
historicamente sofreram. Ao reaparecerem na cena pública caracterizadas com os 
sinais diacríticos de sua indianidade, apresentam às autoridades governamentais suas 
demandas, predominando as reivindicações pela recuperação e regularização de seus 
territórios. Entendem que a recuperação desses territórios lhes permitirá reconstruir a 
organização social de acordo com seus usos, costumes e tradições, propiciando 
melhorias na qualidade das gerações atuais e, principalmente assegurando a existência 
física e cultural das gerações futuras.  
 
Gestão Territorial e Ambiental no Alto Rio Negro: protagonismo indígena e diálogo 
intercultural, interinstitucional e transfronteiriço  

O movimento indígena do Rio Negro delineia-se no final da década de 1970, 
quando foram organizados pelos povos indígenas do Alto Rio Negro, os primeiros 
encontros com o objetivo de discutir a demarcação de suas terras. Foi o fortalecimento 
desse movimento que levou à criação da Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro (FOIRN) em 1987. Com o tempo esse movimento foi se ampliando, várias 
associações indígenas foram constituídas, formando uma rede complexa de relações 
composta pelas lideranças indígenas, identidades coletivas que passaram a fazer parte 
do novo cenário político-cultural da região.  

Essa mobilização representa o protagonismo dos povos indígenas do Rio Negro 
em defesa da garantia de seus direitos e lhes dá visibilidade em âmbito nacional e 
internacional. Contudo, não pode ser visto como algo pontual, restrito a um período 
histórico contemporâneo, conforme Wright (2005) esse protagonismo tem suas 
origens no próprio contexto histórico da região, marcado por tentativas de dominação 
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dos povos indígenas, as quais reagiram e se impuseram, imprimindo desde há muito 
tempo, seu protagonismo como agentes sociais atuantes na luta frente aos processos 
de dominação. Para o autor o contexto histórico evidencia que a atual mobilização e a 
articulação destes em torno da criação de mecanismos de proteção das terras onde 
vivem é histórica, atravessa o tempo e se renova continuamente. 

Neste artigo faz-se um recorte no histórico dessa mobilização, limitando-se a 
análise ao período correspondente as primeiras discussões sobre a demarcação das TIs 
até o contexto atual, quando discutem e elegem os meios para realizarem a gestão 
territorial e ambiental de suas terras. Destaca-se que os primeiros encontros visando 
tais propósitos foram realizados nas comunidades localizadas no Alto Rio Negro, onde 
também deu-se a constituição das primeiras associações formais indígenas e a criação 
da FOIRN. E foi no âmbito dessas mobilizações, articulações (nacionais e 
internacionais), parcerias, acordos, entre outros, que desenharam a rede de relações 
sociais e a identidade política indígena peculiares ao movimento indígena do Rio 
Negro, no interior das quais são pensados e elaborados os programas e projetos que 
compõem os mecanismos para essa gestão.   

A área de atuação da Federação abrange os municípios de São Gabriel da 
Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos (pertencentes respectivamente as 
regiões do Alto e Médio Rio Negro). O Alto Rio Negro, pode-se dizer com base na 
pesquisa de campo e pesquisa documental, que é o lócus onde essa rede de relações 
sociais e políticas de defesa das terras e da cultura indígena se formaram e se 
fortaleceram. No decorrer da pesquisa de campo, nas entrevistas com as lideranças 
indígenas, estas afirmaram que os problemas decorrentes do garimpo nessa região 
desencadearam inúmeros conflitos o que levou os povos indígenas a se mobilizarem, 
e, apesar das opiniões divergentes entre estes, conseguiram a demarcação de cinco 
terras indígenas de forma continua.  

Atualmente além da bandeira de luta pela demarcação das TIs que ainda não 
foram demarcadas, o referido movimento defende a preservação e a sustentabilidade 
destas, mediante a consolidação de uma proposta de gestão territorial e ambiental 
feita pelos povos indígenas, representados pelas lideranças que o compõem. Tanto nas 
entrevista coletadas durante a pesquisa de campo, quanto nas publicações feitas via 
parceria FOIRN/ISA, bem como nos relatórios das assembleias, de seminários e outros 
documentos produzidos pela FOIRN, é evidenciado que trata-se uma proposta que 
deve ter a marca do protagonismo indígena (feita por eles), pautada nos seus saberes, 
mas que também pressupõe diálogo intercultural, interinstitucional e transfronteiriço.  

De acordo com o relato das lideranças após a demarcação das cinco terras 
indígenas do Alto e Médio Rio Negro passaram a se preocupar com as estratégias para 
garantir a integridade das TIs e dos povos indígenas que as habitam. Partindo-se então 
para o planejamento e o delineamento de uma proposta indígena para geri-las, uma 
proposta que deveria ser articulada com as instituições governamentais e não 
governamentais, foi quando estruturaram em parceria com o ISA o Programa Regional 
de Desenvolvimento Indígena Sustentável (PRDIS), o qual aparece nos discursos das 
lideranças indígenas entrevistadas como o plano e/ou a proposta que estabelece como 
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essa gestão deve ser feita, as prioridades, as perspectivas e, sobretudo, suas 
percepções sobre os caminhos rumo ao futuro que almejam para si.  

Esse programa é tido como uma proposta que visa reunir um conjunto de ações 
integradas, mediante parcerias governamentais em âmbito federal, estadual e 
municipal, bem como com demais instituições não governamentais, de forma “a 
construir e implementar um tipo de desenvolvimento que tenha o jeito de ser dos 
povos e que valorize a diversidade e os conhecimentos tradicionais, garantindo um 
novo patamar de bem estar para as comunidades” (FOIRN/ISA, 2003, p.15). 

É importante assinalar que estão em andamento na região projetos concebidos 
como parte integrante do PRDIS, a título de exemplo, pode-se citar os implementados 
no rio Içana, habitado por Baniwa e Coripaco, onde há alguns anos são realizadas 
pesquisas sobre a diversidade e sustentabilidade da produção de pimenta jiquitaia; 
manejo do arumã (fibra utilizada na fabricação de artesanato), manejo de recurso 
pesqueiro, dentre outros. Esses projetos são realizados o com Instituto Socioambiental 
(ISA) parceiro da FOIRN desde a sua fundação. Por meio dessa parceria são captados 
recursos os financeiros, particularmente junto a organizações estrangeiras, por 
intermédio dos quais são executados projetos. 

Esses projetos que compõem o PRDIS são hoje conjugadas as novas 
perspectivas conceituais, que se consubstanciam em novos projetos, a exemplo das 
discussões realizadas durante o I Encontro de Lideranças Indígenas do Rio Negro, no 
período de 07 a 09 de fevereiro de 2012, no município de São Gabriel da Cachoeirae 
que contou com a participação do governo do Estado do Amazonas, por meio da 
Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (SEIND).  

Em termos gerais, esse Sistema tem como objetivo captar recursos e 
potencializar, entre outras propostas, “as produções indígenas nas áreas da 
biotecnologia, agrobiodiversidade, agroflorestal, do ecoturismo, mineração (com 
exceção da Terra Indígena Yanomami), cosméticos, artesanatos, plantas medicinais, na 
criação de animais de pequeno porte (piscicultura, aves, suínos e outros), no 
pagamento de serviços ambientais e contribuição dos profissionais indígenas” 
(ESTADO DO AMAZONAS, 2012). Conforme divulgado pelas lideranças da FOIRN, 
acreditam que mediante essa parceria seja possível imprimir a identidade indígena na 
criação de um sistema de sustentabilidade socioeconômico e cultural para a região do 
estado. 

Todas as discussões que envolvem a gestão das TIs  ocorrem no interior da 
configuração política da FOIRN, composta por cerca de 90 associações indígenas que 
representam as “bases”, ou seja as comunidades indígenas da região. Os membros 
dessas associações são identificados como as lideranças indígenas que a compõem o 
movimento indígena e que congregam à FOIRN.  

A organização indígena em associações formais constituídas nos moldes da 
sociedade não indígena foi amplamente estudada por Peres (2013), o qual considera o 
associativismo étnico um fórum de decisão política, e chama a atenção para a 
necessidade de uma analise sócio-antropológica para melhor avaliar o papel desse tipo 
de movimento social indígena no contexto contemporâneo, um olhar que abandone a 
visão de “alteridade exotizada”, que pensa os povos como “alteridades puras”, adverte 
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que essa é uma visão estática.  O autor define esse associativismo como um 
“fenômeno associativo indígena”, compreendido como “um desenho participativo, 
horizontal e descentralizado de implementação de políticas étnicas de mobilização 
coletiva, mas também altamente formalizado (diretoria, conselho fiscal, assembleia) e 
dependentemente de uma base cartorial - registro no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ (PERES, 2013, p. 36). 

A FOIRN possui várias atribuições dentro da política indígena, dentre elas a de 
exercer o papel de interlocutora nos diálogos interculturais, particularmente entre os 
saberes dos 23 povos entre si e, entre estes saberes e os saberes não indígenas, um 
diálogo visto como importante na elaboração das propostas visando a gestão das TIs, 
algo que já foi destacado neste artigo. É por esse prisma que muitos dos projetos 
pilotos foram implementados nas comunidades no contexto da parceria FOIRN/ISA. 

Imbrincadamente aos diálogos de saberes são reconhecidos como igualmente 
relevantes os diálogos institucionais, feitos com as instituições governamentais e não 
governamentais. Vale observar que este é um diálogo que a Federação tem se 
empenhado para efetivar, especialmente com as agencias do governo, seja em âmbito 
municipal, como estadual e federal, pois sem esse diálogo pouco podem avançar em 
termos da concretização de seus objetivos. Infelizmente vários obstáculos são 
encontrados, em virtude da dificuldade do Estado brasileiro em compreender as 
necessidades e as prioridades destes, como consequência a precariedade constatada 
nas políticas públicas voltadas para os povos indígenas. 

No que concerne ao diálogo transfronteiriço como componente da gestão das 
TIs, as lideranças indígenas do Rio Negro assinalam que ele deve acontecer seguindo a 
mesma dinâmica – povos indígenas dialogando entre si como sempre ocorreu, pois 
milenarmente os povos da tríplice fronteira: Brasil, Colômbia e Venezuela realizam 
trocas materiais e simbólicas. Entretanto, é pertinente assinalar que essa fronteira 
nunca foi vista pelos indígenas do modo como os não indígenas a veem. As narrativas 
indígenas encontradas em estudos realizados por pesquisadores no Noroeste 
Amazônico, bem como no discurso das lideranças indígenas revelam que havia/há 
entre alguns povos dessa região, o estabelecimento de trocas econômicas, acordos 
matrimonias e o livre transito entre essa “fronteira”, na qual ocorreram/ocorrem 
intensa comunicação entre alguns grupos étnicos. Portanto, é imprescindível, na  
estruturação de uma proposta de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
na região valorizar esse diálogo. 

Um aspecto relevante observado na pesquisa de campo e nas proposições das 
lideranças indígenas acerca de uma proposta protagonizada por estes, fundamentada 
no diálogo intercultural, interinstitucional e transfronteiriço, diz respeito a escolha dos 
participantes não indígenas que poderão contribuir com esse processo. Uma escolha 
condicionada ao “campo político”, no qual são disseminadas as relações de poder e o 
poder de definir quem participa e como se dará essa participação.Uma decisão a ser 
feita pelos membros da FOIRN e por parceiros. 

O uso da expressão “campo político” se apoia nas teorias de Bourdieu 
(2004)que define “campo”, como um mundo social composto por agentes – indivíduos 
e instituições – os quais ocupam posições que dependem do seu capital simbólico, 
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sendo que os agentes envolvidos desenvolvem estratégias que dependem, elas 
próprias, em grande parte, dessas posições ocupadas (BOURDIEU, 2004, p. 29).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os apontamentos feitos neste artigo ponderaram para uma análise sobre como 
os povos indígenas, em processos de ressignificação de categorias não indígenas, 
possam, efetivamente, viabilizar seus propósitos de garantir sua existência física e 
cultural, em tempos em que, dadas as circunstâncias históricas, faz-se necessário a 
adoção de outras estratégias, que aliadas às oriundas dos seus saberes tradicionais 
(das ciências indígenas) se articulem, por meio de alianças com instituições 
governamentais e não-governamentais e seus agentes sociais, e, assim promovam as 
melhorias que acreditam serem necessárias.   

Uma análise que deve ser precedida da reflexão sobre as bases teórico-
metodológicas nas quais estão pautadas as suas propostas, indagando-se 
especificamente sobre com quais noções operam para pensar a gestão territorial e 
ambiental das terras indígenas. No percurso saber como as lideranças indígenas, 
representantes das associações indígenas que atuam nos projetos da FOIRN, de fato 
participam no âmbito das discussões e da implementação dos projetos, e, assim, 
apreender o poder de interferência destas lideranças na produção de conhecimentos 
que orientam esses projetos.  

Por fim, indagar-se, sobretudo, acerca dos agentes sociais não-indígenas, 
denominados pelos indígenas como parceiros e o lugar que ocupam no delineamento 
e na execução dessas propostas, e  de que forma contribuem para os processos de 
autonomia e autogestão dos territórios indígenas. 
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O CONSUMO E A SUSTENTABILIDADE A PARTIR DO DOCUMENTÁRIO “HISTÓRIA DAS 
COISAS” 

Francisco Alcicley Vasconcelos Andrade 
 
RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo discutir o consumo e a sustentabilidade sob a ótica do 
documentário “História das Coisas”, compreendendo todas as etapas do processo produtivo a partir da 
ideologia capitalista e da visão da sustentabilidade, que perpassa pela utilização irracional da matéria-
prima; da produção permeada de produtos tóxicos e químicos; da distribuição com o objetivo de vender 
os produtos no menor tempo possível, evitando que os mesmos não fiquem obsoletos no mercado; o 
próprio consumo, que caracteriza-se como a etapa principal; até a sua destinação final. Todo esse 
processo é apresentado de forma linear e finita, denominado economia de materiais. 
Palavras-Chave: Consumo, sustentabilidade, produção, capitalismo. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to discuss the consumption and sustainability from the perspective of the 
documentary "Story of Stuff", comprising all stages of production from the capitalist ideology and vision 
of sustainability that goes through the irrational use of raw materials; production and permeated with 
toxic chemicals; distribution with the goal of selling the products in the shortest possible time, avoiding 
that they do not become obsolete in the market; own consumption, which is characterized as the main 
stage; to their final destination. This whole process is presented in linear and finite form called economy 
of materials.  
Keywords: consumption, sustainability, production, capitalism. 

 
O HIPERCONSUMISMO E SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

O hiperconsumo é um dos elementos que caracteriza a sociedade moderna. O 
rompimento com o passado e o endeusamento do novo, “do moderno”, desenvolveu 
uma cultura capaz de levar a que o indivíduo enderece todas as suas necessidades e 
todos os seus desejos para o consumo.  

De acordo com Pereira (2012), a modernidade veio na esteira da Revolução 
Industrial e do capitalismo, que foram indutores do que hoje se denomina de 
“hiperconsumo”. Na lógica desses dois elementos primordiais, respectivamente, 
necessitava-se de consumidores para pôr fim a todos os produtos que eram 
produzidos nas indústrias; na mesma seara, necessitava-se de consumidores para 
gerar os lucros necessários à manutenção da máquina capitalista que se espalhava 
pelo mundo pela globalização. 

A necessidade expansiva do capital, que se traduz na esfera social com a 
produção em larga escala de bens materiais, necessita como suporte para a sua 
difusão de uma série de valores que possibilitem estimular a visam ditar suas regras de 
valores e condutas na sociedade ao transmitir, por intermédio dos veículos da 
comunicação de massa, determinados comportamentos e estilos que, talvez de forma 
inadequada, sejam denominados como “cultura de consumo”. 

Usar a expressão ‘cultura de consumo’ significa que o mundo das 
mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais para a 
compreensão da sociedade contemporânea. Isso envolve um foco duplo: em 
primeiro lugar, na dimensão cultural da economia, a simbolização e o uso de 
bens materiais como ‘comunicadores’, não apenas como utilidades; em 
segundo lugar, na economia dos bens culturais, os princípios de mercado – 
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oferta, demanda acumulação de capital, competição e monopolização – que 
operam ‘dentro’ da esfera dos estilos de vida, bens culturais e mercadorias. 
(FEATHERSTONE, 1995, p. 121). 

 
O desenvolvimento da sociedade de consumo cresceu de forma exponencial no 

último século. Os avanços tecnológicos que surgiram no século XX, como, por exemplo, 
o desenvolvimento da informática, das telecomunicações, da produção, das indústrias, 
trouxeram profundas mudanças nas relações sociais, criando uma sociedade moderna 
onde o próprio tempo se configura totalmente diferente das sociedades pré-
modernas. 

Assim, pela lógica dos acontecimentos, priorizar o lucro em detrimento do meio 
ambiente leva a um prejuízo global para a humanidade e para todos os seres vivos do 
planeta que dependem do meio ambiente para a sua sobrevivência. Os padrões de 
consumo impostos pela modernidade e pelo sistema capitalista priorizam o descarte e 
o lucro como formas indicativas de desenvolvimento. Nessa ótica, o meio ambiente 
não possui qualquer importância ou prioridade dentro do contexto socioeconômico 
estabelecido. 

Um dos elementos abordado atualmente como alternativa para a relação 
homem-natureza é o consumo consciente e responsável como possível meio para o 
desenvolvimento sustentável do planeta, pois, ao que parece, sem a participação de 
toda a sociedade, não será possível reverter a atual situação que se apresenta. Nesse 
sentido, o consumo consciente, antes de ser uma retórica voltada aos grupos de 
consumidores, é uma filosofia de pleno aproveitamento de recursos, de educação 
ambiental e, especialmente, de atitude cidadã. (PEREIRA, 2012). 

O consumo apresenta-se na sociedade atual como a máxima a ser difundida, 
estimulada e divulgada em escala mundial através dos veículos de comunicação de 
massa. Diante disto observamos que tais veículos como, por exemplo, a televisão tem 
um papel essencial na veiculação de um discurso ideológico que prima pela busca de 
satisfação, por intermédio do estimulo de atos e práticas voltados para o consumo. 
Estes discursos teriam, portanto a finalidade de estimular os indivíduos a pensarem e 
agirem de acordo com a lógica do consumo promovida pela sociedade capitalista. 
Baseando-se nestes discursos – ideológicos – percebem-se como os meios de 
comunicação em especial a televisão vende e promove os produtos oferecidos de tal 
forma que eles adquirem um valor simbólico tornando-se atrativos para os 
consumidores. 

Tendo em vista o crescente processo de industrialização, que sempre foi 
bem aceito pela sociedade contemporânea, uma vez que o progresso 
econômico era buscado de forma incansável, pretende-se fazer uma análise 
do problema das sociedades advindo com a modernidade na ótica 
consumo/ meio ambiente. (BERNADELLI; JESUS, 2009). 

 

Na ótica de Lipovestsky (2004), a sociedade está em tempo de guerra com o 
tempo: “O estado de guerra contra o tempo implica que os indivíduos estão cada vez 
menos encerrados só no presente, com a dinâmica de individualização e os meios de 
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informação funcionando como instrumentos de distanciamento, de introspecção, de 
retorno ao eu.” 

Neste sentido, de acordo com Pereira (2012) é correto afirmar que a ideologia 
do consumo tem como fundamento suscitar incessantes necessidades, sejam elas 
materiais ou ilusórias, através do marketing comercial produzido em cada peça 
publicitária. No intuito de saciar os desejos suscitados nos indivíduos a ideologia 
consumista busca inserir-los na lógica estabelecida pelo discurso do consumo ao apelar 
para o lado prazeroso em ter ou poder ter acesso aos objetos expostos e vendidos 
durante cada intervalo comercial. Utilizando-se de inúmeras formas simbólicas a 
ideologia do consumo cria normas e condutas capazes de influenciar os indivíduos, 

Enfim, torna-se relevante o fato de que esta ideologia pretende incutir nos 
indivíduos padrões ligados à lógica do consumo. E sendo a ideologia do consumo 
prática social de um discurso retórico, ela pretende estabelecer normas de integração 
dos indivíduos à sociedade, fetichizada pelo universo das mercadorias. Para que tal 
discurso ideológico tenha alcance abrangente é necessário utilizar-se de grandes 
veículos da comunicação de massa, que desta forma legitimam, difundem e 
aperfeiçoam cada vez mais a lógica do consumo na sociedade.  

Nota-se que o aperfeiçoamento e expansão das indústrias da mídia que 
repercute na difusão da cultura de massa têm como objetivo atingir o universo vasto 
de consumidores de forma irrestrita e geral, cuja intenção primordial é o consumo, 
como uma pratica social. 

Em que pese o impacto produzido pelos valores do consumo na sociedade, no 
discurso do consumo a intenção é nunca cessar o estímulo aos desejos traduzido na 
angustia produzida no consumidor que se encontra sistematicamente diante de 
produtos lançados no mercado. Diante disto compreender o discurso ideológico do 
consumo mostra-se fundamental caso queiramos compreender como se opera os 
apelos consumistas veiculados nos vários comerciais de televisão e difundidos 
socialmente. 

 
AS ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO E O CONSUMO SUSTENTÁVEL 

As transformações ocasionadas pela Revolução Industrial, pela globalização e 
pela inserção do capitalismo na sociedade contemporânea impulsionaram o consumo 
mundial. O crescente e descontrolado ritmo de produção aliado ao consumo irracional 
promoveu a degradação do meio ambiente em níveis exorbitantes. A ideia central do 
documentário intitulado História das Coisas é sensibilizar-nos quanto ao consumismo 
exacerbado, compreendendo todas as etapas do processo produtivo, que perpassa 
pela utilização irracional da matéria-prima; da produção permeada de produtos tóxicos 
e químicos; da distribuição com o objetivo de vender os produtos no menor tempo 
possível, evitando que os mesmos não fiquem obsoletos no mercado; o próprio 
consumo, que caracteriza-se como a etapa principal; até a sua destinação final. Todo 
esse processo é apresentado de forma linear e finita, denominado economia de 
materiais. 
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Inicialmente, para compreendermos essa relação entre consumo e 
sustentabilidade, é necessário conhecermos as dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável. Nascimento (2012) discorre que: 

 

A primeira dimensão do desenvolvimento sustentável normalmente citada é 
a ambiental. Ela supõe que o modelo de produção e consumo seja 
compatível com a base material em que se assenta a economia, como 
subsistema do meio natural. Trata-se, portanto, de produzir e consumir de 
forma a garantir que os ecossistemas possam manter sua autorreparação ou 
capacidade de resiliência. A segunda dimensão, a econômica, supõe o 
aumento da eficiência da produção e do consumo com economia crescente 
de recursos naturais, com destaque para recursos permissivos como as 
fontes fósseis de energia e os recursos delicados e mal distribuídos, como a 
água e os minerais. [...] A terceira dimensão é a social. Uma sociedade 
sustentável supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para 
uma vida digna e que ninguém absorva bens, recursos naturais e 
energéticos que sejam prejudiciais a outros. [...] A consequência do 
esquecimento da dimensão da política é uma despolitização do 
Desenvolvimento Sustentável, como se contradições e conflitos de interesse 
não existissem mais [...] Outro aspecto olvidado na definição do 
Desenvolvimento Sustentável é a cultura. Não será possível haver mudança 
no padrão de consumo e no estilo de vida se não ocorrer uma mudança de 
valores e comportamentos; uma sublimação do valor ter mais para o valor 
ter melhor; se a noção de felicidade não se deslocar do consumir para o 
usufruir. 

 
Outras literaturas vão um pouco além das próprias cinco dimensões discutidas 

por Nascimento (2012). Camargo (2003) apresenta as dimensões: Ecológica; 
Ambiental; Social; Política; Econômica; Demográfica; Cultural; Institucional e Espacial. 

Quanto à definição de Desenvolvimento Sustentável, Lenzi (2006) afirma que é 
o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. 

Leff (2001) vai além, ele afirma que o desenvolvimento sustentável é um 
projeto social e político voltado para erradicação da pobreza. Uma vez que, através da 
utilização de princípios de racionalidade ambiental pode-se melhorar as condições de 
vida da população, pois esses princípios oferece novas bases para construir um novo 
paradigma de produção alternativo, fundado no potencial ecológico, na inovação 
tecnológica e na gestão participativa da comunidade no uso de recursos. 

A ideia diante de toda essa discussão é que possamos usufruir racionalmente os 
recursos naturais, sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. E o 
fato de percebermos que estamos ameaçados enquanto espécie, atribui cada vez mais 
uma importância exclusiva ao desenvolvimento sustentável. 

A partir da discussão teórica acerca do desenvolvimento sustentável, 
discutiremos o consumo e a sustentabilidade sob a ótica do documentário “História 
das Coisas”, evidenciando detalhadamente as cinco etapas da economia de materiais. 
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O primeiro processo da economia de materiais é a utilização dos recursos 
naturais. Romeiro (2012) destaca que a quantidade de recursos naturais a ser usada – 
escala – deve ser previamente definida com base em parâmetros ecológicos de 
sustentabilidade. Infelizmente, muitas empresas não possuem padrões de qualidade 
ambiental, tornando a utilização irracional dos recursos naturais. Diante do exposto no 
documentário, observamos a superexploração norte-americana das matérias-primas 
apresentadas em dados quantitativos, e que a única alternativa encontrada para suprir 
essa necessidade foi a exploração dos recursos naturais dos países subdesenvolvidos, 
onde a Amazônia é considerada um importante alvo para tal prática. 

O sistema capitalista nos impulsiona o incentivo ao desperdício e a produtos 
descartáveis e a adotar estilos de vida já consolidados pela sociedade. Os indivíduos 
outsides dos padrões estabelecidos são altamente discriminados e considerados como 
diferentes, ou até mesmo inferiores. A produção em larga escala e de produtos 
diferenciados não se baseiam apenas nas necessidades individuais, mas sim na 
possibilidade de obtenção de lucro. Este cenário não resulta apenas em aspectos 
econômicos e culturais. A sociedade atual globalizada e tecnológica objetiva o 
progresso econômico, e em consequência disso, temos centenas de florestas 
desmatadas, rios poluídos, extinção de animais, doenças à população local entre 
outros. O consumo irracional gerou inúmeros impactos socioambientais, ao ponto de 
questionarmos a sustentabilidade do planeta e a possibilidade de melhoria de 
qualidade de vida para as atuais e futuras gerações. 

Nascimento (2012) esclarece que, em razão do exponencial crescimento do 
padrão de produção e consumo ao longo do século XX, e principalmente nos últimos 
25 anos deste século, os recursos naturais não tem possibilidade de perdurar. Surge, 
então a noção de sustentabilidade sob o enfoque da finitude dos recursos naturais e 
sua progressiva e lastimável depleção. 

Robert Solow (2000), por sua vez, toma como séria a questão da finitude dos 
recursos naturais, porém, ao contrário dos críticos da economia dominante, considera 
que o homem é capaz de construir as respostas necessárias a esse desafio sem grandes 
mudanças sociais, mas tecnológicas. Isto é, as inovações tecnológicas são capazes de 
reduzir essa grande problemática, tais como exemplos, a adoção de energias 
renováveis, estação de tratamento de água, investimentos em transportes públicos 
híbridos etc. 

A segunda fase do processo da economia dos materiais, descrita no 
documentário foi a produção. Nesta fase, os produtos passam por intensa adição de 
produtos químicos e tóxicos, além de que pode haver a poluição sonora, do ar, e da 
água, através de despejos de resíduos em rios, igarapés e lagos. Essas ações foram 
mais intensificadas no período da Revolução Industrial, pois segundo Lima (2010), 

 

Ao substituir as ferramentas pelas máquinas, a energia humana em energia 
motriz e o modo de produção artesanal em sistema fabril, a industrialização 
inaugurou o início de uma era marcada pela produção de bens, 
competitividade acirrada, disputa por novos mercados, pelo consumo 
exacerbado. O desenvolvimento tecnológico permitiu o aumento da 
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produção e a imposição do crescente hábito de consumo. O ter passou a ser 
mais importante que o ser. As pessoas são valorizadas pelo patrimônio que 
possuem, pelos produtos que lhes são disponíveis. O padrão de consumo 
transformou-se, inclusive, em forma de afirmação social, em integração de 
determinados grupos na sociedade. 

 

É importante, neste contexto, conhecermos a procedência desses produtos, 
verificar se as organizações utilizam mão-de-obra infantil e escrava e se os produtos 
não danificam o meio ambiente em seu processo de elaboração (emissões e resíduos 
contaminantes). 

A terceira fase do processo da economia de materiais é a distribuição. Consiste 
na venda dos produtos da maneira mais rápida possível, pois o mercado é altamente 
dinâmico e os produtos tornam-se obsoletos e ultrapassados com grande rapidez. 
Então a ideia é sempre apresentar produtos atualizados e inovadores, despertando o 
poder de compra dos consumidores. Atualmente, os produtos já não possuem alta 
durabilidade, objetivando o descarte, e consequentemente, a compra de um novo 
produto. Nesta etapa, os trabalhadores da extração são explorados, os operários das 
fábricas fazem longas jornadas de trabalho e muitas redes de lojas não pagam os 
direitos trabalhistas de seus funcionários, isto é, o capital humano é altamente 
desvalorizado. 

A quarta fase é considerada a mais importante neste processo. Lima (2010) 
menciona que, verifica-se que a lógica dos mercados, a determinar o consumo 
exagerado, desnecessário, deve ser modificada. Além de o crescimento econômico 
dever ser orientado por práticas de sustentabilidade, o consumo deve seguir novos 
hábitos, pois a liberdade de compra e gozo de produtos não deve ser desvinculada do 
dever de manter um ambiente sustentável. 

A sociedade de consumo e a profunda impregnação do capitalismo deu 
primazia ao consumidor e todas as classes sociais foram impulsionadas a consumir. 
Com produtos baratos, proporcionados pela produção em larga escala, pôde-se 
atender a diversos segmentos de mercados. Atualmente, as empresas apresentam 
diversas facilidades quanto à prazo de pagamento para aquisição dos produtos, 
convencendo-os a comprá-los, mesmo que os produtos não sejam prioritários. Isso foi 
demonstrado no próprio documentário em discussão, pois as corporações ficam cada 
vez mais ricas e decisivas na dinâmica econômico-social, forçando o Estado a reduzir a 
grande carga tributária, sob pena de redução do quadro de colaboradores, ocorrendo 
então o desemprego. Acselrad (2010) reforça ainda que, com a ausência de políticas 
ambientais de licenciamento e fiscalização de atividades apropriadas e sem políticas 
sociais e de emprego consistentes, as populações mais pobres e desorganizadas 
tenderiam a sucumbir às promessas de emprego “quaisquer que sejam seus custos”. 

O documentário em discussão aborda claramente as duas estratégias de 
consumo: a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A primeira surgiu da 
década de 1950 e diz respeito aos produtos que possuem baixa durabilidade e são 
facilmente descartáveis, com vida útil no menor espaço de tempo possível, 
objetivando a compra imediata de um novo produto. Esse fato se dá em razão das 
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inovações tecnológicas que são muito dinâmicas, tornando os produtos obsoletos 
rapidamente. Porém, para adotar esta modalidade de estratégia, é importante que as 
organizações comercializem produtos que avariam rapidamente, sem romper a 
fidelidade dos clientes com a marca. E como alguns objetos não quebram tão 
facilmente, entra em cena, então, a obsolescência perceptiva. 

A obsolescência perceptiva nos impulsiona a descartamos objetos úteis. Isso 
ocorre devido aos objetos que necessitam de manutenção, pois as peças de reposição 
já não mais servem nesses objetos, isto é, constantemente são formulados novos 
designs que dificultam a troca de tal peça, instigando-nos à compra de um novo 
produto. É muito comum acontecer nas indústrias automobilísticas e de 
eletroeletrônicos. Esse fato ocorre também com a moda, pois as roupas compradas no 
ano passado, hoje com certeza deverão ser descartadas, pois não seguem os padrões 
das tendências de moda atuais. 

É importante destacar o enorme papel da mídia quanto à estimulação e 
divulgação em escala mundial de propagandas, comerciais e manchetes 
constantemente repassadas aos consumidores. Diante disto, percebemos que tais 
veículos de comunicação, tais como televisão e internet, possuem um papel 
preponderante na veiculação de ideologias que objetivam não simplesmente a busca 
pela satisfação das necessidades, mas principalmente, a superação das expectativas do 
público-alvo. Diariamente, uma variedade de produtos são propagandeados como 
sendo: “Eco”, “Verde”, “Sustentável”, ao mesmo tempo em que se difundem os  
valores consumistas da sociedade capitalista. De acordo com Lima (2010), 

 

[...] Destaca-se o poder da mídia, em suas mais diversificadas e sutis formas 
de manifestação, a impulsionarem desejos e sentimentos na consciência 
coletiva. Outdoors, paredes de propaganda, anúncio de revistas, rádios, 
televisões, tudo a fazer a apresentação da cultura de massa e de seus 
produtos. Os anúncios, as relações públicas, a doutrinação não são mais 
custos improdutivos, mas elementos básicos da produção. A publicidade 
constitui papel indispensável na consolidação deste consumismo. Ela suscita 
o desejo, cria o estímulo para a compra. Depois, reforça seu uso, fazendo 
com que o consumidor crie o hábito pelo consumo do produto, tornando-o, 
ao final, fiel a uma marca. 

Com a expansão da sociedade de consumo e do rompimento de fronteiras 
através da mídia, amplamente influenciada pelo estilo de vida norte-americano, o 
consumo se transformou em uma compulsão e um vício, estimulados pelas forças do 
mercado, da moda e da propaganda. 

A quinta e última fase consiste no descarte. De acordo com o documentário 
“História das Coisas”, somente a reciclagem não é possível absorver todos os resíduos 
sólidos produzidos. A ideia é a redução do consumo, o conhecido “Consumo 
Sustentável”. Segundo Niello et al (2005): 

 

A ideia de um consumo sustentável, portanto, não se limita a mudanças 
comportamentais de consumidores individuais ou, ainda, a mudanças 



 
 

291 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

tecnológicas de produtos e serviços para atender a este novo nicho de 
mercado. Apesar disso, não deixa de enfatizar o papel dos consumidores, 
porém priorizando suas ações, individuais ou coletivas, enquanto práticas 
políticas. Neste sentido, é necessário envolver o processo de formulação e 
implementação de políticas públicas e o fortalecimento dos movimentos 
sociais.  

 

É possível afirmar que, até aqui os debates sempre põem em pauta as relações 
entre desenvolvimento econômico e meio ambiente e que estão estreitamente 
interligados aos padrões de consumo e produção de uma dada sociedade. Em 
contrapartida, ao invés de transferir a responsabilidade apenas para os consumidores 
individuais, ou se limitar a transformações tecnológicas de produtos e serviços, as 
discussões sobre os padrões e níveis de consumo necessita ser ampliado com o intuito 
de incluir o processo de formulação e implementação de políticas públicas, criando um 
espaço de alianças entre diferentes setores da sociedade, tais como: extratores de 
matérias-primas, fabricantes, comerciantes e consumidores. 

O consumidor deve cobrar permanentemente uma postura ética e responsável 
de todos os agentes envolvidos na economia de materiais. As empresas devem agir de 
forma social e ambientalmente responsáveis em todas as suas fases produtivas, desde 
a extração até a chegada ao consumidor final. Nesse sentido, responsabilidade social 
empresarial significa adotar princípios e assumir práticas que vão além da legislação, 
contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis. (NIELLO et al, 2005). 

Atualmente, as organizações buscam se adequar às legislações ambientais 
vigentes. Algumas empresas possuem um departamento de logística reversa, que 
segundo Resende (2004) pode ser definido como o processo de planejamento, 
implantação e controle eficiente e eficaz dos custos, dos fluxos de matérias-primas, 
produtos em estoque, produtos acabados e informação relacionada, desde o ponto de 
consumo até um ponto de reprocessamento, com o objetivo de recuperar valor ou 
realizar a disposição final adequada do produto. 

A ideia da implementação do processo de logísticas reversa é o 
reaproveitamento dos produtos utilizados, principalmente objetos que possuem 
elementos químicos, radioativos e com lento processo de decomposição na natureza, 
como plásticos, vidros e borrachas. Com isso, a empresa agrega valor aos produtos, 
melhora o posicionamento da marca no mercado, através do Marketing Verde e torna-
se competitiva frente aos concorrentes, tornando a economia de materiais não mais 
linear, mas processo cíclico, havendo um feedback em toda a cadeia produtiva. 

A logística reversa está ligada ao mesmo tempo, as questões legais e 
ambientais e as econômicas, o que coloca em destaque e faz com que seja 
imprescindível o seu estudo no contexto organizacional, porque é o processo por meio 
das quais as empresas podem se tornar ecologicamente mais eficiente por intermédio 
da reciclagem, reuso e redução da quantidade de materiais usados (CARTER; 
ELLRAM,1998 apud SHIBAO; MOORI; SANTOS, 2010). 

Os consumidores devem estar orientados a agir com responsabilidade e 
racionalidade, pois o consumo e seus hábitos interferem diretamente sobre o meio 
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ambiente. É imprescindível a formação de uma consciência ecológica, através da 
mudança de hábitos, estilos de vida, valores já altamente influenciados pela sociedade 
capitalista. 

Gomes (2006) destaca que necessita-se de uma mudança fundamental na 
maneira de pensarmos acerca de nós mesmos, nosso meio, nossa sociedade, nosso 
futuro; uma mudança básica nos valores e crenças que orientam nosso pensamento e 
nossas ações; uma mudança que nos permita adquirir uma percepção holística e 
integral do mundo com uma postura ética, responsável e solidária. 

Para Leff (2001), natureza e ser humano, na sociedade capitalista, foram 
dissolvidos e transformados em relacionamentos monetários – mercadoria, baseada 
na necessidade de um aumento ininterrupto da produtividade e na promoção do 
consumo exacerbado. 

Assim, por mais que o discurso ideológico do capital prevaleça na nossa 
sociedade, não devemos nos desvirtuar da busca incessante pelo bem-estar coletivo, 
onde a relação homem-natureza possa ter uma convivência harmônica, garantindo um 
meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado para as atuais e futuras 
gerações. O consumidor deve sensibilizar-se de que o ato de comprar é simplesmente 
com o intuito de satisfazer às necessidades básicas, e comprometer-se de adquirir 
mercadorias que não agridam os recursos naturais, respeitem os animais e não explore 
a mão-de-obra local. 
 

REFERÊNCIAS 
ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça 
ambiental. Estud. av., São Paulo, v. 24, n. 68, 2010. 
 
BERNADELLI, Tânia Mara; JESUS, Altair Reis de. O DISCURSO DA SUSTENTABILIDADE E AS 
PRÁTICAS DE CONSUMO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. V ENECULT - Encontro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura. Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-
Brasil. 2009. 
 
CAMARGO, A. L. B. “Sustentabilidade - entraves globais e reflexões”. In: Desenvolvimento 
Sustentável: dimensões e desafios. Campinas: Papirus, 2003, p. 113-124. 
 
CARTER, C. R.; ELLRAM, L. M. Reverse Logistics: a review of the literature and framework for 
future investigation. International Journal of Business Logistics, Tampa, v. 19, n. 1, p. 85-103, 
Jan 1998. 
 
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. SP: Stúdio Nobel, 1995. 
(Coleção cidade aberta. Série megalópoles). 
 
GOMES, Daniela Vasconcellos. Educação para o consumo ético e sustentável. In Revista 
Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, nº. 16. Rio Grande do Sul: Fundação 
Universidade Federal RioGrande, 2006. Versão eletrônica disponível em: 
<http://www.remea.furg.br/edicoes/vol16/art02v16.pdf>.Acesso: 07 março 2013. 
 



 
 

293 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

LEFF, Enrique (Coord.).Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, 
Poder. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 
 
LENZI, C. L. Sociologia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. São Paulo: 
Anpocs/Edusc, 2006. 
 
LIMA, Ana Karmen Fontenele Guimarães. Consumo e Sustentabilidade: Em busca de novos 
paradigmas numa Sociedade Pós-Industrial.Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI: 
Fortaleza – CE, p. 1686 – 1698, 2010. 
 
LIPOVESTSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Bacarolla, 2004. p. 76. 
 
NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do 
social ao econômico. Estud. av., São Paulo, v. 26, n. 74, 2012. 
 
NIELLO, José Vargas et al. Consumo Sustentável: Manual de educação. Brasília: Consumers 
International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005. 160 p. 
 
PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. A sustentabilidade numa sociedade hiperconsumista. Passo 
Fundo: UPF, 2012. 
 
RESENDE, E. L. Canal de distribuição reverso na reciclagem de pneus: estudo de caso. 2004, 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 
 
ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Desenvolvimento sustentável: uma perspectiva econômico-
ecológica. Estud. av., São Paulo, v. 26, n. 74, 2012. 
 
SHIBAO, Fábio Ytoshi; MOORI, Roberto Giro; SANTOS, Mário Roberto dos. A Logística Reversa 
e a Sustentabilidade Empresarial. Anais do XIII Seminários em Administração – SEMEAD. São 
Paulo, p. 1-17, 2010. 
 
SOLOW, R. Growth Theory: an exposition. 2.ed. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
 

AGRADECIMENTOS 
Agradeço à instituição Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas 

– FAPEAM pelo apoio financeiro para o deslocamento e confecção dos banners. 
 

Endereço para contato 
falcicley@gmail.com 

 

 

 

 

 



 
 

294 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

O PENSAR E O COTIDIANO AMBIENTAL COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR: COMUNIDADE NAZARÉ – PROJETO DE ASSENTAMENTO 

VILA AMAZÔNIA  

 
1MSc. José Carlos Martins Brandão; 1Dra. Jesuéte Bezerra Pachêco; 2Dr. Hiroshi Noda 

1Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
2Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA) 

RESUMO 
O presente processo de investigação junto ao ambiente rural permitirá observar a percepção e o 
movimento dos seus atoresna busca de soluções alternativas na relação pessoa-ambiente, por um 
ambiente qualitativamente melhor. O local será a comunidade Nazaré zoneada na microbacia 
hidrográfica (Mbh) Zé Açu (Projeto de Assentamento de Vila Amazônia, Parintins, Amazonas). O trabalho 
tem como objetivo compreender a relação pessoa-ambiente e a cognição ambiental entre os moradores 
da referida comunidade, a partir da aplicação de uma base conceitual teórica e a leitura prática mínima 
do lugar envolvendo as características físicas do ambiente e os aspectos simbólicos de uso do espaço 
social.A estratégia metodológica assumiu um caráter de pesquisa-ação e assessoramento participativo 
permitindo as observações, levantamentos, registros e conhecimento da realidade comunitária, a partir 
de um período de convivência e atividades desenvolvidas, devido à ocorrência de diversos eventos no 
PA Vila Amazônia a partir do ano de 2005.Os resultados constaram de aspectos descritos a partir de dois 
eixos, sendo o primeiro abordando a caracterização objetiva da Mbh do Zé Açu, da agricultura familiar, 
da pecuária e da problemática ambiental. O segundo a caracterização subjetiva de aspectos 
relacionados ao sentimento de defesa de seus limites, de perda da capacidade de produção e 
produtividade, espirito comunitário, desconforto individual, força de vontade e luta, encontros e 
retroalimentação e busca de soluções pelo pensar.A discussão permite a análise dos eixos à luz de uma 
base teórica. O estudo possibilitou a observação do quanto os agricultores familiares assentados deixam 
evidente a internalização dos sentimentos de luta, conquista, ocupação, defesa e gestão do espaço ou 
território (o lote de terras ou o núcleo urbano comunitário). 
Palavras-chave: Pensar Cotidiano, Agricultura Familiar, Assentamento, Mbh Zé Açu 

 
ABSTRACT 
This research process with the rural environment will observe the perception and movement from his 
actors in search of alternative solutions in the person-environment, for a qualitatively better 
environment. The site is zoned in the Nazareth community watershed (Mbh) ZeAcu (Settlement Project 
Vila Amazon Parintins, Amazonas). The study aims to understand the person-environment relationship 
and environmental cognition among the residents of that community, from the application of a 
theoretical and conceptual basis of the minimum reading practice place involving the physical 
characteristics of the environment and the symbolic aspects of using space social. The strategy assumed 
a character of action research and participatory advisory allowing observations, surveys, records and 
knowledge of community reality, from a period of coexistence and activities developed, due to the 
occurrence of various events in PA Vila from Amazon year 2005. Data consisted of aspects described 
from two axes, the first addressing the objective characterization of the MbhZeAcu, family farming, 
livestock and environmental issues. The second characterization of the subjective aspects related to the 
sense of defending their limits, loss of production capacity and productivity, community spirit, individual 
discomfort, willpower and fight, and feedback meetings and find solutions by thinking. The discussion 
allows the analysis of the axes in the light of a theoretical basis. The study allowed the observation of 
family farmers as settlers leave evident internalization of feelings of struggle, conquest, occupation, 
defense and space management or territory (the plot of land or community urban core). 
Keywords: Think Everyday Life, Family Farming, Settlement, MbhZeAcu. 
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INTRODUÇÃO 
O trabalho “O Pensar e o Cotidiano Ambiental Comunitário das Famílias da 

Agricultura Familiar: Comunidade Nazaré – projeto de Assentamento Vila Amazônia” 
reflete a forma como o pesquisadorao desenvolver uma investigação junto ao 
ambiente rural, pode observar a percepção e o movimento dos seus atores ao 
disciplinarem o comportamento, buscando soluções alternativas na relação pessoa-
ambiente, e, mesmo diante de adversidades, sempre trabalham na busca de um 
ambiente qualitativamente melhor.O trabalho foi direcionado para o local 
denominado regionalmente de “comunidade” do Nazaré, na Mbh do Zé Açu, uma das 
mais de sessenta constituintes do Projeto de Assentamento Vila Amazônia, em 
Parintins, Amazonas, por razões topofílicas e também pelo fato do local se constituir 
num objeto de pesquisa de doutoramento acadêmico do autor principal. 

Inserido em uma grande extensão de área conhecida como gleba de Vila 
Amazônia, projeto de assentamento Vila Amazônia ou P A Vila Amazônia, engloba uma 
grande extensão de terras, cerca de 78.000ha, tendo apresentado ao longo de sua 
história, funções importantes envolvendo processos de mobilidade e assentamento de 
pessoas visando à produção e reprodução social, assim como, o desenvolvimento 
socioeconômico da região. 

Inicialmente foi implantado o “Assentamento Japonês”, do final da década de 
1920 e início da década de 1930, período de grandes estímulos a processos de 
imigrantes estrangeiros na Amazônia, nesse caso, tendo o cultivo da juta alcançado 
importante significado na economia do PA Vila Amazônia e entorno (MUTO, 2010). 
Com a saída dos japoneses (segunda metade da Décadade 1940), a gleba viveu 
processos de ocupação por agropecuaristas e extratores, ex-soldados da borracha 
oriundos de áreas produtoras de borracha, pós-declínio,posseiros, organizados em 
comunidades rurais e colônias agrícolas, empresários do ramo da agropecuária, 
extrativismo e indústria de papel (NODA, 2010; MEDEIROS, 2011; SOUZA, 2013). Na 
segunda metade da década de 1980, ocorreu a implantação do PAde Vila Amazônia, 
sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), visando assentarcerca de 2.000 famílias de 
agricultores familiares. 

O enfoque a ser dado nesse trabalho envolve a relação entre a pessoa e o 
ambiente onde está inserida, considerando a cognição ambiental ou conhecimento 
construído por ela, relacionado ao ambiente e seus elementos constituintes, 
considerando as relações e interações estabelecidas entre os mesmos, (FICHER,1994; 
IGUCHI, et al. 2011). 

Quanto a sua organização, constará de um campo de informações preliminares, 
uma base conceitual teórica e também a descrição de alguns procedimentos básicos, 
tornando possível diagnosticar o ambiente, seus componentes e relações. Uma 
caracterização objetiva do lugar, a partir da observação de vários de seus aspectos 
físicos funcionais e instrumentais que sejam relevantes para o trabalho de 
entendimento da pessoa ambiente. Uma caracterização subjetiva tratando do seu uso 
social, ou como as pessoas se comportam, como se movimentam, os significados 
implícitos e objetos a partir desse uso e organização – sujeito psicológico para quem 
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esse espaço foi criado - ocupante/usuário – aspectos que conflitam entre o lugar e o 
uso social destinado. 

Neste sentido, o trabalho “O Pensar e o Cotidiano Ambiental Comunitário das 
Famílias da Agricultura Familiar: comunidade Nazaré – projeto de assentamento Vila 
Amazônia”, possibilitará a partir da aplicação de uma base conceitual teórica e leitura 
prática mínima do lugar, das características físicas e aspectos simbólicos do uso do 
espaço social, a compreensão da relação pessoa-ambiente pela cognição ambiental 
entre os moradores da comunidade do Nazaré no rio Zé Açu. 

MÉTODO DE PESQUISA 

Área de Estudo 
O local objeto do estudo é a comunidade do Nazaré, uma das sete 

comunidades que compõe o “Pólo7” do P A Vila Amazônia(PACHÊCO, 2013) e uma das 
quatro ligadas diretamente à margem da Mbhdo rio Zé Açu, estando a mesma 
localizada no seu curso inferior. Figura 01. A comunidade é constituída por 50 famílias 
de agricultores familiares, sendo que cerca de 60% destas famílias residem no próprio 
núcleo urbano da comunidade, com uma população em torno de 220 pessoas. 

Metodologia 
A estratégia metodológica teve um caráter de pesquisa-ação e assessoramento 

participativo (NODA et al. 2013), permitindo o conhecimento da realidade comunitária 
por meio de um processo de atividades desenvolvidas no PA Vila Amazônia a partir do 
ano de 2005, incluindo-se reuniões, oficinas, palestras, visitas técnicas, cursos e 
mutirões vinculados aos seguintes eventos:  

a) Atividades de Assessoria Técnica Social e Ambiental (ATES), Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER), direcionados para agricultores familiares assentados 
da reforma agrária. Orientações sobre a utilização de melhores técnicas de cultivo e 
criações, além dos aspectos socioeconômicos e ambientais; 

b) Projetos de Extensão Universitária: (1) “Educação Ambiental e a Geografia: a 
Percepção Ambiental das Comunidades de Nazaré, Santa Fé, Boa Esperança”, (2) 
“Educação Ambiental e Situação dos Resíduos Sólidos Domésticos no Curso Inferior do 
rio Zé Açu”, (3) “Educação Ambiental e a Sensibilização para a Fluviabilidade 
Equilibrada no Zé Açu” e (4) “Formação de Agentes Mirins Ambiental nas Comunidades 
do Paraíso, N. S. de Nazaré e do Bom Socorro” Figura 01; 

c) Campanha de Educação Ambiental contra o lixo jogado no rio Zé Açu, com o 
objetivo de veicular a comunicação impressa (cartazes, boletins informativos, faixas), 
para a sensibilização de usuários-passageiros fluviais, proprietários de embarcação, 
banhistas, moradores para não jogarem os resíduos no rio Figura 01; 

d) Projeto “Lixo Aquático”, uma iniciativa da própria comunidade e apoiado 
pelas outras comunidades e por vários órgãos do poder público. No inicio do período 
de enchente ocorre intensa mobilização (liderada pela própria comunidade do Nazaré) 
para realização do mutirão de recolhimento do lixo jogado no rio e que se acumulou 
nas margens das comunidades de Nazaré e Bom Socorro Figura 01; 

e) “Horta Escolar-Comunitária” e “Cooperativa de Agroturismo” nas reuniões e 
oficinas, Figura 01, buscando atividades sustentáveis na comunidade, agricultores 
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familiares defenderam organizar uma cooperativa de agroturismo. As donas de casa, 
jovens e adolescentes manifestaram o desejo e se mobilizaram para a implantação de 
uma horta escolar-comunitária. Ambas as atividades tiveram andamento na 
comunidade; 

f) Quanto à pesquisa acadêmica, envolve as atividades: (1) pesquisa sobre o 
“Uso e a ocupação da terra e a sustentabilidade ambiental da dinâmica fluvial  das 
microbacias hidrográficas da Amazônia Ocidental”, DINTER/CDS-UnB, Brasília, Brasil; e, 
(2) pesquisa sobre a “Perdurabilidade da agricultura familiar no P A Vila Amazônia”, na 
linha de pesquisa Dinâmica Socioambientais, (PPGCASA/CCA/UFAM/UNB).  

Em todos os eventos, sendo que com maior intensidade nas pesquisas 
acadêmicas, foram utilizados procedimentos de registro, levantamento e controle, 
permitindo dessa maneira que nas atividades de pesquisa-ação e de intervenção e 
observação participante; se pudesse realizar os diagnósticos, entre outras ações de 
convivência junto à comunidade. 

 

Comunidade Agentes Amb. Mirins

Microbacia do  Zé Açu

Mutirão do Lixo

Educação Ambiental

Palestra/Oficina Campanha Lixo Aquático

Mutirão/Horta

 

Figura 01. Cartograma com a Mbh do Zé Açu, comunidade de Nazaré e fotos das atividades de 
convivência com a realidade comunitária, ações e pesquisa. 
(Fonte 01 Microbacia: Nova Cartografia Social da Amazônia (2007); 
Fonte 02 Fotos: Projetos de Brandão e Pachêco (2011)). 
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RESULTADOS  
Fazendo parte dos resultadosserão apresentados aspectos descritivos em que a 

análise abordarádois eixos, sendo o primeiro a caracterização objetivae o segundo a 
caracterização subjetiva. 
 
1. Caracterização objetiva: 
1.1. A Microbaciahidrográfica do Zé Açu  

Como o lugar onde se localiza a comunidade de Nazaré, a Mbh do Zé Açuse 
insere e modela terras do PA Vila Amazônia, no município de Parintins, Amazonas, 
Brasil. Possui 126,923 km2 de área, cujo canal principal mede 19,512km da nascente 
(560 33’13,647”W e 20 44’7,539”S) à foz (560 39’42,118”W  e 2038’15,021”S), 
(PACHÊCO, 2013). Nas margens da microbacia localizam-se as comunidades de N.S. das 
Graças e Santa Fé (Curso Superior), Paraíso, Bom Socorro e Boa Esperança (Curso 
Médio) e Nazaré (Curso Inferior). 

A comunidade de Nazaré possui parte de suas famílias residindo nas moradias 
construídas no “núcleo urbano” ou sede da comunidade, deslocando-se diariamente 
aos seus lotes para o trabalho e retornando para a sede. Outra parte das famílias 
reside em moradias construídas nos próprios lotes, não muito afastados do núcleo 
urbano. As principais atividades desenvolvidas são a agricultura familiar, criações de 
pequenos e médios animais, extrativismo e as atividades pluriativas.  

No núcleo urbano além das moradias existe uma igreja católica, uma escola 
municipal com seis salas funcionando com as séries do 1º ao 9º ano e Tecnológico, um 
centro social, um campo de futebol, rede elétrica do programa luz para todos, água de 
poço artesiano do SAAE, cozinha comunitária e uma “árvore delegacia” que funciona 
como sela para prisão. No período de cheia a chegada ao porto da comunidade é 
facilitada para qualquer categoria de barco regional, já na seca fica limitado a 
pequenas canoas ou bajaras, até ficar totalmente impossível atracar no porto no 
período máximo da seca. 
 
1.2. Aspectos da Agricultura Familiar 

A agricultura familiar é caracterizada pelo monocultivo da mandioca a qual é 
explorada localmente de forma tradicional e gerando subprodutos como diversos tipos 
de farinhas, de bijus, goma, tucupi, na maioria das vezes dotados de baixo valor 
agregado. Além da mandioca várias outras espécies são cultivadas com menor 
expressão, entre elas, a banana, o abacaxi, a macaxeira e frutíferas como o cupuaçu, 
açaí, abacate, tucumã, cacau, laranja, goiaba, taperebá, limão, frutas silvestres e 
outras, compondo os sítios, pomares ou quintais agroflorestais próximos das moradias, 
geralmente consorciados com pequenos e médios animais. 

Outra atividade praticada pelos agricultores familiares é a extração de produtos 
da floresta como essências, óleos, resinas, cipós, talas, madeiras e carvão. Todos os 
produtos são comercializados na cidade de Parintins, no atacado (intermediários) e 
varejo (feira do produtor) e aos programas de compra direta pelo governo (merenda 
escolar, instituições filantrópicas). 



 
 

299 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

Para os plantios, o preparo da área segue práticas tradicionais de broca, 
derruba,rebaixamento e queima, cultivo e migração. Normalmente não são 
observados requisitos de aproveitamento racionalizado das potencialidades do solo, 
respeito àsARL e APP, ou utilização de práticas conservacionistas. A carência de ATES e 
ATER, muitas vezes se caracterizam como fator limitante aos agricultores familiares. As 
embalagens dos produtos oriundos da propriedade rural às vezes não são adequadas 
às condições do transporte possibilitando a deterioração e contaminação dos mesmos. 
No geral a renda obtida não assegura uma qualidade de vida satisfatória. A ação 
antrópica modificou a paisagem, resultando áreas com pastagem degradada e 
erodidas, pousios sem melhoramento, capoeiras e capinaranas. 
 
1.3. Aspectos da Pecuária 

Em toda área da microbacia do Zé Açu ocorre intensa atividade de pecuária de 
bovinos e bubalinos, e, com menor expressão os suínos, ovinos, caprinos e aves, 
pertencentes aos agropecuaristas do agronegócio, onde praticam o sistema extensivo 
de criação. São extensas áreas de pastagens formadas a partir da derrubada da 
vegetação primária incluindo-se áreas de ARL e APP, apresentando estado avançado 
de degradação e processos erosivos. 

O núcleo urbano da comunidade encontra-se inserido entre as propriedades da 
pecuária, assim como também vários dos lotes dos agricultores familiares. Esse fator 
leva a constantes conflitos devido à invasão dos animais e destruição dos cultivos dos 
agricultores familiares, além de problemas ambientais envolvendo a microbacia do Zé 
Açu, tais como erosão e assoreamento de mananciais devido ao pisoteio dos animais 
nas encostas e processos erosivos nas pastagens. Nos conflitos entre agricultores 
familiares e pecuaristas os primeiros sempre ficam em desvantagem. 
 
1.4. Aspectos Ambientais 

Na Mbh aZé Açu a agricultura familiar não é eficiente à melhoria da qualidade 
de vida de seus praticantes, por se caracterizar pela alta dependência dos recursos 
ambientais, gerando esgotamento pelos desmatamentos e extração irracional, 
comercialização ilegal de madeira e/ou produção de carvão. O estado de pobreza 
entre os agricultores familiares é persistente pelo fato dos recursos ambientais 
extraídos só gerarem renda e acúmulo de riqueza em outras esferas e/ou outros 
grupos sociais. 

Com o assoreamento de muitos tributários e até do canal principal da 
microbacia, a comunidade passou a enfrentar problemas com o desaparecimento de 
componentes importantes da fauna e flora aquática importantes na cadeia alimentar, 
assim como, problemas com a navegação, escoamento de produtos e falta de água 
potável para aqueles que estão nos lotes mais afastados do núcleo urbano. 

Os lotes pertencentes aos agricultores familiares praticamente não possuem 
mais as áreas ARL e APP, devido à agricultura migratória intensa e a ausência de 
práticas de conservação e recuperação do solo, com isso, há deficiência de fertilidade e 
sérias limitações à produção e produtividade, culminando com a falta de produtos para 
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alimentação e geração de renda e consequentemente a vulnerabilidade à fome e 
pobreza. 

O movimento das pessoas na comunidade se caracteriza pelas idas e vindas dos 
agricultores familiares aos lotes ou roçados ou lagos na busca de produtos ou para 
realizar práticas produtivas; dos jovens, adolescentes e crianças que vão e voltam da 
escola da própria comunidade ou da comunidade próxima (escola de grau mais 
avançado); muitas das mulheres que não acompanham os maridos para os roçados 
desenvolvem atividades importantes na casa, escola, igreja.  Há necessidade de uma 
reflexão quanto ao futuro, diante do estado eminente de ausência dos elementos 
essenciais para a manutenção de uma condição socioeconômica e ambiental digna, 
principalmente entre os jovens e adolescentes. Neste publico, já é possível perceber 
certo sentimento de revolta por algum “bem” que lhe falta. Provavelmente por isso, 
praticam o uso de álcool e até outras drogas, além de apresentar comportamentos 
considerados à margem da lei. 
 
2. Caracterização Subjetiva: 
2.1. Defesa dos Limites 

Os habitantes de assentamentos agrários parecem internalizar o sentimento de 
conquista, ocupação e defesa de um espaço ou território, no caso o lote de terras ou 
ainda o núcleo urbano comunitário. Na comunidade do Nazaré, é perceptível esse 
sentimento ou reação entre os agricultores familiares em ocasiões como na defesa dos 
limites ou invasões de terceiros em seus lotes. Os conflitos com os fazendeiros são 
comuns devido à invasão dos animais. Também ocorrem conflitos se algum intruso,por 
algum fator, promove desordens ou outros comportamentos não recomendados no 
ambiente comunitário. 
 
2.2. Produção e Produtividade 

No âmbito da produção e produtividade é notória uma sensação de perda de 
um potencial anteriormente existente, ou seja, não se consegue mais produzir o 
suficiente para uma reprodução social satisfatória, pelo fato de terem se exauridos os 
componentes ambientais que garantiriam isso. E nesse caso, há sempre um culpado 
externo. Alguém que desmatou, extraiu madeira, provocou queimadas, o governo que 
não ajuda, o técnico não veio ensinar como fazer o certo, a terra que não é fértil, não 
tem ajuda financeira do banco e assim por diante. Porém, são espaços a que eles se 
apegam, com o sentimento internalizado de que ali ele ou alguém seu, ainda poderá 
recuperar o potencial de outrora. 
 
2.3. Espírito Comunitário 

O espírito comunitário é um sentimento marcante no que diz respeito aos 
cuidados com o espaço ou território coletivo. Esse sentimento é externalizado por 
ocasião dos mutirões de limpeza, do campo de futebol, limpeza ou reparo da escola, 
do centro comunitário, da cozinha comunitária, da igreja, implantação da horta 
escolar-comunitária, coleta do lixo. Precisam promover as melhorias num espaço para 
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que eles próprios ou os seus descendentes possam usufruir disso depois e se possível 
em condições melhores. 
 
2.4. Desconforto Individual 

Além dos conflitos com os fazendeiros, há também com aqueles que praticam a 
pesca predatória no rio, queimam os roçados ou pastos deixando o fogo se espalhar 
por plantações, com os que desmatam as encostas e nascentes, contribuindo para 
assoreamentos e diminuição da água, com aqueles que jogam os resíduos no rio ou 
depredam o espaço ou o patrimônio particular ou coletivo. Para os comunitários, 
todos estes atos provocam desconfortos e a sensação de que a convivência nesses 
ambientes se torna cada vez em maior grau de dificuldade. É bem marcante a 
sensação de perda dos bens e potencial ambiental. 
 
2.5. Força de Vontade e Luta 

É perceptível também força de vontade para reconstruir e recuperar muitas das 
condições que o ambiente não disponibiliza mais. São várias as iniciativas que os 
comunitários tomam na tentativa de resgatar as condições perdidas. As mobilizações 
nos mutirões de limpeza do lixo terrestre e aquático, construção da horta enquanto 
atividade sustentável, engajamento e participação nas campanhas, oficinas, 
capacitações, crianças formadas em agentes ambientais mirins, jovens inseridos em 
processos de formação em educação e percepção ambiental. Há o desejo de que o 
ambiente volte a ser detentor de todo um potencial e de condições sustentáveis de 
existência. 
 
2.6. Encontro e Retroalimentação do Espirito 

Todos os três primeiros domingos do mês na igreja católica da comunidade são 
realizados os cultos dominicais. No último domingo ocorre a missa rezada por um 
padre. Como não há igreja evangélica na comunidade os seus seguidores se deslocam 
para os locais onde estão estas igrejas para cumprirem seus ritos. O domingo é um dia 
em que uma grande maioria se envolve em uma atividade religiosa. Ocorrem os bingos 
comunitários visando a obtenção de renda monetária para pagar contas de luz da 
igreja, do centro comunitário ou para a “boneca viva”. Também ocorrem os jogos de 
futebol de homens, mulheres, adultos, jovens, as musicas festivas que tocam nos 
“aparelhos de som”, ocasião em que muitos saem de suas casas para “passear”. É a 
tradição de viver os espaços que lhes são importantes, seja referenciando um ente 
superior, seja na responsabilidade coletiva de cuidar ou ainda na concretização de atos 
que lhes causam prazer e satisfação individual ou coletiva. 
 
2.7. Iniciativas e Soluções pelo Pensar 

Ainda no contexto da descrição subjetiva envolvendo a comunidade de Nazaré 
um aspecto marcante a ser descrito está relacionado com à “arvore delegacia”. Trata-
se de uma solução comunitária pensada para suprir a ausência de uma estrutura física 
originária de politicas públicas, no caso, uma delegacia, posto policial ou coisa do 
gênero. Consta de uma árvore de itaúba (Mezilaurusitauba), árvore da família das 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore


 
 

302 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

lauráceas, nativa do Brasil, remanescente da floresta primária localizadaentre o campo 
de futebol e o centro social e envolta com correntes onde os “desordeiros” ou 
“meliantes” são presos pelos comunitários, por ocasião dos eventos sociais, até que 
chegue a polícia para assumir a causa. Outro aspecto relevante está relacionado com o 
pensar comunitário sobre as atividades pluriativas ou não agrícolas como alternativa 
de solução para a produção e reprodução socioeconômica, diante do declínio de 
atividades agropecuárias típicas no meio. Trata-se de um novo caminho buscado por 
muitos comunitários que recorrem cada vez mais a programas sociais, serviço público, 
comércio de bens e serviços, etc.,). 

 
DISCUSSÃO  

Localizada na parte central do PA Vila Amazônia, a microbacia hidrográfica do 
rio Zé Açu, juntamente com a microbaciahorográfica do rio Tracajá constituem os 
principais componentes de todoo sistema hídrico do assentamento. Nas margens da 
mbh do Zé Açu a área média das parcelas/lotes de terra distribuídas aos 
assentadosnão possuem um tamanho padrão. Cerca de 60% das áreas dos lotes são 
iguais ou inferiores a 30 ha e os 40% restantes abrangem as áreas que variam de 40 a 
100 ha. A principal ocupação e uso do solo nas margens da referida bacia é constituída 
pela pecuária bovina e bubalina extensiva manejada por agropecuaristas do 
agronegócio. Essa condição se caracteriza como o principal fator causador de 
processos erosivos e voçorocamentos carreadores de grande quantidade de toneladas 
de material particulado para o interior do sistema hídrico provocando avançados 
processos de assoreamento, causando sérios problemas tanto para os habitantes do 
Nazaré quanto para as demais comunidades, (PACHÊCO, 2013). 

A exemplo de todo o PA Vila Amazônia, a agricultura familiar é a principal 
atividade na exploração agropecuária na comunidade de Nazaré e Mbh do Zé Açu.É 
considerada como uma exploração onde na propriedade a gestão e o trabalho são 
inter-relacionados, os meios de produção são de propriedade da família e o trabalho é 
exercido por esses mesmos proprietários em pequenas ou medias propriedades, 
buscando o auto-abastecimento e a geração de excedentea ser utilizada para geração 
de renda monetária, (LAMARCHE, 1993 e 1998). Trata-se de uma prática que no Brasil 
já vem sendo estudada a várias décadas(CHAYANOV, 1974), vindo a se intensificar a 
partir da década de 1990 ( WANDERLEY, 2000 e NODA, 2007). 

Relacionado à importância da agricultura familiar para a sustentabilidade social 
e ambiental, Gomes (2004) ressalta como uma discussão que vem ganhando força 
nestecontexto, devido a geração de emprego e renda e na segurança alimentar. No 
contexto da sustentabilidade ambiental o agricultor familiar, enquanto componente 
humano se insere num processo de integração aos demais componentes do ambiente 
natural, o qual é construído por mecanismos perceptivos e estímulos externos 
captados pelos sentidos e cognição. 

Na área da bacia hidrográfica do rio Zé Açu a pecuária bovina e bubalina 
explorada em sistemas extensivos e ocupando grandes áreas e onde a comunidade de 
Nazaré encontra-se inserida, a exemplo do restante do município, a aptidão do 
rebanho é principalmente pra corte, porém, passando por uma transição para a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Laur%C3%A1ceas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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aptidão mista ou leite. O município perdeu a hegemonia de maior rebanho do estado 
devido a limitantes como ausência de políticas públicas adequadas, assistência técnica 
e também a legislação ambiental, a qual passou a limitar a abertura de novas áreas de 
floresta primária para instalação de novas pastagens(PACHÊCO, 2013). 

Por toda a sua extensão, a bacia e seus tributários, áreas de reservas legal e 
permanente (encostas), estão sendo utilizadas com pasto, com a retirada de toda 
avegetação ciliarocorreram sérios problemas ambientais para a bacia e seus 
habitantes. As áreas antes cobertas por floresta primária apresentam atualmente 
alguns fragmentos de pasto limpo, fragmentos de capoeira em regeneração contendo 
fragmentos de pasto, fragmentos de vegetação secundária contendo fragmentos de 
pasto em estado de degradação (PACHÊCO,2013). 

No que diz respeito aos aspectos ambientais, os agricultores familiares da Mbh 
do Zé Açu vivenciam uma relação muito estreita com problemas que estão 
intrinsecamente relacionados com a alta dependência dos recursos 
ambientais,assoreamento de muitos tributários, desaparecimento de componentes da 
fauna e flora aquática, ausência das ARL e APP e agricultura migratória intensa. Toda 
essa relação do homem com o ambiente e com os sistemas naturais ocorre em função 
das suas ações, movimentos e atitudes cotidianas, no processo de exploração, 
independente de que esta seja uma ação benéfica ou maléfica, na solução deste ou 
daquele problema.O indivíduo tem o dever ou obrigação de agir dessa ou daquela 
maneira, na forma que bem lhe convier, sua ação é sempre resultado de uma decisão 
refletida e que implica numa forma de comportamento, o qual nem sempre é 
puramente espontâneo ou natural, (VASQUEZ, 1997). 

Historicamente ocorrem conflitos entre pequenos agricultores e Governos e 
outras elites agrárias, tanto pela defesa dos limites quanto pela conquista de terras 
que vão se tornar em espaços e territórios para o viver e produzir.  Para esses 
agricultores familiares, o lote ou núcleo urbano comunitário são espaços ou territórios 
pelos quais, além do domínio, têm também um forte sentimento de responsabilidade 
e defesa, (DEZEMONE, 2002 e MIRALHA, 2006). Esse sentimento se consolida numa 
relação de posse do homem para com o espaço, delimitando-o como seu território de 
domínio, podendo ser primário (lote) ou secundário (núcleo urbano comunitário), 
(FICHER, 1994). 

Na comunidade Nazaré e Mbh do Zé Açu a redução do potencial produtivo em 
função da perda de algumas áreas disponíveis e esgotamento da fertilidade de outras, 
caracteriza a sensação de perda de um potencial anteriormente existente, como é o 
caso da produção e produtividade. No entanto, em áreas onde há o predomínio da 
agricultura familiar, como em assentamentos e áreas ribeirinhas, existem aspectos que 
vão além da obtenção do produto em si, que é a forte relação intrínseca entre os 
atores envolvidos, destes com seus meios de produção e com os componentes do 
ambiente, a qual a torna importante e muitas vezes decisiva no resultado do processo, 
(CHAYANOV, 1974; LAMARCHE, 1993 e 1998; NODA & NODA, 2003). Neste contexto, 
Ficher (1994) trata da vinculação do individuo ao espaço e que este controla todas as 
suas relações na sua complexidade, envolvendo os fatores sociais, culturais e 
institucionais; como um campo topológico (redes); e, também como uma relação em 
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que seus significados psicológicos e culturais definem as atitudes e comportamentos 
sociais.       

Na área estudada, o sentimento ou espírito comunitário de cuidado com o 
lugar, conservação e reconstrução, está relacionado com o apego ou vinculo ao lugar, 
caracterizando um conceito importante na área das relações pessoa-ambiente. Essa 
pode ocorrer em três dimensões, sendo a funcional que coloca o espaço físico como 
elemento que atrai, encoraja ou inibe movimentos; a simbólica que se refere ao 
conteúdo simbólico de origem sociocultural e individual e atua como intermediário na 
relação; e a interacional que corresponde à dinâmica do envolvimento social cotidiano, 
(MEDEIROS, 2011).  

Esta relação de desconforto do indivíduo, originados por conflitos e perda dos 
recursos ambientais, como é o caso dos que envolvem os comunitários de Nazaré, é 
discutida por Ficher (1994) como vinculada as dimensões psicossociais, mais 
especificamente à dimensão psicológica envolvendo a relação espaço e 
corpo.Constitui-se numa relação estreita com os instintos, os impulsos, as emoções e 
as ações, tendo o espaço como uma realidade organizada psiquicamente a partir do 
espaço próprio do corpo e o ambiente exterior. Na relação espaço, stress e patologia, 
origina o que se denomina como caráter estressanteou patogênico de um ambiente, 
(FICHER, 1994).   

  É marcante a sensação de perda dos bens e potencial ambiental. Alguém que 
não teve consciência ou não foi orientado acabou contribuindo para a perda das ARLs 
e APPs, as matas ciliares que ajudavam na manutenção dos peixes e pássaros. Agora, 
no entanto, os comunitários mantem a força de vontade para reunir, discutir e buscar 
formas alternativas para que possam recuperar o potencial e tornar o ambiente mais 
agradável para a sua convivência ou dos seus. Essa questão discutida conforme o 
trabalho de Pato e Campos (2011)envolveo comportamento ecológico, fazendo 
referência à negligência dos indivíduos em relação ao meio ambiente, mas, também 
toda ação humana que visa proteger o ambiente ou minimizar o impacto ambiental de 
muitas atividades.   

Essa força de vontade comunitária de recuperar e dar seguimento a condições 
sustentáveis ou desenvolvimento sustentável do ambiente, nutre-se de alguns 
componentes básicos como a proteção ambiental, distribuição de riquezas, equilíbrio 
entre o presente e futuro, integração entre os diferentes componentes e a afirmação 
de desenvolvimento sustentável como mete de qualquer projeto. Tudo isso, se soma 
àmudanças no comportamento individual e social, ações de gestão e educação 
ambiental (sensibilização, recursos, hábitos e habilidades) e visando atingir valores 
sociais compartilhados, (KUHNEN, 2011). 

A vivência dos espaços na comunidade de Nazaré sejanas reuniões dominicais, 
semanais ou mensais, ou quando se planejam para retroalimentar os impulsos e ações 
futuras, pode ser caracterizado como sentimento de apego ao lugar. Um vínculo, 
ligação ou relação afetiva designando o ambiente com o qual as pessoas são e/ou 
estão ligadas emocional ou culturalmente, num sentimento topofílico, apropriação do 
espaço, territorialidade e identidade do lugar. Além dos aspectos físico-espaciais do 
local, ocorrem as vinculações simbólicas no relacionamento pessoa-ambiente 
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envolvendo um conjunto de informações físicas, sociais e psicológicas, entre elas, 
emoções, cognições, crenças, comportamentos e ações, (MEDEIROS, 2011). 

Com uma localização geográfica privilegiada, o núcleo urbano da comunidade 
de Nazaré se destaca pelas belezas naturais como visão panorâmica, ventos 
constantes, praias, entre outras. No entanto, alguns componentes ambientais já não se 
fazem mais presentes devido à pressão antrópica pela alta dependência dos recursos 
ambientais. No sentido inverso, a ausência destes componentes dos sistemas naturais 
exauridos devolve a estes habitantes a mesma sensação de pressão que receberam, 
resultando em transtornos, desconfortos e insatisfações que se sobrepõem às belezas 
naturais teoricamente existentes. O ambiente atua sobre o ser humano, que por sua 
vez age sobre os fatores espaciais que o determinam, (FICHER, 1994). 

A busca de soluções a partir do pensar comunitário, remete à “árvore 
delegacia”, como espaços sociais paralelos ou como objetos de usos sociais não 
previstos e/ou não conformes com os códigos respectivos, (FICHER, 1994). No âmbito 
da cognição ambiental, todo ambiente, seja construído ou natural, pode ser 
apreendido a partir do corpo e em seguida elaborado e manipulado das significações 
atribuídas a ele, (HIGUCHI et al. 2011). 

Ainda no contexto da busca de soluções a partir do pensar comunitário, ao 
discutir a pluriatividade ou atividade não-agrícola, Ficher (1994) remete a análise 
psicossocial em que as atividades humanas são modeladas socialmente pelo espaço o 
qual opera ao mesmo tempo como instrumento funcional e como cultura. Dentro da 
Agricultura familiar a pluriatividade tem se caracterizada como uma atividade 
crescente, sendo considerada como um modo de vida marcante em diversos países e 
possibilitando alternativa de emergência para categorias marginais, uma escolha 
consciente de viver a agricultura. Uma reação a situações precárias que garante 
assegurar a “subsistência” da família e se junta ao êxodo rural como estratégias 
adaptativas às novas situações no hemisfério Norte, (SILVA, 1999; LAMARCHE, 1993 e 
1998). No âmbito da cognição ambiental, estaria relacionado com as relações homem-
ambiente, em que a partir de sua capacidade de conhecer, armazenar e extrair 
informações sobre o ambiente físico e social, o homem inicia o processo de tomada de 
decisão e ação, (HIGUCHI et al. 2011).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As observações feitas a partir deste trabalho mostraram que o pensar cotidiano 
ambientalentre os agricultores familiares da comunidade do Nazaré,nas três 
dimensões (funcional, simbólica e interacional),são dotadas de grande efeito 
motivador. São também responsáveis pela movimentação e tomada de decisão, na 
luta travada em busca da melhor forma de gestão e adequação qualitativa do 
ambiente, a fim de que assegurem que os processos de produção e reprodução 
socioeconômica e ambiental sejam mais adequados e perduráveis. 

A vivência dos pesquisadores com o cotidiano na comunidade de Nazaré e Mbh 
do Zé Açu se caracterizou como o fio condutor em toda a estratégia metodológica, 
permitindo as distinções epistemológicas a partir da cognição dos atores sociais (o 
observado e o que observa), promovendo as transformações do mundo emicao mundo 
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etic, para assim poder sistematizar e  melhor explicar o comportamento e ações desses 
atores na busca de suas melhorias a partir da percepção ambiental. 

Como pôde ser percebido, o comportamento dos agricultores familiares da 
comunidade de Nazaré e Mbh do Zé Açu, a partir de uma problemática do mundo real 
(caracterização objetiva), manifestaram-se por meio de processos cognitivos de 
percepção do ambiente, discutindo e idealizando mudança de atitudes e ações 
(caracterização subjetiva), chegando a resultados ou benefícios palpáveis, 
materializados nos eventos realizados, nas novas tomadas de decisões e nos 
resultados práticos alcançados.  
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RESUMO 
Este trabalho objetivou analisar a influência do nível de organização social e das relações institucionais 
em Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCs) sobre a melhoria das condições 
socioeconômicas dos moradores. A partir da análise dos indicadores (infraestrutura, educação, saúde e 
renda) foi avaliada a contribuição da criação das Unidades para melhoria do atendimento das 
necessidades básicas das famílias. O método utilizado decorre da combinação da análise comparativa 
com o método Institutional Analysis and Development (IAD) Framework criado por Elinor Ostrom. Os 
indicadores socioeconômicos apontam que a criação das Unidades pouco contribuiu para melhorar o 
acesso dos moradores ao atendimento de suas necessidades básicas no tocante às questões 
socioeconômicas. Entretanto, é possível observar que a RDS Rio Madeira por apresentar maior nível de 
organização social e relações institucionais mais definidas, alcança um cenário socioeconômico mais 
satisfatório quando comparado ao framework da Floresta Tapauá. 
Palavras-chave: Unidades de Conservação,  Indicadores socioeconômicos, Organização social. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to analyze the influence of the level of social organization and institutional relations in 
Protected Areas Sustainable Use on improving the socioeconomic conditions of the residents. From the 
analysis of the indicators (infrastructure, education, health and income) the contribution of creation 
Units to improve the basic needs of families was evaluated. The method stems from the combination of 
comparative analysis with the Institutional Analysis and Development (IAD) Framework method created 
by Elinor Ostrom . Socioeconomic indicators suggest that the creation of Units little to improve access 
for residents to meet their basic needs with regard to socioeconomic issues. However, it is possible to 
observe that the RDS Rio Madeira showed the highest level of social organization and more defined 
institutional relations, achieves a more satisfactory socioeconomic scenario when compared to the 
Floresta Tapauá framework. 
Keywords: Conservation Units, Socioeconomic indicators, Social organization. 

 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho objetivou analisar a influência do nível de organização social e das 

relações institucionais em Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCs) sobre a 
melhoria das condições socioeconômicas dos moradores. A partir da análise dos 
indicadores (infraestrutura, educação, saúde e renda) foi avaliada a contribuição da 
criação das Unidades para melhoria do atendimento das necessidades básicas das 
famílias, compreendendo-se que este ocorre mediante a disponibilização de 
alternativas para aquisição de capacidades individuais e coletivas (SEN, 1996). 

Por meio da comparação dos arranjos institucionais e das condições 
socioeconômicas entre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Madeira e a 
Floresta Estadual Tapauá, ambas UCs geridas pelo Estado do Amazonas, foi possível 
notar padrões de precariedade refletidos nas condições de infraestrutura, saúde e 
educação. Entretanto, as especificidades da organização social e das relações 
institucionais apresentam diferenças nas estruturas socioeconômicas quando 
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comparadas, sendo um importante meio de identificação das vulnerabilidades e 
potencialidades acerca dos arranjos sociais, econômicos e institucionais em cada 
Unidade. 

A organização social apresenta-se como uma importante estratégia de 
mediação para o alcance de interesses em espaços de uso comum na Amazônia. 
Representa a institucionalização da ação coletiva, onde os moradores podem 
estabelecer estratégias para alcançar objetivos comuns (TEIXEIRA, 2007) e assim obter 
maior êxito em torno de reivindicações junto aos órgãos governamentais.  

Assim, este estudo partiu da hipótese que o fortalecimento institucional é uma 
condição necessária para melhoria das condições socioeconômicas em Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável no Estado do Amazonas. Por constituir um espaço 
submetido a mudanças e/ou implantação de regras que nem sempre contemplam os 
interesses coletivos, a organização social possibilita o alcance de melhorias no 
atendimento das necessidades básicas dos moradores, benefícios estes inatingíveis 
quando as ações são executadas individualmente.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida entre março e agosto de 2013 como parte 
integrante das atividades do Núcleo de Socioeconomia da Universidade Federal do 
Amazonas. O método utilizado decorre da combinação da análise comparativa com o 
método Institutional Analysis and Development (IAD) Framework criado por Elinor 
Ostrom (OSTROM, 2005). Este framework permite a análise institucional a partir de 
variáveis e indicadores exógenos e endógenos em espaços de uso comum.  

O IAD Framework tem como unidade de análise a arena de ação, cujo desenho 
é apresentado pela identificação dos atores envolvidos e dos processos de decisão na 
situação analisada. Os resultados são apresentados a partir de critérios de avaliação 
previamente definidos, avaliando-se a arena de ação segundo a influência de variáveis 
externas e internas, conforme indica a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 1: Esquema da análise socioeconômica 
                               Fonte: Adaptado do IAD FRAMEWORK de OSTROM (2005) 

 

 As informações foram coletadas a partir de dados quantitativos e qualitativos 
por meio da aplicação de formulários estruturados junto aos chefes de família das 

 

ARENA DE AÇÃO: CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS (VARIÁVEL X1)

Parâmetros

INFRAESTRUTURA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

RENDA

ATORES

Interações institucionais 
internas e externas 
(manifestadas nas 

capacidades e efetividades)

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

(RESULTADOS)

Atendimento às 
necessidades básicas.
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Unidades, além da observação direta, conversas informais com os moradores e coleta 
de informações em reuniões com as comunidades.  

A comparação dos resultados do framework de cada Unidade permitiu 
evidenciar diferenças e similaridades no campo institucional e seus reflexos sobre as 
condições socioeconômicas. A análise do atendimento às necessidades básicas 
mediante a criação das Unidades é avaliada por meio da observância aos recursos 
disponíveis de infraestrutura, educação, saúde e renda. 

 
Área de estudo 

As Unidades analisadas neste estudo localizam-se na área de influência da 
rodovia BR 319, região Sul do Estado do Amazonas. São UCs estaduais geridas pelo 
Centro de Unidades de Conservação do Estado do Amazonas – CEUC, vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS). A criação das Unidades partiu da 
proposta do governo federal, como alternativa para evitar incrementos nos índices de 
desmatamento e a grilagem de terras na região em função da reconstrução da rodovia, 
que atravessa parte dos municípios do Sul do Amazonas.  

A RDS do Rio Madeira abrange os municípios de Manicoré, Novo Aripuanã e 
Borba. A Reserva possui área aproximada de 283.117 ha e foi criada em 2006 pelo 
Decreto Nº 26.009. Devido à extensão e o número populacional da Reserva, foram 
criados seis polos pelo CEUC para facilitar a gestão e a representatividade do conselho 
gestor. O arranjo espacial é constituído de 36 comunidades e aproximadamente 668 
famílias.  

A Floresta Estadual Tapauá foi criada em 2009 pelo Decreto Estadual no. 
28.419. Está localizada entre o interflúvio Rio Purus – Rio Madeira com área de 
abrangência nos municípios de Tapauá e Canutama. Possui área territorial de 
881.704,00 ha e está situada entre os Km 365 e 567 da BR 319. É constituída de cerca 
de 142 famílias, estabelecidas em 11 comunidades e 54 localidades (pequenos núcleos 
populacionais constituídos de 1 ou 2 domicílios).  

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Historicamente, o uso de indicadores sociais está relacionado ao surgimento do 
Estado deBem Estar Social (welfare state) e do planejamento como estratégia de 
política pública, concepções consolidadas durante o século XX (JANNUZZI, 2010). 
Nestes preceitos, o Estado como ordenador da política e da economia deve 
proporcionar à população serviços que garantam sua proteção e um conjunto de 
fatores que lhes possibilite um bem-estar pessoal e social.  

Para alguns estudiosos a noção de “atendimento às necessidades” visando o 
alcance de um estado de “bem estar” é subjetiva, pois aquilo que proporciona 
satisfação a uma pessoa pode não fazê-lo a outra (DIENER & SUH, 1997). Entretanto, 
Nogueira (2002) propõe a existência de quatro tendências para identificação do bem 
estar social: “a utilitarista; a focalizada em bens e serviços; a que deriva das 
necessidades básicas e a das capacidades (capability) e efetividades (functionings) 
humanas”. Deste modo, a análise do atendimento às necessidades básicas é associada 
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neste trabalho à observância da influência da criação das Unidades sobre a 
capacitação dos indivíduos para fazer ou conquistar efetividades.  
 
Organização social e relações institucionais 

A RDS do Rio do Madeira conta com doze associações que atendem as 36 
comunidades, oportunizando a todos os moradores associar-se em alguma 
organização formal, seja na própria comunidade ou em comunidades vizinhas. Existe 
também o conselho gestor, criado em fevereiro de 2010 (Portaria SDS/GS No. 016/10), 
formado por representantes dos moradores, CEUC e representantes de instituições 
envolvidas com a Unidade. Além das organizações formais existentes, todas as 
comunidades possuem uma liderança reconhecida e instituições informais 
estabelecidas, como grupos de jovens, pastorais (criança e juventude) e grupo de 
mulheres.  

Destaca-se, porém, que apesar do nível de organização social observado, 
diversos problemas provenientes das relações institucionais podem ser destacados, 
como a desigualdade social e econômica existente entre as comunidades da Reserva e 
a dependência financeira e gerencial das associações locais pelas instituições 
governamentais e não governamentais (ONGs) presentes na Unidade. 

As principais instituições presentes na Reserva, com as quais os moradores e 
associações se relacionam mais diretamente é o CEUC (órgão gestor) e a Fundação 
Amazônia Sustentável (FAS), ONG que media o recebimento dos benefícios 
governamentais, como bolsa família e bolsa floresta.  

Na Floresta Tapauá, as comunidades localizadas no interior da Unidade não 
estão organizadas em associações formais que representem os interesses dos 
moradores. O conselho gestor da Unidade foi criado no final de 2013, estando, 
portanto, ainda em fase de consolidação. As organizações informais na UC são 
representadas principalmente pela igreja, que exerce forte papel no reconhecimento 
das lideranças e na determinação das regras de convivência.  

A instituição apontada pelos moradores como presente na Floresta Tapauá foi 
apenas o CEUC, e ainda assim, 34,78% dos moradores afirmaram que não sabiam da 
sua condição de morador de uma Unidade de Conservação e que não conheciam o 
CEUC. 

 
Infraestrutura 

Em relação às condições de infraestrutura das unidades, a disponibilidade de 
equipamentos e serviços coletivos para atendimento das necessidades comunitárias é 
maior na RDS do Rio Madeira, que possui maior número de escolas (29), postos de 
saúde (3), agentes de saúde (23), geradores de energia comunitários (27), transporte 
coletivo (4) e ambulanchas (11). A Floresta Tapauá apresenta infraestrutura precária e 
insuficiente, considerando o total de 142 famílias residentes na Unidade. Apenas 3 
comunidades (do total de 11) possuem escola, não há posto de saúde, sedes 
comunitárias e transporte para uso coletivo dos moradores. Existem apenas 6 agentes 
comunitários e somente 1 comunidade dispõe de telefone público. 
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A maior disponibilidade de recursos na RDS Rio Madeira pode ser explicada 
pela existência de maior número de comunidades nesta Unidade. Considerando que os 
benefícios e auxílios governamentais são fornecidos aos moradores organizados em 
comunidades, esta Unidade recebe um volume maior de subsídios e benefícios, fator 
que vem incentivando o deslocamento das famílias de localidades mais isoladas para 
os centros comunitários. Além disso, a presença direta da FAS no local tem estimulado 
as comunidades à aquisição de bens e construção de espaços para uso coletivo.  

 
Educação 

As ações governamentais voltadas à melhoria das condições de educação nas 
áreas rurais são orientadas atualmente pelas diretrizes da concepção da “Educação do 
e no campo”, contrapondo-se ao modelo urbano e tecnocrata de educação cuja 
principal preocupação é preparar os educandos para o trabalho. Na educação do 
campo é proposta a inclusão de orientações a respeito da cidadania, habitação, 
relações sociais, culturais e formação étnico-social (FERREIRA & BRANDÃO, 2011).   

A educação do campo constitui-se em uma “concepção político pedagógica, 
voltada a dinamizar a ligação dos seres humanos com a produção das condições de 
existência social, na relação com a terra e o meio ambiente, incorporando os povos e o 
espaço da Floresta, da pecuária, das minas, da agricultura, os pesqueiros, caiçaras, 
ribeirinhos, quilombolas, indígenas e extrativistas” (CNE/MEC, 2002).  

Quanto as condições de educação nas Unidades, de modo geral, a maioria dos 
moradores da região apresenta o ensino fundamental incompleto como nível de 
escolaridade, sendo 74,5% na RDS Rio Madeira e 38% na Floresta Tapauá, como 
apresenta a figura 02.  

 

 

           Figura 02: Níveis de escolaridade dos moradores das Unidades. 
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ao ensino médio, o maior índice é observado na RDS do Rio Madeira (15,89%) e apenas 
0,33% dos moradores desta Unidade possui nível superior, escolaridade que não foi 
encontrada na Floresta Tapauá. 

Apesar do padrão observado no nível de escolaridade em relação ao ensino 
fundamental, na RDS Rio Madeira as escolas apresentam melhor infraestrutura física, 
oferecem ensino médio e os professores possuem nível superior. Estes fatores 
influenciam diretamente sobre os maiores  níveis de escolaridade dos moradores e 
menores índices de analfabetismo. 

Devido ao maior número de comunidades existentes na RDS Rio Madeira, a 
Unidade possui 23 escolas em funcionamento (60% do total de comunidades). Nos 
locais que não possuem escolas, os pais enviam as crianças e adolescentes para 
estudar nas comunidades mais próximas. Das escolas existentes, 78% oferecem apenas 
o ensino fundamental até o 5º. ano, 13% oferece o ensino fundamental completo, 
ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 4% oferece apenas o ensino 
fundamental e o EJA (FDB, 2010).  

A estrutura do prédio das escolas é variável geralmente em função do número 
de alunos e do tamanho da comunidade. As escolas que oferecem apenas as séries 
iniciais do ensino fundamental (até o 5º ano) são constituídas de uma sala e possuem 1 
professor que trabalha com classe multiseriada, com número de alunos variando de 9 
até 40. As escolas que oferecem o ensino médio possuem maior número de salas e 
funcionam também no turno noturno, com número de professores chegando até 8 e 
número de alunos até 150.  

Contrapondo-se ao maior nível de escolaridade observado nesta Unidade, a 
maioria das escolas apresenta estrutura física precária (44,82%), com prédios 
construídos de madeira necessitando de reformas, salas pequenas e sem ventilação. 
Em 6,89% das escolas não há nenhuma fonte de energia e nas demais, o fornecimento 
não é regular, pois depende do combustível fornecido pela prefeitura para 
acionamento do gerador, o que não atende satisfatoriamente a demanda das 
comunidades.  Em 10,34% das escolas a água fornecida aos alunos não recebe nenhum 
tipo de tratamento, sendo coletada do rio ou igarapés mais próximos e armazenadas 
em potes de barro.   

Na Floresta Tapauá, 60% das comunidades possui escola, onde é oferecido 
apenas o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Nas escolas da Unidade não há ensino 
formal para educação infantil, séries finais do ensino fundamental ou Ensino Médio. 
Além do baixo nível de ensino oferecido, as estruturas físicas existentes são precárias, 
com prédios construídos de madeira em péssimo estado de conservação, 
representado na fala de um morador: “a escola tá pra cair em cima dos alunos”. 

As escolas são geralmente constituídas de uma única sala, com aulas 
ministradas por 1 professor que possui ensino médio ou fundamental completo. As 
classes são multiseriadas e o material didático existente para subsidiar as aulas é 
insuficiente (não é fornecido livro didático). Além disso, os professores não receberam 
nenhum tipo de formação voltada à educação do campo.  

 A maioria das escolas não possui fornecimento de energia elétrica, exceto nas 
comunidades onde há gerador e nestas, a energia depende do combustível fornecido 
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pela prefeitura que é insuficiente, dificultando o funcionamento das escolas no turno 
noturno. A água consumida pelos alunos é coletada diretamente do rio ou igarapé e 
fornecida sem nenhum tipo de tratamento. Ademais, a merenda escolar também é 
apontada como problema, pois não há regularidade no fornecimento por parte da 
prefeitura, chegando em algumas escolas os produtos a serem enviados apenas uma 
vez ao ano.  

 
Saúde  

A Constituição Federal de 1988 reconheceu a saúde como “direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF 1988, artigo 196, 
seção II). Este fato culminou na criação do Sistema Único de Saúde – SUS com o 
objetivo de providenciar um serviço abrangente e universal, por meio de uma gestão 
descentralizada e da participação popular nos diversos níveis administrativos do 
governo (PAIM et al, 2011).  

O SUS incorporou na definição de saúde outros indicadores além dos aspectos 
biomédicos, tais como a educação e a redução da miséria como medidas preventivas 
necessárias à garantia da saúde da população (KLEINERT & HORTON, 2011). O sistema 
possibilitou uma melhora no acesso à saúde e nos cuidados de emergência (KLEINERT 
& HORTON, 2011), no entanto, apesar dos avanços observados no marco legal para 
promoção da universalização do acesso à saúde no Brasil, grandes desigualdades são 
ainda observadas entre classes sociais e entre áreas urbanas e rurais. As principais 
causas dessas desigualdades decorrem em função das dificuldades de monitorar o 
cumprimento da lei e a execução das políticas, da corrupção e do mau investimento 
nas prioridades para melhorar as condições de infraestrutura (REICHENHEIM et al, 
2011).  

O quadro de precariedade piora quando se considera as condições de saúde da 
população das áreas rurais da região Amazônica. Kassouf (2005) afirma que a 
população urbana utiliza mais o sistema público de saúde para exames de rotina e 
prevenção, enquanto a população rural procura o serviço para o tratamento de 
doenças. Este fato comprova a relação direta da saúde com outros serviços básicos 
também deficientes nas áreas rurais, tais como as condições de renda e educação que 
dificultam o acesso dos moradores rurais às ações preventivas.   

Na região estudada também é observado um quadro precário do serviço de 
saúde. O atendimento e acompanhamento nas comunidades são realizados por Age 
ntes Comunitários de Saúde (ACS), figura instituída pelo governo federal por meio do 
Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS) em 1991, incorporada 
posteriormente ao Programa Saúde da Família (PSF) em 1994 no âmbito das ações do 
Ministério da Saúde, voltado à promoção, prevenção e tratamento da saúde das 
famílias através de ações individuais e coletivas, como tentativa de implementar os 
princípios do SUS de universalização, desintegração e participação da comunidade 
(BRASIL – Ministério da Saúde, 1994). 
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O número de ACS é insuficiente para o atendimento dos moradores na região, 
pois em algumas comunidades não há a presença deste e em caso de necessidade de 
atendimento, deslocam-se até as comunidades vizinhas que dispõem do serviço. Na 
Floresta Tapauá 40% das comunidades não possuem agentes de saúde e na RDS Rio 
Madeira 57,5% não dispõe deste serviço. 

As enfermidades mais frequentes nas Unidades são infecções respiratórias, 
malária, diarreia e verminoses. Na RDS do Rio Madeira existem 23 agentes para 668 
famílias (proporção de 1 para 29,04 famílias) e na FLORESTA Tapauá, 6 agentes para 
142 famílias (proporção de 1 para 23,66 famílias). 

Apenas a RDS Rio Madeira apresenta estrutura de posto de saúde e dispõe de 
serviço de ambulanchas, ainda assim em número insuficiente (11 unidades). Na 
Floresta Tapauá, o atendimento é realizado nas residências em condições precárias: 
“eu atendo os vizinhos em casa mesmo. Os curativos são feitos no banco ou no chão da 
casa e a injeção é sentado ou deitado na cama da pessoa” – fala de um ACS. O 
transporte de doentes até à cidade conta com a solidariedade de vizinhos que 
possuem transporte próprio ou dependem de embarcações particulares que transitam 
próximo às comunidades. 

A tabela 01 apresenta a infraestrutura existente nas Unidades analisadas para 
ações de saúde nas comunidades.  

 
Tabela 01: Infraestrutura do serviço de saúde nas Unidades. 
 

Recursos  RDS do Rio Madeira  FLORESTA Tapauá 

Quantidade de Agentes de saúde 23  6  

Quantidade de Posto de saúde 3 0 

Quantidade de Ambulancha 11  0 

Frequência média da visita de equipes médicas  Anualmente Anualmente 

Fornecimento de Materiais e equipamentos Insuficiente Precário 

Fornecimento de remédios Insuficiente Precário 

Fornecimento de combustível para transporte 
de doentes 

Insuficiente Insuficiente 

Frequência média do acompanhamento do ACS 
nos domicílios 

mensal mensal 

Existência de ações para prevenção de doenças Campanhas e palestras Não há 

Fonte: dados coletados em campo (NUSEC/UFAM) – Elaboração da autora. 

 

Como pode ser observado na tabela acima, de modo geral, a estrutura 
observada não atende satisfatoriamente as demandas dos moradores pelo serviço de 
saúde nas Unidades. O número de ACS em relação ao número de famílias é 
insuficiente, assim como, os equipamentos e materiais para atendimento são 
insuficientes ou ausentes. Entretanto, observa-se que na RDS Rio Madeira a 
infraestrutura é melhor quando comparada à Floresta Tapauá, uma vez que nesta 
última não há posto de saúde, serviço de transporte para os doentes, ações 
preventivas e o fornecimento de materiais e medicação é precário. 
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Renda 
Apesar dos questionamentos quanto à relevância da renda familiar para 

avaliação do desenvolvimento comunitário, este fator foi considerado neste trabalho 
como indicador devido sua contribuição na demonstração das condições de vida das 
famílias. Silva (2007) apresenta uma correlação positiva da renda familiar com o 
patrimônio material e a qualidade de vida de moradores de assentamentos rurais, 
entretanto, ressalta-se que este indicador como referência de desenvolvimento deve 
estar associado a outros indicadores, tais como educação, condições de saúde e 
infraestrutura, que é a proposta deste trabalho. 

Os rendimentos dos moradores da região analisada são obtidos mediante o 
trabalho em atividades diversas, tais como agricultura, criação animal, extrativismo 
madeireiro e não madeireiro, pesca, trabalho assalariado em serviços públicos, 
especialmente na área da educação e saúde (professores, merendeiras, transporte dos 
alunos e agentes de saúde), além de outros trabalhos não agrícolas, como ajudantes 
de pedreiro, marceneiros, artesanatos, pequenos comércios, dentre outros. Além 
disso, auxiliam na composição da renda os benefícios governamentais como bolsa 
família, bolsa floresta, seguro defeso, aposentadorias e outros. 

O cálculo da renda das famílias foi baseado nos pressupostos de Costa (1994), 
que a partir das teorias de Chayanov (1974), concebe a obtenção de renda em 
unidades produtivas familiares como resultado de uma microeconomia interna, tendo 
a família como centro da “empresa camponesa”, cujo objetivo principal é a garantia de 
sua permanência. A lógica de funcionamento da unidade familiar é fundamentada no 
equilíbrio entre consumo e trabalho, uma vez que a força de trabalho para produção é 
essencialmente familiar e o esforço empregado é restrito ao nível de atendimento das 
necessidades básicas da família. As atividades são, pois, determinadas em função do 
número de consumidores da família e não do número de trabalhadores, como no caso 
das empresas capitalistas (GALVÃO et al, 2005).   

Desta forma, foram consideradas para análise da variável renda o valor da 
Renda da Família (RF) apresentado na figura 3. O RF é calculado a partir de adaptações 
das operações sugeridas por Costa (1995), onde RF é igual à somatória do Rendimento 
Bruto do Trabalho Familiar com as Rendas Não Provenientes do Trabalho 
(representadas pelos benefícios governamentais recebidos pelos moradores) 
subtraídas das Rendas Pagas a Terceiros (diárias pagas para ajudantes nos serviços da 
roça, pesca ou extrativismo).  
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Figura 03: Operações utilizadas para o cálculo da renda líquida familiar. 
Fonte: Adaptado de COSTA (1995). 

 

O Rendimento Bruto do Trabalho Familiar é decorrente da somatória dos 
rendimentos provenientes de trabalhos dentro e fora da unidade familiar, destinadas 
tanto para venda quanto para consumo. 

Conforme apresenta a figura 4, a renda média familiar da maioria dos 
moradores é de até um salário mínimo (R$ 678,00) nas Unidades (47,9% na RDS do Rio 
Madeira e 46% na Floresta Tapauá). Este valor está abaixo da média nacional que em 
2011 foi de R$ 2.419,00 e da média do Amazonas que foi de R$ 1.222,70 no mesmo 
período. Em relação aos municípios, o valor encontrado está abaixo de Manicoré, cujo 
rendimento médio mensal foi de R$ R$ 841,14. Entretanto, quando se compara ao 
município de Tapauá que apresentou rendimento médio mensal de R$ 587,63 no 
período, a renda média da região analisada é superior (IBGE, 2011). Esta situação 
representa tipicamente as desigualdades de distribuição de renda existente no país, 
mesmo dentro de um mesmo Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Renda média mensal familiar dos moradores. 
Fonte: dados coletados em campo (NUSEC/UFAM) – Elaboração da autora 
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A frequência de renda na faixa de acima de um até três salários mínimos (43,5% 
na RDS Rio Madeira e 44% na Floresta Tapauá) e acima de três salários mínimos (8,6% 
na RDS Rio Madeira e 10% na Floresta Tapauá) é alcançada a partir da diversificação 
das atividades produtivas, possibilitando a combinação de fontes de renda. Esta 
situação corrobora a ideia de WOLF (1978) citado por COSTA (1994): “Os camponeses 
encontram-se em permanente estado dinâmico, combinando atitudes e atividades que 
lhes permitam sustentar-se na luta pela sobrevivência individual e coletiva, em meio a 
ordem social que lhes ameaça de extinção”.  

A diversificação das fontes de renda e os retornos proporcionados induzem à 
consideração de que além da inserção de novas atividades geradoras de renda, os 
investimentos dos programas governamentais deveriam elencar como prioridade para 
região a solução dos problemas de escoamento da produção das atividades já 
realizadas, o que permitiria, por exemplo, elevar a renda obtida com a agricultura e 
extrativismo. O problema não é a ausência de opções produtivas, mas as condições de 
desenvolvimento das atividades, como ausência de orientação técnica, falta de 
transporte, dificuldades de vender os produtos, dentre outros fatores, que 
desestimulam os moradores a investir na produção, tornando-os cada vez mais 
dependentes da renda advinda dos benefícios do governo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo geral, os indicadores socioeconômicos apontam que a criação das 
Unidades pouco contribuiu para melhorar o acesso dos moradores ao atendimento de 
suas necessidades básicas no tocante às questões socioeconômicas, observando-se um 
quadro precário em todos os indicadores analisados. Esta arena de ação resulta na 
baixa capacidade de efetividades dos moradores, compreendida aqui como as 
oportunidades existentes na arena socioeconômica para o emprego dos bens 
adquiridos.  

Entretanto, é possível observar que a RDS Rio Madeira por apresentar maior 
nível de organização social e relações institucionais mais definidas, alcança um cenário 
socioeconômico mais satisfatório quando comparado ao framework da Floresta 
Tapauá. A existência de associações formais na RDS Rio Madeira, a mediação 
institucional da FAS, a relação mais próxima com o CEUC (órgão gestor) e a existência 
do conselho gestor permite à RDS Rio Madeira apresentar condições socioeconômicas 
mais satisfatórias em relação à Floresta Tapauá. A existência de um maior número de 
escolas, o oferecimento de maiores níveis de escolaridade, professores com formação 
mais adequada, existência de postos de saúde, melhores condições de transporte, 
dentre outros fatores, conferem à RDS Rio Madeira, um relativo avanço na melhoria 
das condições de vida dos moradores. 

Desta forma, pode-se considerar que o investimento no fortalecimento das 
associações, do conselho gestor e das relações institucionais formais e informais 
envolvidas em Unidades de Conservação de Uso Sustentável na Amazônia é um 
importante mecanismo para o alcance de benefícios coletivos, considerando à 
realidade social, política, econômica e ambiental existente nestes espaços. 
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RESUMO 
Os complexos desafios da atualidade requerem de forma expressiva a participação das empresas no 
cenário social. Através de alta visibilidade em mídias e questionamentos oriundos da massa crítica da 
sociedade, as empresas tem buscado atingir a sustentabilidade por completo.O presente trabalho faz 
uma abordagem a respeito da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e sua relação com busca de 
produtividade e competitividade empresarial no mercado. Como as empresas tem buscado atender de 
maneira equilibrada os anseios de seus stakeholders e seu atendimento ao compliance.  Buscou-se 
estudar os impactos positivos gerados na comunidade do entorno após implementação de programas 
sociais. Discutindo sobre o tema responsabilidade social corporativa se faz uma abordagem a respeito 
dos programas sociais desenvolvidos por uma empresa do polo de duas rodas em Manaus. Inseridas 
num ambiente dinâmico e em constantes mudanças, o ponto crucial para as organizações sobreviverem 
é se adaptarem, envolvendo cada vez mais seus stakeholders em ações que consistam em mostrar sua 
preocupação com a sociedade.Visando atender ao compliance as organizações de modo geral tem 
buscado em diversas certificações modelos de gestão que alinhem os objetivos e estratégias das 
empresas com seus, produtos, serviços, clientes, meio ambiente, entre outros. Com relação à RSC os 
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social tem ajudado empresas de diversos tamanhos e ramos a se 
nivelarem com relação ao seu nível de atendimento em responsabilidade social, normas como SA 8000 
(Social Accountability 8000) e a AA 1000 (Account Ability 1000) também fornecem parâmetros 
estratégicos que tem ajudado as empresas a atenderem de forma adequada sua responsabilidade com a 
sociedade.Em relação as empresas privadas não é diferente, motivo pelo qual foi escolhida a empresa 
Yamaha Motor da Amazônia como principal objeto de estudo, visto que fica a seu cargo a promoção de 
ações sociais que levem a comunidade a entender sua participação nesse contexto. Buscando estudar os 
impactos positivos gerados na comunidade do entorno após implementação de programas sociais. 
Palavras-chave: Responsabilidade Social, stakeholder, compliance, sustentabilidade.   
 
ABSTRACT 
The complex challenges of today require significantly the participation of companies in the social scene . 
Through high visibility in media and questions arising from the critical mass of society , companies have 
strived to achieve sustainability altogether. The present work is an approach about the Corporate Social 
Responsibility ( CSR) and its relation to pursuit of productivity and business competitiveness. As 
companies have sought to meet a balanced manner the wishes of its stakeholders and its service 
compliance . We sought to study the positive impacts on the surrounding community after 
implementation of social programs . Discussing the theme corporate social responsibility becomes an 
approach for understanding the social programs developed by a company polo two wheels in Manaus . 
Inserted in a dynamic and changing environment , the crucial point for organizations to survive is to 
adapt , increasingly involving their stakeholders in actions which consist in showing their concern for 
society . Aiming to meet the compliance organizations in general has sought certifications in various 
management models that align the goals and strategies of the companies with their products, services , 
customers , the environment, among others. Regarding the Ethos CSR Indicators of Social Responsibility 
has helped companies of various sizes and industries the leveling off in relation to their level of 
customer service on social responsibility standards such as SA8000 ( Social Accountability 8000 ) and AA 
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1000 ( Account Ability 1000) also provide strategic parameters that have helped companies to 
adequately meet its responsibility to society . Regarding private companies is no different , which is why 
we chose the Yamaha Motor Company of Amazon as their main object of study since it is in charge of 
promoting social activities that bring the community to understand their role in this context. Seeking to 
study the positive impacts on the surrounding community after implementation of social programs. . 
Keywords: Social Responsibility , Stakeholder, Compliance, Sustainability. 

 
INTRODUÇÃO 

No cenário mercadológico atual é necessário muito além do que apenas vender 
produtos, as empresas necessitam se posicionar com relação a sua participação efetiva 
na comunidade. Partindo dessa realidade, fato é que a sociedade vem se mostrando 
cada vez mais preocupada e crítica com a participação das empresas no contexto 
social. No que diz respeito à responsabilidade social corporativa, as ações e programas 
implementados com a camada em vulnerabilidade social vem mostrando sua 
importância para as empresas e comunidade. Diante dessa compreensão, a presente 
pesquisa pretende evidenciar um marco teórico acerca de ações de responsabilidade 
social, abordar, com base em textos bibliográficos, as principais ações desempenhadas 
pela empresa Yamaha Motor a Amazônia e, ainda, analisar por meio de uma pesquisa 
qualitativa os procedimentos que visam à promoção, à realização e à avaliação das 
ações sociais realizadas pela empresa. 

os objetivos desse artigo busca analisar os impactos das ações de 
responsabilidade social na comunidade do entorno de uma empresa do polo de duas 
rodas. tendo como objetivos específicos, apontar se a comunidade em que a empresa 
está presente é tida como parte interessada importante em seus processos decisórios. 
Analisar se a empresa possui políticas de relacionamento com a comunidade de 
entorno contemplados em seu código de conduta e/ou na declaração de valores. 
Abordar se a empresa conscientiza e treina seus empregados para respeitar os valores, 
conhecimento e práticas tradicionais da comunidade em que está presente; avaliar se 
a empresa possui indicadores para monitorar os impactos causados por suas 
atividades na comunidade de entorno. 

A globalização trouxe consigo efeitos positivos no mercado, hoje o consumidor 
está mais preocupado e interessado em conhecer a fundo as empresas que oferecem a 
toda hora produtos e serviços diversos.As empresas por sua vez se veem com o dever 
de expor à sociedade o seu papel como agente de transformação social, adotando 
políticas, ações e programas voltados para a melhoria da sociedade na qual atua.Essa 
realidade veio se transformando nos últimos 20 anos até os dias atuais, 
responsabilidade social, ética empresarial e sustentabilidade são termos que hoje 
fazem parte intrinsecamente do dia a dia de todos os cidadãos, seja como funcionários 
de empresas respeitando e cumprindo códigos de conduta e ética, seja na sociedade 
como participantes de programas sociais. 

O cliente deixou de ser uma pessoa distante e não participante das estratégias 
e planos empresariais, é cada vez mais notório o envolvimento dos stakeholders em 
todas as etapas dos produtos, desde sua criação até o pós venda, os canais de 
comunicação foram estreitados, através de sites e mídias sociais, e com isso o 
consumidor sabe antes de efetuar uma compra se tal empresa é justa, ética e cumpre 
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seu papel não somente de fornecedora de produtos e serviços, mas também de 
corresponsável pelo futuro da sociedade em seu entorno. 

 
METODOLOGIA 

Segundo Andrade (2004, p.16), a pesquisa científica é o conjunto de 
procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo 
encontrar soluções para os problemas propostos, mediante o emprego de métodos 
científicos. 

Para Ander-Egg (1978:28), a pesquisa é um “procedimento reflexivo 
sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 
dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. A pesquisa, 
portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento 
reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 
para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (MARCONI e 
LAKATOS, 2010, p. 139). 

Em acordo com Cervo e Bervian (1996, p. 44) pesquisa é uma atividade voltada 
para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos. Ela pode 
ser realizada através de leituras de obras, ou até realizada em determinado local com 
número de amostragem definido. 

Para Ander-Egg (1978:28), a pesquisa é um “procedimento reflexivo 
sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 
dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. A pesquisa, 
portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento 
reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 
para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (MARCONI e 
LAKATOS, 2010, p. 139). 

É possível agrupar as pesquisas em três níveis ou grupos, de acordo com o 
objetivo: exploratórias, descritivas ou explicativas (GIL, 2006, p. 43), neste trabalho 
optou-se por fazer uma pesquisa exploratória, a fim de proporcionar maiores 
informações sobre o tema Responsabilidade social corporativa delimitando os 
conhecimentos acerca deste assunto. 

Baseando-se em métodos de procedimentos, para a execução deste trabalho 
utilizou-se o método monográfico ou estudo de caso.Segundo a obra consultada, 
Metodologia do Trabalho Científico p. 13, este método foi elaborado por Frederico Le 
Play, tem como preocupação realizar um estudo aprofundado e exaustivo sobre 
determinado assunto (indivíduos, instituições, grupos, comunidades), buscando sua 
generalização.Com relação à área científica, esta pesquisa é classificada em prática, 
pois há relação com a realidade social.De acordo com procedimentos, esta pesquisa foi 
realizada através de fontes bibliográficas. 

Quanto à forma de abordagem seguindo os conceitos da obra, Metodologia do 
Trabalho Científico p. 14, esta pesquisa é qualitativa sendo uma pesquisa descritiva, 
cujas informações não são quantificáveis; os dados obtidos são analisados 
indutivamente; a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. 
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Inicialmente para o desenvolvimento desse trabalho foi realizado um 
levantamento bibliográfico sobre o tema abordado.Para coleta de dados utilizou-se 
como ferramentas um questionário, elaborado a partir dos indicadores Ethos de 
responsabilidade social, uma visita, com objetivo de observar in loco as atividades e 
ações realizadas pela empresa em prol da responsabilidade social e uma entrevista 
com a gestora de RH responsável pelos programas sociais realizados pela empresa. 

 
Informações Técnicas da empresa:  YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA 

A Yamaha é uma empresa japonesa, atua no Brasil desde 1970, inicialmente em 
São Paulo e a partir de 1985 no Polo Industrial de Manaus, onde são fabricadas e 
montadas motocicletas e motores de popa. Atualmente o quadro de funcionários 
efetivos da Yamaha Motor da Amazônia é composto por 1.749 colaboradores. 

É uma empresa que cria Kando - é uma palavra japonesa que em português 
exprime sentimento de muita alegria e felicidade. tem em seu Princípios de 
gerenciamento o propósito de criar valores que superem as expectativas dos 
clientes;Estabelecer um ambiente corporativo que propicie a autoestima dos 
colaboradores;Cumprir globalmente as responsabilidades sociais. os seus Valores são: 
Priorizar qualidade e segurança, preservando o meio ambiente em tudo o que for 
feito;Superar as expectativas do cliente;Enfrentar as dificuldades com coragem criando 
oportunidades;Agir proativamente, com ética, transparência e responsabilidade;Inovar 
constantemente para garantir o futuro da Yamaha;Trabalhar em equipe e praticar a 
comunicação interna sem barreiras. 

A Yamaha é uma empresa que tem uma divisao por genero onde tem 1420 
homens e 329, no quadro divisao por tipo de contrato 1294 que os contrato são feitos 
por horas, no quadro divisao pro idade vemos que na faixa de 26 a 35 temos 870 4 a 
empresa está optando em trabalhar apenas com dois turnos, sendo outros dois 
específicos para colaboradores em formação profissional. De acordo com a ilustração 5 
visualiza-se o nível de escolaridade de todos os funcionários. 

 
REFERENCIA TEÓRICO 
Ética e RSC 

A atual conjuntura do mercado é de acirrado dinamismo e extrema 
concorrência. Fatores sociais, ambientais, econômicos, políticos, interagem e 
modificam o espaço em que as empresas se relacionam e a forma como se relacionam, 
atuando como agentes de mudança perante a sociedade. 

 
A sociedade humana é feita de organizações que fornecem os meios para 
atendimento de necessidades das pessoas. Serviços de saúde, água e 
energia, segurança pública, controle de poluição, alimentação, diversão, 
educação em todos os níveis – praticamente tudo depende de organizações 
(MAXIMIANO, 2008, p. 4). 
 

Com toda essa globalização, as organizações, expondo sua responsabilidade 
social corporativa, devem responder rapidamente às transformações externas a fim de 
se manterem vivas e competitivas, implementando programas consistentes que 
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atendam as necessidades de seus stakeholders, exprimam seus valores éticos e ajudem 
a devolver a sociedade que contribui para sua permanência no mercado. 

A temática Responsabilidade Social Corporativa desenvolveu-se, segundo os 
autores Bernardo et al. (2005), Xavier e Souza (2003), Ashley (2002) e Ackerman 
(1985), a partir do início do Século XX, sendo primeiramente abordados temas de 
cunho social e agregando, posteriormente, o fator meio ambiente. Esse processo 
ocorreu gradativamente, dadas as pressões advindas de sindicatos, sociedade e 
governo, que, aos poucos, obrigaram as organizações a se adequarem, para 
garantirem um mínimo de sustentabilidade empresarial. 

 
As organizações terão de aprender a equacionar a necessidade de obter 
lucros, obedecer às leis, ter um comportamento ético e envolver-se em 
alguma forma de filantropia para com as comunidades em que se inserem. 
Além disso, mudanças como nas novas questões éticas com as quais as 
organizações tem de aprender a lidar – principalmente porque, cada vez 
mais, as novas tecnologias de informação e oportunidades comerciais e 
empresariais abertas pela globalização tendem a levar todas as organizações 
a abraçar padrões globais de operação (CARROL, 2000; HENDERSON, Hazel 
apud ASHLEY. Transnacional corporations and global citizenship. The 
American Behavioral Scientist, Thousand Oaks, v. 43, n. 8, p. 1231-1261. 
May 2000). 
 

Segundo O Instituto Ethos, Responsabilidade Social Empresarial é tida como 
uma forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 
todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 
preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2007). 

Ações que apoiem crianças, adolescentes, idosos, enfermos e pessoas em 
situação de vulnerabilidade deixaram de estar constantes apenas no código de ética ou 
conduta empresarial, programas consistentes são cada vez mais vistos e criticados pela 
sociedade, as empresas tem buscado diversas maneiras de expor sua participação e 
responsabilidade perante o social. Ética, moral e responsabilidade social passaram a 
fazer parte integrante do potencial competitivo das organizações. 

 
Responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas e 
comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido 
negativo) por membros da sociedade, apesar de não codificados em leis. 
Elas envolvem uma série de normas, padrões ou expectativas de 
comportamento para atender àquilo que os diversos públicos (stakeholders) 
com os quais a empresa se relaciona consideram legítimo, correio, justo ou 
de acordo com seus direitos morais ou expectativas. (CARROL, apud ASHLEY, 
Archie B. Ethical challengs for business in the new millenium: corporate 
social responsability and models of management morality.  Business Ethics 
Quartely, Washington, p. 33-42, Jan.2000, p36.) 
 

Segundo Ashley at al.(2005), essas responsabilidades éticas correspondem a 
valores morais específicos. Valores morais dizem respeito a crenças pessoais sobre 
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comportamento eticamente correto ou incorreto, tanto por parte do próprio indivíduo 
quanto com relação aos outros. É dessa maneira que valores morais e ética se 
complementam. 

 
A moral pode ser vista como um conjunto de valores e de regras de 
comportamento que as coletividades, sejam elas nações, grupos sociais ou 
organizações, adotam por julgarem correios e desejáveis. (SROUR, 2000 
apud ASHLEY). 
 

Ainda de acordo com os pensamentos de Ashley at al.(2005), está se tornando 
hegemônica a visão de que os negócios devem ser feitos de forma ética, obedecendo 
rigorosos valores morais, de acordo com comportamentos cada vez mais 
universalmente aceitos como apropriados. As atitudes e atividades de uma 
organização precisam, desse ponto de vista, caracterizar-se por: 

preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que afetam todos os 
públicos/stakeholders envolvidos (entendidos da maneira mais ampla 
possível);promoção de valores e comportamentos morais que respeitem os padrões 
universais de direitos humanos e de cidadania e participação na sociedade;respeito ao 
meio ambiente e contribuição para sua sustentabilidade em todo o mundo;maior 
envolvimento nas comunidades em que se insere a organização, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e humano dos indivíduos ou até atuando diretamente na 
área social, em parceria com governos ou isoladamente. 

Tal preocupação com a sociedade não pode ser dada apenas de maneira 
reativa, pois atualmente não há mais espaço para uma organização agir de forma tão 
cômoda sem esperar pressões por parte de seus stakeholders como, por exemplo, seus 
clientes e concorrentes. 

 
Assim, um stakeholder, ou parte interessada, pode ser definido como 
qualquer instituição, pessoa, grupo de pessoas, formal ou informalmente 
organizado, que tenha algum tipo de interesse que possa afetar ou ser 
afetado pelo funcionamento, operação, comercialização, desempenho, 
resultados presentes ou futuros da organização em questão (COSTA, 2007, 
p. 90). 
 

Diversas iniciativas têm ajudado a consolidar esses novos aspectos da 
responsabilidade empresarial, dentre elas destacam-se a criação de institutos como a 
Global Reporting Initiative (GRI), a elaboração da norma SA 8000, a criação do Instituto 
Ethos – principal instituição divulgadora e de apoio à incorporação da 
Responsabilidade Social ao cotidiano das empresas no Brasil, o lançamento da norma 
AA 1000, proposição de um Pacto Global e a elaboração das Metas do Milênio. 

 
A responsabilidade social, enfim, tornou-se um importante instrumento 
geral para capacitação e criação de competitividade para as organizações, 
qualquer que seja seu segmento econômico” (TACHIZAWA, apud SOUSA, 
2004). O conceito apresentado deixa claro que a Responsabilidade Social 
Empresarial deve ser vista como uma nova forma de gestão da corporação e 
para tanto deve permear todos os setores, áreas e departamentos, estar 



 
 

328 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

incorporada na cultura de todos os funcionários (permanentes e terceiros) e 
servir como um dos critérios para realização de contratos com clientes e 
fornecedores. (SOUSA, 2006). 
 

Segundo SOUSA, (2006) o relacionamento da empresa com a comunidade não 
pode ser esquecido. O bom relacionamento é fundamental para o bom funcionamento 
da empresa no longo prazo, já que possibilita a antecipação de possíveis pontos de 
atritos, traz e adota sugestões e soluções às reclamações das comunidades 
diretamente impactadas pela empresa. Um processo de comunicação transparente e 
de envolvimento da comunidade para a melhoria desse relacionamento também se faz 
fundamental. 

Em consonância com o portal responsabilidadesocial.com (2013), a busca da 
responsabilidade social corporativa tem, grosso modo, as seguintes características: 

É plural. Empresas não devem satisfações apenas aos seus acionistas. Muito 
pelo contrário. O mercado deve agora prestar contas aos funcionários, à mídia, ao 
governo, ao setor não-governamental e ambiental e, por fim, às comunidades com que 
opera. Empresas só têm a ganhar na inclusão de novos parceiros sociais em seus 
processos decisórios. Um diálogo mais participativo não apenas representa uma 
mudança de comportamento da empresa, mas também significa maior legitimidade 
social. 

É distributiva. A responsabilidade social nos negócios é um conceito que se 
aplica a toda a cadeia produtiva. Não somente o produto final deve ser avaliado por 
fatores ambientais ou sociais, mas o conceito é de interesse comum e, portanto, deve 
ser difundido ao longo de todo e qualquer processo produtivo. Assim como 
consumidores, empresas também são responsáveis por seus fornecedores e devem 
fazer valer seus códigos de ética aos produtos e serviços usados ao longo de seus 
processos produtivos. 

É sustentável. Responsabilidade social anda de mãos dadas com o conceito de 
desenvolvimento sustentável. Uma atitude responsável em relação ao ambiente e à 
sociedade, não só garante a não escassez de recursos, mas também amplia o conceito 
a uma escala mais ampla. O desenvolvimento sustentável não só se refere ao 
ambiente, mas por via do fortalecimento de parcerias duráveis, promove a imagem da 
empresa como um todo e por fim leva ao crescimento orientado. Uma postura 
sustentável é por natureza preventiva e possibilita a prevenção de riscos futuros, como 
impactos ambientais ou processos judiciais. 

É transparente. A globalização traz consigo demandas por transparência. Não 
mais nos bastam mais os livros contábeis. Empresas são gradualmente obrigadas a 
divulgar sua performance social e ambiental, os impactos de suas atividades e as 
medidas tomadas para prevenção ou compensação de acidentes. Nesse sentido, 
empresas serão obrigadas a publicar relatórios anuais, onde sua performance é aferida 
nas mais diferentes modalidades possíveis. Muitas empresas já o fazem em caráter 
voluntário, mas muitos prevêem que relatórios sócio-ambientais serão compulsórios 
num futuro próximo. 
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Evolução do Conceito de RSC 
Segundo Ashley (2005) o conceito de ética e responsabilidade social 

corporativa vem amadurecendo quanto à capacidade de sua operacionalização e 
mensuração, subdividindo-se em vertentes de conhecimento. Entre essas vertentes 
estão: responsabilidade, responsividade, retitude e desempenho social corporativo, 
desempenho social dos stakeholders, auditoria e inovação social. 

 
O conceito de responsabilidade social corporativa, com forte conotação 
normativa e cercado de debates filosóficos sobre o dever das corporações 
de promover o desenvolvimento social, passou a ser acompanhado, na 
década de 1970, do termo responsabilidade social corporativa. A partir 
desse novo conceito, já havia a necessidade de construir ferramentas 
teóricas que pudessem ser testadas e aplicadas no meio empresarial. As 
perguntas passaram a ser sobre como e em que medida a corporação pode 
responder a suas obrigações sociais, já consideradas um dever dela 
(FREDERICK, William, apud ASHLEY, C. From CSR 1 to CSR 2. Business and 
Society, Thousand Oaks, v. 33, n. 2, p, 150 – 164, Aug. 1994.). 
 

De acordo com o Lomonaco (2012) A RSE tornou-se um tema recorrente no 
âmbito das organizações ao longo da última década e tem assumido quatro correntes 
principais: (1) teorias instrumentais, em que as corporações são vistas como um 
instrumento para a criação de riqueza e sua função social é apenas um meio para gerar 
riqueza, (2) teorias políticas, que se preocupam com o poder das corporações na 
sociedade e o uso responsável desse poder na área política, (3) teorias integrativas, em 
que a empresa está focada na satisfação de demandas sociais e (4) teorias éticas, com 
base na ética das responsabilidades sociais da empresa para com a sociedade. Assim, 
na prática, a responsabilidade social das empresas ou das corporações apresenta 
quatro dimensões: uma relativa aos benefícios, outra ao desempenho político, uma 
terceira às demandas sociais e uma quarta, ligada aos valores éticos (Garriga & Melé, 
2004). 
 
Vetores da Responsabilidade Social 

Para se identificar e melhor direcionar as ações sociais de uma organização 
existe na literatura o modelo dos sete vetores da responsabilidade social (ASHLEY, 
2002). Existe a gestão da responsabilidade social interna e da gestão da 
responsabilidade social externa. Esta tem como foco a comunidade em que a 
organização está inserida, enquanto que aquela está relacionada com seu público 
interno. Seguindo tais conceitos, identifica-se que o vetor V1 sugere intensa interação 
entre a organização e a comunidade, de forma que “a empresa e a comunidade devem 
ser a mesma coisa” (SCHARF; ANTIQUERA, 2001, apud SOUSA, 2006). 

Na sequência no vetor V2, Soares (2006) explica que o meio ambiente, sendo 
uma das partes interessadas na organização, deve ter seus recursos naturais utilizados 
com cuidado. 

Além disso, espera-se da organização responsável “aplicações de recursos em 
atividades de preservação do meio ambiente” (MELO NETO; FROES, 2001, p. 88).  
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De acordo com Melo Neto e Froes (2001), os funcionários e dependentes das 
organizações são foco da gestão da responsabilidade interna. De acordo com os 
conceitos desses autores, o vetor V3 se relaciona aos investimentos organizacionais 
voltadas para o bem estar e qualificação de seus colaboradores. 

Como exemplo, pode utilizar investimentos em programas de assistência 
médica e odontológica e programas de treinamento e desenvolvimento. 

Para Sousa (2006), a relação entre a organização e as partes com que interage 
só será saudável se houver transparência no diálogo entre eles. A organização 
socialmente responsável, portanto, deve promover comunicações transparentes, 
como explica o vetor V4. 

Os acionistas e investidores esperam que as organizações tenham uma 
estratégia de sustentabilidade de longo prazo baseada em aspectos éticos (VINHA, 
2002). Nesse sentido, o vetor V5 se traduz não somente em retornos financeiros, como 
também em imagem de responsabilidade e de sobrevivência de longo prazo. 

De acordo com Melo Neto e Froes (2001), a responsabilidade social externa é 
mais fortemente observada quando há engajamento da organização com a 
comunidade e parcerias sólidas com atores externos. Sendo assim, a existência do 
vetor V6 se refere à obtenção da responsabilidade social externa. 

Seguindo a literatura de (SOUSA, 2006), satisfazer clientes e consumidores 
significa atender ou superar suas necessidades e expectativas. Esses clientes e 
consumidores, atualmente, esperam que as organizações sejam socialmente 
responsáveis. Finalmente, o vetor V7 relaciona a satisfação dos clientes e 
consumidores em comprar e consumir produtos e serviços de organizações que sejam 
engajadas em questões sociais. 
 
RSC e Valor das Empresas 

De acordo com Gonzalez, apud ASHLEY, (2002), para subsidiar a avaliação sobre 
o preço dos papéis que uma companhia tem no mercado, os analistas de mercado 
financeiro já utilizam os dados constantes no balanço social em conjunto com as 
demonstrações financeiras. 

Ramos, apud ASHLEY, (2002) salienta que os fundos de pensão brasileiros 
também estão passando a adotar critérios mais rígidos de transparência e governança 
corporativa para definir suas participações em empreendimentos; por sua vez, 
instituições financeiras pesquisam o desempenho social e ambiental das companhias 
abertas nacionais para seus clientes estrangeiros. De fato, são inúmeros casos de 
companhias que, na última década, tiveram seu valor de mercado fortemente afetado 
por questões relacionadas ao meio ambiente, à diversidade, às relações trabalhistas e 
aos direitos humanos, entre outros. 

Como Mensurar o Desempenho Social de uma Empresa 

Segundo Ashley (2005), existe diversos indicadores, métodos ou modelos que 
permitem apurar o desempenho econômico-financeiro e, consequentemente, o valor 
de uma empresa. Os índices econômico-financeiros são as medidas mais comumente 
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usadas para avaliar o desempenho de uma empresa. Outras medidas utilizadas são os 
modelos de avaliação de mercado, que têm grande aceitação na área financeira. 

Os índices econômico-financeiros são divididos em grupos de análise conforme 
o aspecto de desempenho a ser analisado. A divisão segue um padrão já tradicional na 
literatura especializada, fazendo-se uma classificação em quatro grupos: liquidez e 
atividade; endividamento e estrutura; rentabilidade; e a análise de ações. 

Seguindo os conceitos de Brigham e Houston, apud ASHLEY, (2002), os índices 
de rentabilidade mostram os efeitos combinados da liquidez, da gestão de ativos e do 
endividamento sobre os resultados operacionais. Em síntese, pode-se dizer que, 
analisando a rentabilidade, tem-se a medida exata do desempenho econômico-
financeiro. 

 
As Ferramentas e a Estratégia de Gestão da RSC 

A sociedade atual está cada vez mais exigente e crítica, o que obriga as 
empresas a manterem postura, produtos e serviços que sejam socialmente 
responsáveis. Esta é uma demanda cada vez emergente, o que faz com as empresas 
utilizem de forma crescente instrumentos e ferramentas de orientação com relação a 
questões sociais. 

Estão disponíveis ao meio empresarial diversas opções de ferramentas, com o 
objetivo de apoiar suas companhias a trilharem o caminho da responsabilidade social e 
do desenvolvimento sustentável. É de suma importância que cada empresa identifique 
qual ferramenta usar, visto que estas possuem características bastante específicas. 

Fazendo uma análise nos diversos modelos e ferramentas existentes, 
identificam-se basicamente quatro metodologias distintas: relatórios, índices de 
sustentabilidade, normas, princípios e acordos internacionais e as ferramentas 
específicas de gestão desenvolvidas por consultorias. Neste trabalho serão, em 
especial, comentadas duas ferramentas: indicadores Ethos de responsabilidade social e 
Normas de RSC. 
 
Indicadores Ethos de responsabilidade social 

Criado em 2000, os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social foram 
propostos pelo Instituto Ethos para ser uma ferramenta de aprendizado e 
autoavaliação da gestão da empresas no que se refere à incorporação de práticas de 
responsabilidade ambiental e social ao planejamento de estratégias e ao 
monitoramento do desempenho geral da empresa. Trata-se de um instrumento de 
auto-avaliação e aprendizagem de uso essencialmente interno (ETHOS, 2007), onde na 
medida em que a empresa responde ao questionário começa a refletir sobre 
informações importantes para um balanço social consistente. 

A estrutura dos Indicadores Ethos está baseada em sete grandes temas, sendo 
cada um destes subdivididos em dimensões que, por sua vez, estão subdivididos em 
aspectos, estes últimos definidos por meio de indicadores. 

Foram utilizados três tipos de indicadores, constituídos por: 1º) questões 
apresentadas por meio de barras de profundidade para que se diagnostique o estágio 
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atual da empresa em relação ao indicador; 2º) questões binárias (sim ou não) 
relacionadas ao indicador avaliado; e 3º) questões com respostas quantitativas. 

Os sete temas trabalhados pelos Indicadores Ethos são: Valores, Transparência 
e Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e 
Clientes; Comunidade; e Governo e Sociedade. 
 
Normas 

Na área da responsabilidade social, as normas e certificações vem atender a 
uma demanda crescente por transparência e prestação de contas, fundamentais para 
qualquer processo de gestão socialmente responsável. (OLIVEIRA E GRÜNINGER,2002). 
Exemplos:APIMEC: Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais;BOVESPA: Bolsa de Valores de São Paulo;IBGC: Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa;IFC: International Finance Corporation;Instituto ETHOS de 
Empresas e Responsabilidade Social; eMinistério do Meio Ambiente. 

Segundo a dissertação de BEZERRA, Rodrigo Braga (2007), A importância de 
normas e padrões está principalmente associada à definição de padrões de termos e 
procedimentos, que garantam certa comparabilidade da empresa com o restante do 
mercado. 

Outras vantagens trazidas pela padronização são: Consistência de 
procedimentos; Desenvolvimento de sistemas de gerenciamento para garantir 
cumprimento e auditoria; Claras definições para divulgação pública de informações 
auditadas; Mecanismos de melhoria contínua; Incentivo ao mercado para o “ jogo 
limpo”. 

Internacionalmente, neste seguimento, destacam-se a SA 8000 (Social 
Accountability 8000) e a AA 1000 (Account Ability 1000) e nacionalmente a ABNT NBR 
série 16000, como os principais modelos padronizados de RSC atualmente mais 
difundidos no mercado. 

As questões abordadas na norma AS 8000 estão relacionadas com as condições 
de trabalho e emprego dos funcionários. A norma é composta de 9 requisitos, que têm 
como base as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Crianças. (OLIVEIRA E GRÜNINGER, 2002). 

A principal vantagem da SA8000 com relação aos demais códigos de conduta 
está no fato dela ser um padrão de desempenho e de processo, assegurando que os 
temas sociais estejam integrados tanto a política da empresa quanto ao dia-a-dia das 
operações. (dissertação de BEZERRA, Rodrigo Braga (2007). 

Com relação AA 1000, esta foi lançada em 1999 e define as melhores práticas 
para prestação de contas de modo assegurar a qualidade da contabilidade, auditoria e 
relato social ético. Por intermédio do processo de aprendizado contínuo da 
organização com o engajamento das partes interessadas, a AA1000 tem como objetivo 
ser o primeiro padrão internacional de gerenciamento da RSC. (OLIVEIRA E 
GRÜNINGER, 2002). 

Este padrão tem sido visto como uma garantia para os stakeholders de que há 
consistência nas ações da empresa. (dissertação de BEZERRA, Rodrigo Braga (2007)). 
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Finalmente a norma ABNT 16001 estabelece os requisitos mínimos relativos a 
um sistema da gestão da responsabilidade social, permitindo à organização formular e 
implementar uma política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e 
outros, seus compromissos éticos e sua preocupação com a: promoção da cidadania; 
promoção do desenvolvimento sustentável; transparência das suas atividades.Ainda 
em acordo com a dissertação de BEZERRA, Rodrigo Braga (2007) esta Norma tem por 
objetivo prover às organizações os elementos de um sistema da gestão da 
responsabilidade social eficaz, passível de integração com outros requisitos de gestão, 
de forma a auxiliá-las a alcançar seus objetivos relacionados com os aspectos da 
responsabilidade social. 

 
RESULTADOS  
Principais Programas de RSC Realizados 

Em visita e entrevista realizada na empresa Yamaha Motor da Amazônia, 
constatou-se a realização dos seguintes programas sociais:Oficina Escola Mecânica de 
Motocicletas: Programa realizado em parceria com a instituição católica, sem fins 
lucrativos, Pró Menor Dom Bosco, a empresa subsidia a realização de um curso 
profissionalizante de mecânica de motocicletas com duração de dois anos, sendo um 
de teoria realizado na instituição Pró Menor Dom Bosco e o segundo realizado na 
empresa para aplicação prática dos conceitos aprendidos. Os jovens selecionados 
saem de situações de vulnerabilidade social e passam a ter a oportunidade de 
aprendizado e qualificação profissional. Durante todo o programa os jovens recebem 
salário, benefícios como: plano de saúde, odontológico, cesta básica, PLR e todos os 
demais oferecidos pela empresa. 

Restaurante Prato Cidadão: a empresa patrocina o restaurante prato cidadão 
localizado no bairro de Alvorada II, por dia são oferecidas 500 refeições pelo valor de 
R$ 1,00 a pessoas carentes da comunidade. 

Campanhas: a empresa possui um calendário para realização de doação de 
alimentos em diversas áreas da cidade.Benefícios: além de remuneração, alimentação 
e transporte, todos os funcionários da empresa possuem seguro de vida, auxílio 
creche, planos de saúde e odontológico, cesta básica, convênios com drogarias, óticas 
e livrarias. 

Treinamento: além do oferecimento de treinamentos a todos os colaboradores, 
através de uma parceria com CETAM (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas), 
são realizados in company treinamentos em que 20% das vagas são destinadas a 
pessoas da comunidade. A empresa possui as seguintes certificações: ISO 9001 
(Sistema de gestão da qualidade), ISO 14001 (Sistema de gestão ambiental), OHSAS 
18001 (Sistema de gestão em saúde e segurança ocupacional). 

A empresa possui e divulga a todos da empresa seu código de ética e sua 
política corporativa de direitos humanos, esta que é embasada em determinações da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Para a empresa é necessário promover 
atividades sociais, fortalecendo a imagem da marca Yamaha que contribuam para o 
crescimento sustentável da comunidade em que atua.De acordo com o questionário 
apresentado, constatou-se que a empresa está em nível 2 pois conhece em 
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profundidade seus impactos na comunidade, possui processos estruturados para 
registrar reclamações e promove reuniões sistemáticas para informar lideranças locais 
sobre providencias tomadas. 

A empresa acredita e divulga a todos os seus colaboradores que a 
responsabilidade social corporativa fortalece a governança corporativa da Yamaha, 
maximiza oportunidade de negócios e reduz os riscos relevantes 

A é apresentada na integração corporativa, é explicado para todos os novos 
funcionários o que a empresa entende e executa em prol da sociedade.A Política 
Corporativa de Direitos Humanos, que é destinada e válida para todos os stakeholders 
do negócio, tem como objetivos:Base para orientação das relações humanas dentro da 
empresa;Melhoria contínua do ambiente de trabalho;Decisões empresariais e 
relacionamento baseados em valores éticos e respeito às exigências legais nacionais e 
internacionais. 

Seu princípio fundamental é o respeito as diferenças individuais e a dignidade 
de cada pessoa.A empresa também incentiva as iniciativas solidárias e de voluntariado 
lançadas por seus colaboradores, como oportunidade para o exercício da cidadania, 
apoiando toda manifestação assistencial prestada por eles.A empresa assegura o 
cumprimento dos objetivos e metas sócio-ambientais, visando ao aprimoramento 
contínuo de desempenho da gestão e a redução de riscos para melhorar a condição 
humana, por isso articula seus stakeholders em torno de ações e iniciativas que 
promovam a cidadania e o desenvolvimento humano, visando uma sociedade justa, 
em equilíbrio com a natureza, sustentável e solidária. 

  
CONCLUSÃO 

Responsabilidade social é um tema que atualmente tem ganhado cada vez mais 
espaço na mídia, seja televisiva, impressa ou social, este assunto tem gerado debates 
em situações diversas.A responsabilidade social corporativa está diretamente ligada a 
competividade das organizações. Mas nem sempre foi vista assim, foi nos últimos vinte 
que este conceito passou a valorizado e praticado por organizações de todos os 
segmentos e lugares. Os stakeholders estão cada vez mais críticos e atuantes no 
mercado, seja na produção ou o pós venda de produtos e serviços. Estratégias 
empresariais ligadas a RSC tornaram-se um diferencial nestes tempos de globalização e 
acirrada competição por mercado. 

O Brasil já é o quinto país do mundo em Responsabilidade Social. Normas e 
padrões certificáveis, relacionados especificamente ao tema da responsabilidade 
social, como as normas SA8000 (relações de trabalho) e AA1000 (diálogo com partes 
interessadas), vêm ganhando crescente aceitação.Empresas com responsabilidade 
social são bem melhor vistas por todos da sociedade, dentro da empresa este 
compromisso também reflete em maior retenção de colaboradores, baixos índices de 
turnover (rotatividade de funcionários) e absenteísmo.Sobre os resultados encontrados 
na empresa entrevistada, comprovou-se o comprometimento e pró-atividade do 
seguimento privado na temática de RSC, o engajamento em ações sociais passou a 
fazer parte do dia-a-dia empresarial e social. A empresa ganha em credibilidade e a 
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sociedade ganha com a implementação de programas sociais que ajudam no 
desenvolvimento social. 

A literatura acerca de RSC é bastante rica, através dos sete vetores de RSC as 
empresas e consumidores conseguem vislumbrar o que deve conter uma gestão 
socialmente responsável adequada.É fato que ainda há muito a ser feito no cenário de 
RSC, ainda é notório o caso de empresas que descumprem regras básicas de 
responsabilidade social, como o respeito as leis do trabalho e o descaso com o meio 
ambiente, porém com a globalização e a crescente conscientização da população 
mundial sobre sustentabilidade, ética e RSC, as empresas estão sendo cada vez mais 
obrigadas a firmarem um compromisso legal com a sociedade na qual ela está inserida, 
ao passo que as empresas apoiam e realizam ações de compromisso social em 
determinado local, toda a sociedade evolui. 

Este trabalho partiu do pressuposto de analisar os fenômenos da 
responsabilidade social em uma empresa do polo de duas rodas em Manaus, tal 
resultado foi satisfatório e pode evidenciar as benfeitorias causadas aos stakeholders 
envolvidos.Futuras pesquisas acerca do assunto poderão ter como objetivo a 
implementação de RSC em empresas localizadas no interior do estado do Amazonas, 
onde os meios de comunicação são mais escassos e a população carente de um 
sistema de educação eficaz.Outra sugestão seria a aplicação de pesquisas na 
sociedade, questionando se está sendo de fato eficaz a participação das empresas no 
entorno. 

Vale aqui ressaltar que mesmo o estudo deste trabalho ter sido aplicado em 
uma empresa de capital privado, a metodologia pode ser perfeitamente aplicada ao 
seguimento público, uma vez que a RSC abrange todos os níveis da sociedade. 
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APÊNDICE – A: QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

Apêndice A: Questionário apresentado e respondido durante visita a empresa Yamaha. 
  

Sim Não

1.1 reconhece a comunidade em que está presente como parte interessada importante em seus processos decisórios.

1.2 possui políticas de relacionamento com a comunidade de entorno contempladas em seu código de conduta e/ou na declaração de 

valores.

Espaço para comentários adicionais

1.3 contribui com melhorias na infra-estrutura ou no ambiente local que possam ser usufruídas pela comunidade (habitações, estradas, 

pontes, escolas, hospitais etc.).

2.1 excesso de lixo, geração de mau cheiro, efluentes e outras formas de poluição (sonora, visual etc.).

2.2 excesso de tráfego de veículos, causando barulho e transtorno.

2.5 outros motivos.

2.4 alterações sociais negativas ocasionadas por suas atividades/instalações.

1.8 caso atue em regiões limítrofes de comunidades e reservas indígenas, possui políticas, procedimentos e normas formais para 

valorização e preservação do patrimônio cultural e humano e dos conhecimentos e práticas tradicionais das populações indígenas.

2.3 interferência em sistemas de comunicação.

Nos últimos três anos, a empresa recebeu reclamações ou manifestações da comunidade ou de organizações da sociedade 

civil (petições, abaixo-assinados, protestos) pelos motivos listados abaixo:

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS

TEMA: COMUNIDADE - Relações com a comunidade local

1.5 tem prática de compras e de investimentos para aprimorar o desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que está presente.

1.6 conscientiza e treina seus empregados para respeitar os valores, conhecimento e práticas tradicionais da comunidade em que atua.

1.7 possui indicadores para monitorar os impactos causados por suas atividades na comunidade do entorno.

1.4 tem programa para empregar, na medida do possível, o maior número de moradores do local em que está inserida, dando-lhes 

formação, com objetivo de aumentar os níveis de qualificação daquela comunidade, em cooperação com sindicatos, ONG´s, 

representantes da comunidade ou autoridades públicas competentes.

Gerenciamento do Impacto da Empresa na Comunidade de Entorno

Considerando os possíveis impactos na vida da comunidade (demanda sobre centros de saúde e lazer, creches, transporte público, tráfego de 

veículos etc.), a empresa:

Informações adicionais

A empresa:

Procura tomar medidas reparadoras

em resposta a reclamações e

manifestações da comunidade.

ESTÁGIO 1

Além de possuir uma política formal

de relacionamento com a

comunidade, mantém comitês

permanentes ou grupos de trabalho

com a participação de lideranças

locais para analisar seus atividades e

monitorar impactos

ESTÁGIO 4

Conhece em profundidade seus

impactos na comunidade, possui

processo estruturado para registrar

reclamações e promove reuniões

sistemáticas para informar lideranças

locais sobre providencias tomadas.

ESTÁGIO 2

Possui uma política formal de

antecipar-se a demandas da

comunidade e informá-la sobre atuais

e futuros planos e impactos de suas

atividades, envolvendo a comunidade

na resolução dos problemas.

ESTÁGIO 3
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RESUMO 
Este artigo é uma pesquisa aplicada que contém informações acerca do comportamento de consumo 
dos acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas, relacionando sua percepção ambiental com a 
consciência ecológica, considerando o meio ambiente em que vivem. Tem como objetivo principal foi 
avaliar a percepção dos acadêmicos sobre conscientização e as dimensões da sustentabilidade 
ambiental dos alunos nos dias atuais. A pesquisa bibliográfica contém estudo sobre o comportamento 
do consumidor, consumo consciente, percepção ambiental e dimensões da sustentabilidade. O 
levantamento de dados foi efetuado a partir da coleta de dados de uma pesquisa feita com alunos da 
Universidade Federal do Amazonas, através de questionário que avalia individualmente a percepção 
ambiental que os acadêmicos tem. O resultado obtido com esta pesquisa, nos revela alunos que embora 
sejam capazes de comprar produtos ecologicamente corretos em detrimento dos outros, não se 
preocupam em mudar hábitos para melhorar a preservação do meio em que vivemos, além de pouco 
buscarem informações acerca da sustentabilidade e suas dimensões, associando-a apenas ao meio 
ambiente, com exceção dos acadêmicos da área de Ciências Biológicas que demonstraram maior 
interesse sobre o tema. Isto nos faz refletir a importância que damos a este tema, sendo ele um dos 
mais comentados atualmente, embora relativamente novo, muitos não sentem a necessidade da busca 
de informações, de promoção da sustentabilidade e da consciência ecológica. 
Palavras-Chave: Sustentabilidade; Consumo sustentável; Percepção Ambiental. 
 
ABSTRACT 
This academic paperisan applied researchthat containsinformationabout theconsumption behavior 
ofacademics from the Federal University of Amazonas, relating itsenvironmental 
perceptionwithecological awareness, consideringthe environmentin which they live. Its main objective 
isto analyze theenvironmental awarenessof studentsnowadays. The bibliographic research 
containsstudy onconsumer behavior, consumer awareness, environmental perceptionand dimensions of 
sustainability. The data collectionwas performed from a data collection ofstudentsat the Federal 
Universityof Amazonas, through a questionnairethatevaluates individuallyenvironmental perceptionthat 
academicshave.Theresult obtained fromthis researchrevealsthat althoughstudentsareable to 
buyenvironmentally friendly productsover others, do not bother tochange habitsto improvethe 
preservationof the environment inwhich we live, apart from fewseekinformationaboutsustainabilityand 
its dimensions,associating itonlyto the environment, with the exception ofacademics of Biological 
Sciences areathatshowed more intereston the subject. It make us to reflectthe importancewe place 
onthis subject, it beingone of themost talked aboutcurrently,although relativelynew,many do notfeel 
theneed to seek forinformation, to the promotionof sustainability andecological awareness. 
Keywords: Sustainable Consumption , Environmental Sustainability Perception. 

 
INTRODUÇÃO 

A sociedade vem percebendo o efeito das várias mudanças no meio ambiente, 
tais mudanças geram um novo cenário, no qual se torna de grande relevância a 
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discussão, a respeito dos impactos causados das ações do homem, com relação ao 
ambiente em que vive. 

A percepção de que os recursos naturais não são infinitos, fez surgir um 
pensamento voltado para o desenvolvimento sustentável, segundo Melo (2010) esse 
tema se tornou bastante utilizado, pois está voltado para prover as necessidades 
atuais, de forma equilibrada, sem prejudicar as necessidades das gerações futuras, é a 
adoção de um processo onde todos os setores estão envolvidos, sociedade, 
organizações, governo, comunidade cientifica, entre outros. 

Os objetivos desse artigo gerais foi realizar um estudo para avaliar a percepção 
dos acadêmicos sobre as dimensões da sustentabilidade. os específicos  foi Interpretar 
os comportamentos dos acadêmicos em atitudes sustentáveis; Verificar o nível de 
percepção ambiental dos acadêmicos da UFAM; Analisar o nível de conscientização 
dos alunos; Relacionar as áreas que tendem ao mesmo comportamento sustentável. 

Essa nova realidade, faz com que o comportamento dos consumidores, 
também seja alterado, conforme abordado por Barboza (2011) as situações cotidianas 
de simplesmente ir ás compras, também causam impactos socioambientais, dessa 
forma sociedade e organizações mudaram seus comportamentos, as organizações 
estão procurando investir em produtos com baixos impactos no meio ambiente, a 
sociedade por sua vez tem adotado, cada vez mais, atitudes sustentáveis na hora da 
compra. 

Surge dessa forma um novo perfil de consumidor, o consciente, de acordo com 
Toni et al (2012) esse novo consumidor, vem sendo apresentado como uma opção não 
só para a preservação ambiental, mas também para a econômica e social, pois se 
estende por vários aspectos, mas é voltado principalmente para a consciência 
ecológica e a economia de recursos, ou seja, quanto mais consciente o consumidor, 
maior será a sua percepção dos benefícios que surgem com a compra de produtos 
considerados ecologicamente corretos. “Consumo consciente é algo complexo, mas é 
fundamental para a vida humana, seja em nível individual, familiar ou social.” 
(TRIGO,2010). 

No entanto, apenas o conhecimento acerca dos problemas ambientais, não 
denota obrigatoriamente um comportamento sustentável na hora da compra. Diante 
disso, surge o problema que esta pesquisa pretende responder: Qual é o 
comportamento dos acadêmicos da UFAM, quanto ao consumo consciente? 

 Haja vista, o que foi exposto acima, julgou-se necessário compreender o 
comportamento de consumo dos acadêmicos da Universidade Federal Do Amazonas – 
UFAM – voltado para as dimensões da sustentabilidade. Para conseguir isso, torna-se 
necessário entender os comportamentos, e percepções desses consumidores, além 
dos seus níveis de consciência ecológica, social e econômica. 

Esta pesquisa é estruturada em três primordiais etapas, na primeira etapa são 
apresentados os métodos e técnicas utilizados na pesquisa, objetivando deixar claro 
quem são os participantes, e quais as técnicas adotadas para as coletas e análise dos 
dados. 

Na segunda etapa é apresentado  através do referencial teórico, os conceitos, 
que dão fundamentação para esse estudo, essa apresentação se dá através de autores 
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renomados, essa foi a forma escolhida para facilitar o entendimento do leitor. Os 
principais assuntos abordados são: Comportamento do consumidor, consumo 
consciente, dimensões da sustentabilidade, percepção ambiental, e a percepção 
ambiental na UFAM. 

Na terceira e última etapa é feita a analise dos dados, seus resultados e 
discussões, em seguida são realizadas as conclusões, e algumas considerações finais. 
 
METODOLOGIA 
Tipos De Pesquisa 

Para classificar o tipo de pesquisa realizada utilizou-se o método apresentado 
por Vergara (2004): com relação à natureza, fins e meios. 

A natureza da pesquisa é qualitativa. Para atingir os meios foram utilizados dois 
procedimentos, o tipo de pesquisa bibliográfica e estudo de caso da UFAM, mostrando 
a forma dela agir, através de pesquisa de campo. Já para atingir os fins os tipos de 
pesquisa foram descritivas, pois foi apresentado os comportamentos e percepções dos 
alunos. 
 
Universo e Amostra 

O universo é a Universidade Federal do Amazonas, a amostra foi composta de 
100 pessoas entre homens e mulheres acadêmicos dos cursos nas áreas de Humanas, 
Exatas, Biológicas e Agrárias. 
 
Coletas de Dados 

Inicialmente foi feita pesquisa bibliográfica e webgráfica para melhor 
compreensão do tema da pesquisa por parte do leitor. Posteriormente, foi aplicado 
um questionário para levantamento de informações acerca da percepção ambiental 
dos acadêmicos da UFAM. Este questionário tem objetivo de capturar a percepção 
ambiental dos respondentes, bem como, sua consciência ecológica relacionando as 
respostas por áreas para verificar a existência de ideias comuns e distintas entre as 
áreas. 
 
Tratamentos dos Dados 

Os dados que foram obtidos através da coleta de pesquisa bibliográfica e 
webgráfica serviram como base para dar o contexto à pesquisa. Os dados coletados 
através do questionário foram analisados com auxílio do programa estatístico PAST e 
levantaram informações que foram utilizadas na pesquisa para obtenção de 
conclusões acerca do objetivo do estudo. 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
Percepção ambiental 

A percepção não é formada por processos de associação, ou apenas elementos 
sensoriais. Vários estudiosos da psicologia, afirmam que as pessoas veem o objeto 
como uma unidade e não como pacotes sensoriais formados.  

Segundo Schultz e Schultz (2009): 
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Durante o processo de percepção, a mente cria uma experiência completa. 
Assim, a percepção não é uma impressão passiva e uma combinação de 
elementos sensoriais, mas uma organização ativa dos elementos, de modo a 
formar uma experiência coerente. 

 
De acordo com Barboza, et al. (2009) o termo percepção significa 

compreender, dar se conta a respeito de algo, a forma que o individuo interpreta e 
atua no contexto do ambiente, suas atitudes e, o significado que dá as suas vivências, 
revela o modo de suas percepções.  

Segundo Randow e Maroti (2012) Cada pessoa possui uma maneira diferente 
de perceber um mesmo objeto, por conta disso, não se pode dizer que uma percepção 
é errada ou inadequada, mas sim condizente com o espaço vivido. Ou seja, “duas 
observações do mesmo sujeito, sob as mesmas condições, mas feitas com perguntas 
diferentes, podem atribuir valores cognitivos distintos ao que se observa como a 
conduta do sujeito” (MATURANA E VARELA, 1995). 

Brandalise et al, (2009) enfatiza: 
 

Pessoas diferentes podem ver a mesma situação de modos diferentes, a 
interpretação do significado de certo evento determina como esses 
indivíduos reagirão. Nesse contexto, a percepção pode ser considerada uma 
variável interventora, que influencia o processo de tomada de decisão de 
compra. 

 

“Percepção é informação na mesma medida em que informação gera 
informação: usos e hábitos são signos do lugar informado que só se revela na medida 
em que é submetido a uma operação que expõe a lógica de sua linguagem” (VILHENA 
E OLIVEIRA, 2010).   

Fagginato (2013) diz que conhecer como os indivíduos com quem conviveu, 
compreender o ambiente em que vivem, saber quais são as suas fontes de satisfação e 
insatisfação, a percepção de todos esses dados servem de base e possuem extrema 
importância para promover uma compreensão do ambiente e assim conseguir 
desenvolver e sensibilizar as pessoas em ações de melhorias. 

Segundo Froes,et al (2013) A percepção ambiental é uma tomada de 
consciência da relação do individuo com seu meio ambiente, e consequentemente dos 
efeitos de suas ações para o mesmo. Martinez (2011) complementa que a percepção 
ambiental reúne elementos da psicologia, da geografia, da biologia e da antropologia 
entre outros, objetivando o entendimento do indivíduo sobre os processos que o 
levam a percepção e comportamentos diferentes dos outros. 

Hoeffel e Gonçalves (2012) complementam: 
 

Cada indivíduo enxerga e interpreta o meio ambiente de acordo com o seu 
próprio olhar, suas experiências prévias, expectativas e ansiedades. Ao 
considerar os níveis de percepção ambiental verifica-se que os grupos 
humanos possuem bagagens experienciais distintas devido a elementos 
como cultura, faixa etária, gênero, nível socioeconômico, entre outros, que 
revelam percepções sob diversas formas. 
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Nesse sentido Capra (1996) salienta: 
 

As preocupações com o meio ambiente adquirem suprema importância. 
Defrontamo-nos com toda uma série de problemas globais que estão 
danificando a biosfera e a vida humana de uma maneira alarmante, e que 
pode logo se tornar irreversível. Temos ampla documentação a respeito da 
extensão e da importância desses problemas. (...) 
Quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais 
somos levados a perceber que eles não podem ser entendidos 
isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão 
interligados e são interdependentes. 

 

Conforme abordado por Fagginato (2013) a percepção ambiental compreende 
as inter-relações, entre o homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações e 
insatisfações, julgamentos e condutas. Cada reação do ser humano surge de acordo 
com as suas percepções sobre o meio, e afetam sua conduta inconscientemente. 

A percepção ambiental é decorrente da educação ambiental que os 
consumidores possuem, é um dos principais meios de o indivíduo possui para sanar os 
problemas ambientais, segundo Brandalise et al, (2009) a educação ambiental busca 
valores que equilibram uma convivência harmoniosa com o ambiente e as diversas 
criaturas que nele habitam. 

Martinez (2011) ressalta: 
 

A lei 9795/99 que dispõe sobre a educação ambiental e institui a política 
nacional de educação ambiental prevê a prática dessa modalidade 
educacional como forma de construção de valores, atitudes e habilidades 
voltados para a conservação do meio ambiente. 
 

Cabe às Instituições educadoras arcar com projetos educacionais, programas 
incentivadores para a integração de seus alunos com o meio ambiente, 
complementando seu aprendizado, conscientizando-os de que precisam preservar o 
meio que vivem para um futuro saudável e uma qualidade de vida palpável. Segundo 
Jesus (2011) a educação é a forma mais eficaz de se mudar uma atitude, quando se 
tem a consciência do porque isto ou aquilo acontece, é quando a pessoa desperta, 
passando a observar seus atos, bem como analisar se as mesmas são corretas ou não, 
a partir disso, utiliza o seu discernimento para mudar ou não suas atitudes. 

Nesse mesmo contexto, Jesus (2011) afirma: 
 

Para que a educação ambiental seja entendida como eixo principal, como 
principio de preservação, deve-se buscar acima de tudo a solidariedade, 
igualdade e o respeito à diferença através de formas democráticas de 
atuação baseadas em práticas interativas e dialógicas. Isto se consubstancia 
no objetivo de criar novas atitudes e comportamentos diante do consumo 
na nossa sociedade e de estimular a mudança de valores individuais e 
coletivos. (...) 
Devemos estar conscientes e atentos e termos a percepção de que com o 
estado de coisa estabelecidas que aí estão, não iremos ter e nem 
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poderemos dar aos descendentes uma vida de boa qualidade ou vida 
alguma. 

 

Porém, vale ressaltar que de acordo com (Vilhena e Oliveira, 2010): 
Ainda não é consistente a mudança da postura humana em relação à 
conservação ambiental, dado a falta de empenho da sociedade como um 
todo, e não apenas de grupos engajados em movimentos ambientalistas, em 
ampliar uma percepção favorável em relação aos elementos ambientais e 
fatores relacionados. 

Sendo assim, conforme apresentado por Fagginato (2013) diversas são as 
formas de se compreender a percepção ambiental, porém, sempre é importante 
ressaltar que sua função primordial está voltada para uma busca do desenvolvimento 
e melhoria da qualidade de vida. 
 
Percepção ambiental na Universidade Federal do Amazonas 

Segundo Randow e Maroti (2012) as universidades brasileiras, devem ser 
percebidas, não somente como núcleos de formação de indivíduos, mas também como 
pequenos núcleos urbanos, onde existem consumidores de recursos naturais e 
geradores de resíduos. 

Conforme abordado por Brandalise et al (2009) a educação ambiental disputa 
diretamente com os meios de comunicação de  massa nos quais prevalece o apelo ao 
consumismo, dessa forma , tornou-se necessário conhecer como o universitário se 
posiciona  enquanto consumidor diante dos diferentes discursos e o  que leva em 
consideração ao escolher determinado produto  ou marca. 

A universidade Federal do Amazonas-UFAM- possui mais de cem anos, e 
encontra-se sendo o terceiro maior fragmento verde em área urbana do mundo, e o 
primeiro do país, grande parte de suas trilhas nos campus, são áreas preservadas, e 
utilizadas em pesquisas científicas, por conta de sua grande área verde, uma análise da 
percepção ambiental, dos frequentadores do campus universitário se torna 
extremamente necessária. 

Nesse sentido Costa et al (2013) esclarece: 
 

A área do campus universitário possui 6,7 milhões de metros quadrados o 
que a torna a maior área verde urbana do País. Nela são encontradas várias 
espécies da fauna - como preguiças, pacas, sauins-de-Manaus - e da flora, 
em meio a uma grande porção de mata virgem, sendo considerada, 
portanto, uma reserva ambiental. As ações de depredação do Campus 
universitário – morte aos animais silvestres, destruição de experimentos, 
abandono de animais de estimação, poluição ambiental por lançamento de 
lixo variado, derrubada de espécimes vegetais – têm revelado uma 
concepção utilitarista e nenhum sentimento de respeito ao meio ambiente, 
por parte de numerosos membros da comunidade universitária e 
frequentadores do Campus Universitário. 

 

De acordo com Randow e Maroti (2012) a comunidade acadêmica deverá 
perceber os conflitos ambientais ocasionados, desenvolvendo uma sensibilidade e 
atuação condizente com o respeito à realidade ambiental e sugerindo saídas que 
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diminuam os conflitos gerados. Isso promoverá uma melhor sustentabilidade no 
campus universitário, bem como uma melhor relação entre a teoria e a prática. 
 
Dimensões da Sustentabilidade 

Conforme abordado por Silva (2012) a sustentabilidade dever ser entendida 
como um conceito sistemático, onde se encontram vários aspectos relacionados, 
tendo como objetivo, a qualidade de vida da sociedade, existe três fatores que 
merecem destaque, os ambientais, econômicos e sociais, que interagindo entre si, 
definem o real conceito de sustentabilidade. 

Nesse sentido Silva et al (2012) ressalta: 
 
O modelo de desenvolvimento que vem se perpetuando com fortes 
características de uma economia competitiva gerando, dentre outras coisas, 
desigualdades de poder, tem provocado inúmeras manifestações, 
principalmente devido ao distanciamento social e econômico entre grupos 
sociais e às visíveis possibilidades de finitude dos recursos naturais em todo 
o planeta. Nesse processo, o debate sobre o meio ambiente ganha corpo, 
não apenas em uma leitura dos impactos ambientais e seus efeitos 
prejudiciais à vida, mas principalmente no âmbito das condições locais de 
existência e reprodução social, apontando para a importância de discussão 
sobre o conceito de sustentabilidade.  

 

Conforme Nascimento (2013):O social: Refere-se à justiça social, ou seja, em 
uma sociedade sustentável todos os cidadãos devem o mínimo necessário para uma 
vida digna, o capital humano deve ser compreendido como um todo, empresas, 
governo e sociedade na busca da igualdade social. O econômico: Faz referências a 
temas ligados à produção, distribuição e consumo de bens e serviços, ou seja, um 
aumento da eficiência da produção, o consumo feito de forma consciente e 
equilibrado.O ambiental: Quando se fala em sustentabilidade, é o que mais as pessoas 
associam, significa produzir e consumir, sem prejudicar as gerações futuras. 

Segundo Czykiel (2013) todo cidadão precisa adquirir a consciência de que suas 
ações, apesar de individuais influenciam a coletividade e o meio ambiente, dessa 
forma, cada individuo precisa agir de forma ética, considerando sua relação com o 
meio em suas diversas áreas, principalmente o consumo. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto AKATU (2012) ouve um 
aumento do conhecimento das pessoas sobre sustentabilidade, também ocorreu um 
avanço significativo na busca das pessoas sobre informações a respeito do assunto, 
outro dado levantado é que mais de 60% dos entrevistados associam a palavra 
sustentabilidade, como um entendimento ambiental, apenas uma minoria tem 
conhecimento amplo das dimensões que a sustentabilidade engloba.Com relação aos 
comportamentos apresentados pelos cidadãos, direcionado ao consumo consciente, 
foi identificado essas praticas na pesquisa do instituto AKATU (2012): 

 
1. Economia: práticas que resultam em benefícios diretos ao consumidor, 
causados pelo não desperdício de recursos, com retorno imediato e direto 
ao indivíduo praticante;2. Planejamento: práticas que resultam no uso 
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racional de recursos que, por serem planejadas antecipadamente, geram 
melhor aproveitamento e permitem um retorno individual a médio e longo 
prazos;3. Reciclagem: práticas diretamente ligadas ao descarte, reuso e 
reaproveitamento de materiais, em geral implicando, de modo mais 
significativo, um retorno para o coletivo da sociedade de médio ou longo 
prazo;4. Compras sustentáveis: práticas que indicam a maior sensibilização 
do consumidor no plano do consumo consciente e sua mobilização diante 
das causas de sustentabilidade e responsabilidade social empresarial 
(fortemente associadas ao consumo consciente) e cujos benefícios para o 
consumidor que as adota, em geral, não são perceptíveis no nível individual, 
ocorrendo de forma distribuída no coletivo da sociedade e em prazo mais 
longo. 

 
Dessa forma, fica claro que apesar do aumento do conhecimento sobre 

sustentabilidade, ainda não está claro para a sociedade as interações da 
sustentabilidade com as outras áreas além da ambiental. 
 
Análise dos Dados 

Primeiramente foi identificado o perfil dos respondentes, através da utilização 
de dados sociais, como o sexo, a idade e as respectivas áreas dos cursos. A seguir são 
mostrados os gráficos dos respectivos dados e as características que os definem. 

De acordo com os dados apresentados observa-se que 54% dos participantes 
são do sexo feminino, e 46% são do sexo masculino. Esse fator está associado à 
maioria dos participantes serem da área de humanas, com cursos que na sua 
multiplicidade, é formado por um numero elevado de mulheres. 

Verificou-se que a maioria dos respondentes 85% encontram-se na faixa etária 
de 17 a 25 anos, 10% encontram-se na faixa etária de 26 a 35 anos, e os acima de 36 
anos representam apenas 5%,esse dados significam que a pesquisa foi respondida na 
sua abrangência por jovens.No que diz respeito aos dados das áreas dos cursos, 
verificou-se que 48% dos participantes são das áreas de humanas, esse fato se dá 
porque o questionário foi aplicado no restaurante universitário –RU- localizado na área 
de humanas e foi divulgado por acadêmicas da área, os outros resultados foram 
através da divulgação em emails, totalizando 23% Exatas, 15% Agrárias e 14% 
Biológicas. 
 
Conhecimento sobre sustentabilidade e Percepção ambiental: 

Para verificar o nível de conhecimento sobre sustentabilidade e percepção 
ambiental, foram feitas duas questões discursivas, o cruzamento dessas questões 
ajuda a compreender as atitudes que os acadêmicos da UFAM utilizam para promover 
a questão da sustentabilidade, e seus comportamentos sobre as mesmas. Na tabela a 
seguir é apresentado um agrupamento das respostas mais citadas, e também quais são 
as maiores preocupações dos alunos por áreas dos cursos. 

Com base nos dados abaixo, é possível perceber que quando se questiona 
sobre sustentabilidade, as respostas sempre se direcionam para a questão ambiental, 
independente da área, razão que nos leva a compreender o raciocínio dos alunos da 
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UFAM, que consideram como principal dimensão da sustentabilidade, a preservação 
do meio ambiente. 

Outro dado relevante é a importância que os alunos, dão para a atitude de não 
jogar lixo, no chão, em ruas, praças, e etc. Nesse quesito a área de biológicas se 
destaca, pois 100% dos respondentes citaram entre suas atitudes sustentáveis, não 
jogar o lixo em lugares inadequados, seguido por humanas 95%, exatas 91% e agrárias 
86%, ou seja, essa atitude é considerada a principal maneira dos estudantes 
promoverem a sustentabilidade. A economia de água e energia independente das 
áreas ficou em segundo e terceiro lugar, respectivamente, como as mais citadas. 

 

Respostas Agrárias Biológica Exatas Humanas 

Lixo em ruas, igarapés, praças, etc. 80% 100% 
 

91% 95% 

Economia de água. 53% 86% 57% 58% 

Economia de Energia. 73% 43% 43% 44% 

Reciclagem e Coleta seletiva. 47% 86% 35% 33% 

Respeito à natureza e ao próximo. 13% 86% 9% 25% 

Consumo de produtos ecologicamente corretos. 13% 7% 22% 13% 

Utilização de materiais orgânicos. 40% 29% 4% 2% 

Divulgação de ideias sustentáveis através de redes 
sociais ou universidades. 

13% 57% 9% 17% 

Reutilização de materiais descartáveis. 13% 71% 4% 19% 

Pesquiso ou estudo sustentabilidade. 7% 57% 4% 4% 

Não faço nada. 0% 0% 9% 6% 

Fonte: Tabela de agrupamento de respostas. 
Dados coletados na pesquisa, setembro 2013. 

 
Na questão que trata da economia de água, em todas as áreas esta resposta foi 

bastante recorrente, porém, a área de Biológicas se destaca com 86% de respostas, 
isto se dá pelo fato de que esta área lida com mais frequência com este tema. 

Já na questão sobre economia de energia, os acadêmicos da área de Agrárias se 
mostraram mais interessados com 73% das respostas, podemos concluir que esta 
preocupação se dá em razão da escassez de energia nos campos e interiores, que 
muitas vezes não possuem recursos para a adesão de energia elétrica. 

Novamente a área de Biológicas se mostra mais preocupada quando a questão 
é coleta seletiva e reciclagem de lixo, totalizando 86% das respostas, esta área se 
mostra mais interessada por práticas sustentáveis. O mesmo resultado foi obtido com 
a questão do respeito à natureza e ao próximo. 

Com relação ao consumo consciente, poucos acadêmicos se mostram 
inclinados a este tipo de prática, porém, a área de Ciências Exatas se destaca 
mostrando mais interesse com 22% do total de respostas. 

Quanto a questão de utilização de materiais orgânicos a área de Ciências Exatas 
dispara com 40% do total de respostas, isto mostra que as os acadêmicos 
responderam com base em seus estudos, que estão relacionados com questão 
orgânica, adubagem, compostagem e afins, influenciando em sua prática saudável. 
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Com relação à promoção da sustentabilidade, divulgação de práticas saudáveis 
nas redes sociais, os acadêmicos da área de Ciências Biológicas se mostram mais 
aderentes à esta ideia, fazendo com que suas práticas diárias sejam expressadas de 
forma que todos possam conhecer e adquirir hábitos mais saudáveis. Assim como na 
questão da reutilização de materiais descartáveis, que são extremamente prejudiciais 
ao meio ambiente, notoriamente a área de Biológicas mostrou maior disponibilidade 
com tal prática, bem como, pela busca de informações e estudo sobre o tema 
totalizando 57% das respostas. 

Analisou - se que 86% dos alunos das áreas de biológicas consideram 
reciclagem, coleta seletiva, respeito à natureza como fatores de prioridade, as 
respostas da área de biológicas têm uma percepção ambiental bem maior do que as 
outras áreas, justamente por esse ser um assunto muito recorrente nos seus cursos. 
Nas áreas de humanas, exatas e agrárias esses quesitos também tiveram destaque. 

 
Análise das dimensões da sustentabilidade 

Para analisar o nível de consciência dos alunos, quanto às dimensões da 
sustentabilidade, foram feitas questões fechadas, que relacionavam uma dimensão a 
outra, os respondentes tinha a opção de marcar se concordava ou não com a 
alternativa, de acordo com as suas percepções. Os gráficos a serem analisados a 
seguir, vão apresentar como os dados obtidos, nas diversas áreas das universidades e 
as características que o definem. 

 

 
  

 

   
 

Gráfico 04:Dados obtidos de diversas áreas 
Fonte: Dados coletados na pesquisa, setembro 2013. 

 
Essa pergunta relacionava as dimensões econômicas com as ambientais, 

verificou-se através do gráfico 04, que 80% agrárias, 85,71% biológicas, 95,65% exatas 
e 87,23% humanas, não concordam com esse argumento, ou seja, considera a poluição 
algo que prejudica o seu bem estar. 
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Na segunda questão fazia a relação social e ambiental, seu objetivo era verificar 
se os respondentes conseguiam fazer essa associação, conforme os dados do gráfico 
05,  66,67% de agrárias, 92,86% biológicas, 91,30% exatas e 78,82 %%, concordaram 
que o termo sustentabilidade também está envolvido com a qualidade e bem estar no 
ambiente de trabalho. 

A terceira questão também relacionava as dimensões sociais e ambientais, 
analisou-se através do gráfico 06 que os respondentes de agrárias totalizando  93,33%, 
biológicas 85,71%, exatas 86,96% e humanas 74,47%, preferem programas ambientais 
em detrimento de uma remuneração mais elevada aos colaboradores, constatando-se 
que os mesmos possuem uma inclinação considerável por questões ambientais dentro 
das organizações. 

Na quarta questão verifica-se as dimensões sociais e econômicas, segundo os 
dados analisados por meio do gráfico 07, em agrárias 66,67%, biológicas 85,71%, 
exatas 78,26%  e humanas 76,60% não concordam que consumo e cidadania devem 
sempre ser vistas de formas distintas, ou seja as vezes é necessário relevar os 
interesses individuais em prol do coletivo. 

A proposta da quinta questão, conforme o gráfico 08, além de relacionar a 
dimensão ambiental com a econômica, foi de constatar que, embora, haja mitos em 
relação ao preço elevado dos produtos ecológicos, muitos paradigmas foram 
quebrados até aqui, podemos associar isto ao resultado satisfatoriamente elevado que 
estes produtos oferecem ao consumidor. Conforme o gráfico 09, a área de ciências 
biológicas lidera com 64,29% afirmando que prefere os produtos ecológicos, seguidos 
de Humanas com 59,57%, Exatas 56,52% e por último Agrárias, com 53,33%. 

No gráfico 09 podemos analisar que a maioria dos acadêmicos entrevistados 
consideram um requisito ético uma empresa adotar práticas sustentáveis, ou seja, e 
responsabilidade de todos promover a dignidade humana. A área de Humanas com 
82,98% lidera este grupo, logo após Biológicas e Exatas com 78,57% e 73,33% 
respectivamente, em seguida Exatas com 69,57%. 

O gráfico 10 relaciona dimensões sociais e ambientais, podemos observar que 
do total de acadêmicos das áreas de Biológicas e Agrárias respondentes, 100% apoiam 
a ideia de que políticas sociais não são obrigações apenas do Governo, afirmando que 
as empresas também precisam se preocupar com as questões sociais de seus 
empregados, afirmando o fato de que as questões sociais estão inseridas na 
sustentabilidade e que a promoção da dignidade do individuo deve ser entendida 
como obrigação não somente do Governo, mas, das empresas e da sociedade como 
um todo, conforme explicado no Referencial Teórico deste trabalho. Logo após e não 
tão distantes estão as áreas de Humanas com 91,49% e Exatas com 86,96% 

É possível constatar no gráfico 11, que a maioria dos acadêmicos respondentes, 
consideram a substituição de produtos comuns por produtos ecologicamente corretos 
gera menos impacto ao meio ambiente. Pode-se notar que as áreas Biológicas e Exatas 
em sua totalidade apoiam esta ideia e que estes alunos se preocupam com o meio 
ambiente a partir de pequenas atitudes que fazem a diferença se cada um fizer a sua 
parte. As áreas de Humanas com 95,74% e Agrárias 93,33% em sua maioria apoiam 
também este gesto de mudança para um menor impacto no meio em que vivemos. 
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Análise gráfico PAST 
É possível no gráfico PAST, relacionar as ideias dos respondentes por área, a 

partir da coleta das principais respostas dos acadêmicos sobre suas atitudes para 
preservar o meio ambiente, bem como, promover a sustentabilidade. 

Observando a legenda onde A=Ciências Agrárias, B= Ciências Biológicas, C= 
Ciências Exatas e D= Ciências Humanas, podemos ver que A e C possuem ideias 
semelhantes, ou seja se utilizam de práticas e pensamentos mais aproximados sobre a 
questão da sustentabilidade, embora, sejam áreas um tanto distintas em seu 
conteúdo, as respostas coincidem de forma surpreendente. Logo após, a área de 
Ciências Biológicas, pouco aproximado, mas ainda assim, relacionada às áreas de 
Agrárias e Exatas. Esta distância se dá pelo fato de que as respostas dos acadêmicos 
daquela área foram relativamente diferentes das demais áreas, os respondentes se 
mostraram mais preocupados com o meio ambiente e a sustentabilidade de modo 
geral, com resposta mais preocupadas e responsáveis. 

Podemos constatar uma distancia maior entre a área de Ciências Humanas e as 
outras áreas, isto se dá em razão da quantidade mais elevada de acadêmicos 
respondentes, bem como, a distinção de respostas em relação aos outros cursos, a 
área de Ciências Humanas se mostrou preocupada com a gestão do meio ambiente, 
porém, com poucas práticas e ideias em relação as outras disciplinas. 

 
CONCLUSÃO 

É fato que vivemos em uma sociedade consumista e isto podemos analisar no 
decorrer dos anos, as pressões por um desenvolvimento sustentável são crescentes 
dentro de vários setores da sociedade, este estudo de caso aplicado à alguns 
acadêmicos da UFAM, apresentou a importância que se deve ter com as dimensões da 
sustentabilidade, através do consumo consciente.   

Todos sabem da importância da preservação do meio ambiente, que devem 
promover esta causa, que sustentabilidade é o assunto mais comentado atualmente, 
porém, o que podemos perceber com esta pesquisa é que apesar de todos os 
holofotes estarem direcionados a esta temática, muitos não intensificam informações 
sobre este tema, muitos desconhecem as dimensões que a sustentabilidade envolve, 
associam o conceito de sustentabilidade somente com as questões ambientais, outros 
afirmam não conhecer o assunto de fato para assim poder agir de forma mais 
saudável, isto pode ser verificado a partir da resposta mais comum entre os 
respondentes de todas as áreas, que foi a de não jogar lixo no chão.  

Ainda com relação à preocupação dos acadêmicos em relação as suas atitudes, 
a pesquisa mostra que, os respondentes da área de Ciências Biológicas zelam mais pela 
questão da sustentabilidade e consciência ecológica e se preocupam em conhecer e se 
informar mais sobre o assunto, fazendo relações das dimensões da sustentabilidade e 
apoiando programas ambientais, bem como, a busca de práticas mais saudáveis. 
Seguida dos acadêmicos das áreas de Ciências Agrárias e Humanas, que também se 
utilizam de práticas sustentáveis respondendo que economia de energia, utilização de 
materiais orgânicos e coleta seletiva faz parte do seu cotidiano de atitudes para 
preservação ambiental. 
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Em contra partida, alguns mostraram grande interesse pela escolha de 
produtos ecologicamente corretos na hora da compra. Todos sabem que apesar de 
alguns associarem estes produtos a preços altos, o retorno obtido é satisfatório.  

A pesquisa mostra que estes alunos empenhados no consumo consciente são 
respondentes da área de Ciências Exatas, com um número expressivo de respostas 
afirmando que consomem produtos ecologicamente corretos, embora não demonstre 
o mesmo interesse por práticas sustentáveis, mesmo os que possuem o conhecimento 
sobre o tema, não se mostram dispostos a aderir hábitos saudáveis para preservação 
do meio ambiente, embora saibam quais práticas são mais indicadas. 

Pudemos concluir também com o gráfico das relações por áreas, que as as 
Áreas de Ciências Agrárias e Exatas estão mais próximas em relação às respostas sobre 
a preservação do meio ambiente e promoção da sustentabilidade, embora, os cursos 
sejam de natureza distintas, os acadêmicos mostraram que tem interesses 
semelhantes. A área de Ciências Biológicas se mostra mais distante, porém, ainda em 
contato com as áreas supracitadas, isto porque além de se utilizar de práticas 
respondidas por aquelas áreas, se mostrou mais preocupada em relação às práticas 
saudáveis para promoção da sustentabilidade. A área que ficou mais isolada foi a de 
Ciências humanas, se mostrando mais distante por se tratar da área que conteve mais 
acadêmicos respondentes, outros sim, indica uma visão mais concisa acerca da 
sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído com a disseminação de 
informações sobre a sustentabilidade e o consumo consciente e que gere em cada um 
o desejo pela busca da preservação, da dignidade, de uma sociedade mais consciente 
de seus deveres e uma economia mais justa, para assim alcançarmos resultados 
satisfatórios para o presente e um futuro próximo. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma discussão em torno das formas de acesso e uso dos recursos naturais, 
desenvolvidas por moradores de assentamentos rurais “sustentáveis” no Amazonas. A análise buscou 
verificar a influência das políticas agrárias e ambientais na manutenção, limitação ou melhoria das 
práticas produtivas e reprodutivas dos moradores. O estudo foi realizado por meio de análise 
comparativa entre o PAE Botos e o PDS Realidade, localizadosno município de Humaitá/AM. A 
Comparação foi ordenada a partir do método Institutional Analysis and Development (IAD) Framework 
criado por Elinor Ostrom. As informações foram coletadas por meio da aplicação de formulários 
estruturados, observação direta, conversas informais e reuniões participativas. Foram observadas 
importantes estratégias de manutenção do solo e dos plantios que podem ser reconhecidas como 
práticas sustentáveis, entretanto, o uso destas práticas esbarra em problemas institucionais que 
prejudicam sua manutenção e até mesmo incentivam o uso de técnicas convencionais de cultivo, com o 
uso de insumos industriais.  
Palavras-chave:  Assentamentos rurais, Agroecologia, Instituições. 
 
ABSTRACT 
This paper presents a discussion on the forms of access and use of natural resources, developed by 
residents of "sustainable" rural settlements in the Amazon. The analysis sought to determine the 
influence of agricultural and environmental policies on maintenance, limitation or improvement of 
productive and reproductive practices of residents. The study was conducted by means of comparative 
analysis between PAE and Porpoises PDS Reality localizadosno city of Humaita / AM. The comparison 
was ordered from the Institutional Analysis and Development (IAD) Framework method created by 
Elinor Ostrom. The information was collected through the application of structured forms, direct 
observation, informal conversations and participatory meetings. Important strategies for maintaining 
soil and crops that can be recognized as sustainable practices were observed, however, the use of these 
practices hampered by institutional problems that impair their maintenance and even encourage the 
use of conventional cultivation techniques, using inputs industrial. 
Keywords:  Rural settlements, Agroecology, Institutions. 

 
INTRODUÇÃO 

A implantação de “Assentamentos Sustentáveis” no Estado do Amazonas, 
tomados como modelo de regularização fundiária para região pela Política Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA) e pela Política Nacional do Meio ambiente (PNMA) é 
apresentada como alternativa para o enfrentamento dos problemas sociais e 
ambientais decorrentes do uso dos recursos naturais na região. Entretanto, a 
deficiência na infraestrutura do órgão gestor para acompanhamento das atividades e a 
imposição de regras pouco adequadas à realidade dos moradores, tem agravado 
conflitos socioambientais já existentes e pouco tem contribuído para avanços 
relacionados às melhorias dos sistemas de uso dos recursos naturais. 

Este trabalho apresenta uma discussão em torno das formas de acesso e uso 
dos recursos naturais, desenvolvidas por moradores de assentamentos rurais 
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“sustentáveis” localizados na região Sul do Estado do Amazonas, relacionando suas 
práticas de uso aos postulados da PNRA e PNMA. A análise buscou verificar a influência 
dos instrumentos destas políticas na manutenção, limitação ou melhoria das práticas 
produtivas e reprodutivas desenvolvidas pelos moradores que contribuem para 
conservação dos recursos naturais, enfocando-se as práticas características dos 
princípios da agroecologia. 

O estímulo ao desenvolvimento de uma agricultura “conservacionista e 
ecológica” tem ocorrido como alternativa ao uso desordenado dos recursos comuns 
para produção agrícola e extrativista. Esta prática tem como princípios a utilização de 
métodos e técnicas que respeitem os limites do meio ambiente e utilizem a troca entre 
saberes científicos e saberes empíricos. Esta forma de produzir tem sido incentivada 
pelas políticas públicas diante do avanço da produção agrícola em larga escala 
impulsionada pela utilização da prática convencional na agricultura. 

Foram observadas nas áreas estudadas importantes estratégias de manutenção 
do solo e dos plantios que podem ser reconhecidas como práticas sustentáveis e 
disseminadas para outras regiões da Amazônia, tais como o uso de adubação orgânica, 
consorciamento, pousio, controle alternativo de pragas e doenças e sistemas 
agroflorestais. Estas práticas vêm sendo estudadas pela ciência agroecológica para 
buscar formas de aliar suas vantagens ambientais ao retorno econômico, além de 
verificar a viabilidade de sua disseminação inclusive junto ao agronegócio, reduzindo 
assim a necessidade de modificações bruscas na base natural de recursos e 
consequentemente promovendo maior sustentabilidade na produção agrícola. A 
observação de práticas desta natureza é imprescindível em áreas destinadas ao uso 
sustentável, uma vez que poderá ampliar o conhecimento sobre a viabilidade de seu 
uso e aproveitar as práticas tradicionais de cultivo nos programas governamentais de 
desenvolvimento. 

Entretanto, o uso destas práticas esbarra em problemas institucionais que 
prejudicam sua manutenção e até mesmo incentivam o uso de técnicas convencionais 
de cultivo, com o uso de insumos industriais. A insuficiência do acompanhamento 
técnico, as dificuldades de comercialização dos produtos pela falta de condições de 
transporte e dependência de atravessadores e a inadequação das regras impostas pela 
criação dos assentamentos às regras anteriormente estabelecidas pelos moradores são 
fragilidades institucionais queprejudicam o desenvolvimento de práticas 
agroecológicas na Amazônia. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida entre junho de 2011 a agosto de 2012. As viagens 
às comunidades e a aplicação dos formulários foram viabilizadas conjuntamente com 
ações desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ambiente, Socioeconomia 
e Agroecologia (NUPEAS) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), localizado no 
Instituto e Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), campi da UFAM no município de 
Humaitá. O estudo foi vinculado ao projeto “Desenvolvimento de Tecnologias Sociais e 
Agoecológicas em comunidades rurais do Sul do Amazonas” desenvolvido pelo 
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NUPEAS, financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria 
com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  

O método utilizado decorre da combinação da análise comparativa com o 
método Institutional Analysis and Development (IAD) Framework criado por Elinor 
Ostrom (OSTROM, 2005). Este framework permite a análise institucional a partir de 
variáveis e indicadores exógenos e endógenos em espaços de uso comum.  

O IAD Framework tem como unidade de análise a arena de ação, cujo desenho 
é apresentado pela identificação dos atores envolvidos e dos processos de decisão na 
situação analisada. Os resultados são apresentados a partir de critérios de avaliação 
previamente definidos, avaliando-se a arena de ação segundo a influência de variáveis 
externas e internas, conforme indica a figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema da análise socioeconômica 
Fonte: Adaptado do IAD FRAMEWORK de OSTROM (2005). 
 

 As informações foram coletadas a partir de dados quantitativos e qualitativos 
por meio da aplicação de formulários estruturados junto aos chefes de família dos 
assentamentos, além da observação direta, conversas informais com os moradores e 
coleta de informações em reuniões com as comunidades. A comparação dos 
resultados do framework de cada área permitiu evidenciar diferenças e similaridades 
no campo institucional e seus reflexos sobre as práticas agroecológicas utilizadas pelos 
moradores.  
 
Área de estudo 

As Unidades analisadas neste estudo são o Projeto Agroextrativista Botos (PAE) 
e o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Realidade (PDS), reconhecidos pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como assentamentos 
rurais da modalidade de uso sustentável. Os assentamentos localizam-se no município 
de Humaitá, Estado do Amazonas.  

Humaitá está na  mesorregião do Sul Amazonense  e na  micror-
região do Madeira. Possui área de 33.072,00  km² e sua população é de 44.227 

 

ARENA DE AÇÃO: CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS (VARIÁVEL X1)

Parâmetros

INFRAESTRUTURA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

RENDA

ATORES

Interações institucionais 
internas e externas 
(manifestadas nas 

capacidades e efetividades)

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

(RESULTADOS)

Atendimento às 
necessidades básicas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o
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habitantes. A economia é baseada na pecuária de bovinos, pesca, agricultura de arroz 
e hortaliças, movelaria, extrativismo de castanha e açaí, e garimpo (IBGE, 2010). O 
município é considerado estratégico para articulação das ações de desenvolvimento no 
Estado, especialmente relacionadas à economia agrícola, pela possibilidade de 
fortalecimento das cadeias de comercialização, em função da sua localização com 
acesso tanto por via fluvial como através das rodovias BR 319 e BR 230 
(Transamazônica), o que facilita a logística junto aos demais municípios e Estados. 
Porém, as comunidades rurais do município que têm a agricultura e o extrativismo 
como base econômica estão abandonando a atividade, dedicando-se principalmente à 
pecuária extensiva e à pesca, ou migrando para áreas urbanas (Viana & Ribeiro, 2004).  

O PAE Botos foi criado em 2004.  Possui área de 101.394 ha, é composto por 
famílias ribeirinhas tradicionais organizadas em 03 comunidades (Botos, Pirapitinga e 
Escapole) com aproximadamente 58 famílias, possuindo capacidade para 200 famílias. 
As principais atividades econômicas são o extrativismo de castanha e açaí, pesca, e 
mandioca para produção de farinha. Socialmente, o PAE Botos caracteriza-se como 
área de conflitos pelo uso dos castanhais entre extrativistas e patrões, incongruência 
entre a delimitação da área do assentamento e as áreas de uso pelos moradores, uma 
vez que boa parte dos castanhais tradicionalmente utilizados, ficaram fora do 
perímetro do assentamento e organização social enfraquecida. 

O PDS Realidade está instalado no km 100 da BR 319 (Manaus - Porto Velho) e 
tem sua dinâmica econômica e social associada à influência da rodovia. Nesta 
comunidade, as famílias estão divididas em dois núcleos, um formado por àqueles 
instalados no período da construção da Rodovia (moradores mais antigos) e o outro 
formado por moradores mais recentes, vindos devido o anúncio da reconstrução da 
rodovia. Este dimensionamento reflete sobre a formação espacial, social e produtiva 
das comunidades, formadas em dois momentos históricos distintos: a construção e a 
reconstrução da rodovia, mas com a mesma finalidade: a posse de terras.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os princípios da agroecologia representam uma nova abordagem da agricultura 
que procura integrar os aspectos agronômicos, ecológicos e socioeconômicos na 
produção de alimentos. Nesta perspectiva, o objetivo primordial é o uso racional dos 
recursos naturais, além da produção de alimentos mais saudáveis com vistas ao 
aumento da segurança alimentar.  A evolução para essa perspectiva de produção 
iniciou a partir da preocupação com a qualidade dos alimentos pelo uso excessivo de 
produtos fitossanitários (agrotóxicos), sementes geneticamente modificadas e os 
danos ambientais ocasionados pelo uso de maquinário pesado e adubação química. 

As práticas agronômicas baseadas nos princípios agroecológicos têm sido 
incentivadas pelas políticas públicas, especialmente as políticas agrárias e ambientais, 
diante do avanço da produção agrícola em larga escala impulsionada pela utilização da 
prática convencional na agricultura. O estímulo ao desenvolvimento de uma 
agricultura “conservacionista e ecológica” tem como princípios a utilização de métodos 
e técnicas que respeitem os limites do meio ambiente, tais como, a policultura, o 
consorciamento e a rotatividade de espécies, com pouca ou nenhuma dependência de 
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fertilizantes químicos e produtos fitossanitários, substituídos por adubo orgânico, 
compostagem, repelentes naturais e a troca entre saberes científicos e saberes locais 
adquiridos pelos agricultores (CAPORAL e COSTABEBER, 2004). 

Para ampliar a incorporação da agroecologia como forma de produção, o 
governo brasileiro instituiu por meio do Decreto 7.794 de 20 de agosto de 2012 a 
Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAP, com o objetivo de 
“integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição 
agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso 
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis”. A 
política prevê o apoio ao desenvolvimento de pesquisas, capacitação e assistência 
técnica, políticas específicas para financiamento, seguro, preços mínimos e compras 
governamentais, além de sistemas de monitoramento e avaliação da produção 
agroecológica. 

Desta forma, são apresentadas aqui as práticas agroecológicas utilizadas na 
região, reconhecendo estas como estratégias tecnológicas criadas e adaptadas pelos 
moradores em substituição às práticas convencionais de produção. Mediante a 
indicação nas políticas agrárias e ambientais da necessidade do desenvolvimento de 
sistemas sustentáveis de produção, parte-se da ideia que as práticas agroecológicas 
podem ser incorporadas aos programas governamentais destinados à região, e assim, 
analisa-se o papel das instituições governamentais no incentivo ou limitação do 
desenvolvimento de práticas baseadas nos princípios da agroecologia. 

As principais tecnologias conservacionistas utilizadas pelos moradores dos  
assentamentos, correspondentes aos princípios da agroecologia, podem ser 
observadas na tabela 01. 

 
Tabela 01: Práticas agroecológicas utilizadas pelos agricultores na região estudada. 

Prática Tipo 

Consorciamento 
 

- Cacau, banana, macaxeira e açaí;  
- Cacau, seringueira e cupuaçu; 
- Cacau, mandioca, açaí, melancia e cupuaçu; 

 
Adubação orgânica e 

Adubação verde 

- Aplicação de restos de alimento ao redor do caule; 
- Amontoa de folhas secas ao redor do caule; 
- Adubação com restos vegetais em decomposição; 
- Utilização de esterco de galinha;  
- Mistura resto de material vegetal decomposto com terra preta e 
esterco bovino diretamente nas covas. 
- Mistura material vegetal decomposto com palha de arroz. 

 
Plantio direto  

- Realiza limpeza da área manualmente e abre as covas para realizar 
o plantio das mudas.  

Controle alternativo de 
pragas e doenças 

- Retirada manual de partes vegetais com sintomas de doenças e/ou 
ataque de pragas.  

  
 Fonte: Dados coletados em campo (NUPEAS, 2011 e 2012). 

Conforme apresenta a tabela 1, dentre as tecnologias conservacionistas 
utilizadas nos assentamentos, pode-se citar a organização dos plantios em 
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consorciamento ou em pequenos sistemas agroflorestais (SAFs), caracterizados pelo 
consórcio de espécies agrícolas, florestais e criação de pequenos animais. A 
diversidade de espécies cultivadas nestes sistemas além de ampliar a segurança 
alimentar das famílias, representa também uma importante fonte de material genético 
para o desenvolvimento de cultivos híbridos, espécies mais resistentes a pragas ou 
doenças e adaptadas às mudanças climáticas sofridas na região (AMOROZO, 2002). Sua 
utilização tem sido incentivada ainda pelos benefícios à recuperação de áreas 
degradadas, pois a combinação de espécies animais e vegetais melhora as 
propriedades físico-químicas de solos degradados e aumenta a atividade microbiana, 
pela diversidade de fontes de matéria orgânica (REINERT, 1998; MENDONÇA et al, 
2001; ARATO et al, 2003 citados por CASTRO et al, 2009). 

Para manter a capacidade de produção do solo nestes ambientes, os 
agricultores do PDS Realidade utilizam o sistema de pousio, consistindo em deixar o 
solo “descansar” por um período de 2, 25 anos em média. No PAE Botos esta prática 
não foi identificada. A origem da prática do pousio é apresentada por Esther Boserup 
(1987) como estratégia tecnológica criada para minimizar os efeitos do crescimento 
populacional sobre os recursos naturais. Sem tomar como base os fatores ecológicos 
ou a capacidade adaptativa do homem, a autora defende que a pressão populacional 
per si é a causadora de mudanças das formas de cultivo e consequentemente do 
aparecimento das inovações, sem que necessariamente estejam ligadas à capacidade 
de inovação dos agricultores. O pousio é então uma resposta ao crescimento 
demográfico e a adaptação de práticas ao ambiente natural representa para autora 
menos esforço de trabalho, diretamente relacionado ao número de membros 
existentes na unidade familiar (RAVENA, 2010). Entretanto, outros autores defendem 
o pousio como uma técnica criada em função da necessidade de manutenção da 
fertilidade do solo e, portanto, uma inovação que se adapta a partir das características 
ecológicas dos mais diversos ambientes amazônicos (FRAXEet al, 2011). 

Outra prática observada, citada na tabela 1, o plantio direto consiste em deixar 
restos vegetais sobre o solo, sem o revolvimento da terra, o que permite aumentar a 
umidade do solo, controlar processos erosivos, aumentar a atividade microbiana e 
consequentemente aumentar a fertilidade do solo. Além disso, reduz os custos de 
produção pela diminuição do uso de fertilizantes e combustível, ao contrário do 
plantio convencional que é realizado com maquinário pesado e intenso uso de 
produtos químicos (ABDO et al, 2008).  

Vantagens semelhantes são atribuídas à adubação orgânica, que consiste no 
uso de restos vegetais como adubo. O material que seria descartado causando 
impactos ambientais é aproveitado, minimizando os custos de produção. É necessário, 
portanto melhorar o uso de restos de alimento como adubo, pois estes são jogados 
diretamente ao redor do caule, o que pode contribuir para infestação com ratos e 
baratas. O uso de compostagem é mais indicado nestes casos, onde o material é 
depositado na planta após o curtimento, evitando assim o mau cheiro e a atração de 
animais peçonhentos. 

O uso destas práticas na agricultura, construídas a partir da experiência prática 
e na vivência cotidiana do trabalho com a terra, apresenta os agricultores como os 
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principais experimentadores das práticas conservacionistas, buscando sempre adaptar 
sua realidade ao sucesso dos cultivos. A inclusão do conhecimento local no 
desenvolvimento de técnicas de produção agrícola como uma forma de conhecimento 
válido ajuda a construir e desenvolver a agricultura familiar, resgatando o saber do 
agricultor sobre o potencial agrícola de seu agroecossistema.  

Entretanto, a permanência e desenvolvimento destas práticas como um 
instrumento da produção agroecológica esbarra em limitações institucionais que 
limitam o cumprimento das diretrizes das políticas concernentes ao uso dos recursos 
naturais de forma sustentável nestes ambientes. Por instituições, compreende-se as 
organizações ou dispositivos sociais que regulam o funcionamento da sociedade e, 
portanto, dos indivíduos, a partir de regras, valores e normas (North,1990; Levi, 1996). 
As instituições são então estruturas executoras das ações planejadas pelo Estado para 
ordenar a ação coletiva. Para tanto, a efetividade institucional depende de sua 
adequação ao sistema social e econômico ao qual estão inseridas e sua adaptação aos 
aspectos culturais (valores e crenças) da sociedade correspondente (BRESSER-PEREIRA, 
2004). 

O uso da terra em Assentamentos Agroextrativistas e Assentamentos de 
Desenvolvimento Sustentável é definido mediante a “concessão de uso, em regime 
comunal, segundo a forma decidida pelas comunidades concessionárias – 
associativista, condominial ou cooperativista” (Portaria INCRA No. 268 de 1996). A 
primeira limitação institucional para o desenvolvimento das ações planejadas pelo 
Estado nos assentamentos aqui analisados é o fato dos moradores não estarem 
apropriados dos princípios deste sistema, ou seja, tem o conhecimento limitado sobre 
a concessão de uso e o uso comum em suas formas preconizadas pela 
legislação.Assim, os dispositivos estabelecidos pela lei ao invés de amenizar os 
conflitos em torno do uso dos recursos, contribuem para acirrar os desentendimentos 
entre os moradores.  

As principais instituições presentes no PAE Botos são a “Associação de 
Desenvolvimento dos Trabalhadores Rurais do PAE Botos” formalizada em 2006 para 
representar os interesses dos moradores do assentamento; a diocese de Humaitá que 
juntamente com ações de evangelização auxilia na aproximação dos moradores com as 
instituições governamentais na solução de problemas relacionadas ao uso da terra; o 
Instituto Internacional de Educação do Brasil (IIEB) - instituição não governamental e o 
INCRA.  

A associação do PAE Botos encontra-se enfraquecida. Ocorre uma baixa 
participação dos moradores nas atividades coletivas, nas reuniões da associação e na 
frequência ao pagamento das mensalidades. Os moradores demonstram um baixo 
nível de emponderamento em relação à conscientização dos benefícios a serem 
alcançados caso estejam organizados coletivamente, já que a maioria dos associados 
participa apenas à base de incentivos materiais (Verdejo, 2006). A associação 
apresenta dificuldades de gerenciamento, não estando apta para gerir os programas 
governamentais a serem implementados diante da perspectiva de elaboração do Plano 
de Uso da área.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
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Um dos exemplos do baixo nível de iniciativa da associação local é a falta de 
encaminhamentos para solucionar a principal causa de conflitos no assentamento: o 
uso dos castanhais. Existem conflitos entre pessoas que se apresentam como “donos” 
dos castanhais, portadores de títulos remanescentes da década de 1930, e os 
moradores extrativistas. O INCRA e as instituições atuantes na área ainda não 
conseguiram solucionar os confrontos ente “patrões” e extrativistas, que envolvem 
inclusive atos de violência física. 

Desta forma, a associação do PAE Botos, que poderia ser a instituição mais 
próxima dos moradores, já que representa diretamente as demandas comunitárias, 
encontra-se entre as instituições mais distantes. Os moradores mostram-se 
insatisfeitos com a atuação da organização e não confiam na instituição para mediar a 
solução dos problemas enfrentados junto aos órgãos competentes.  

Em relação ao PDS Realidade, as instituições mais próximas do assentamento 
são a Associação dos Produtores Rurais da Realidade (ASPRUR) fundada em 2006 e o 
INCRA. Semelhante ao PAE Botos, o PDS Realidade apresenta problemas relacionados 
à organização social. A principal dificuldade apontada pela associação é o acesso a 
recursos financeiros e/ou técnicos devido às exigências burocráticas e a dificuldade de 
comunicação. Os recursos materiais são escassos e também é observada uma baixa 
capacidade gerencial.  A associação não possui sede, materiais ou equipamentos de 
trabalho, sendo as reuniões realizadas em um barracão próximo à casa da liderança 
local.  

São observadas divergências entre os associados que dificultam a mobilização 
dos moradores em torno de objetivos comuns. A principal causa dos 
desentendimentos foi atribuída pelos moradores à existência de dois núcleos 
populacionais: antigos e novos moradores. Mesmo após a criação do assentamento 
ocorre a invasão de terras por posseiros, intensificando problemas de furto e 
consequentemente conflitos entre as comunidades. A submissão de regras 
diferenciadas daquelas demandadas pelos moradores culminou em conflitos no local e 
no descontentamento das famílias em relação ao órgão gestor. Como consequência 
permanece a venda de lotes, favorecendo o processo de grilagem e a venda ilegal de 
madeira.  

Um fator comum observado nas duas áreas é a percepção dos moradores 
quanto à distância do INCRA (órgão gestor) em relação às comunidades. Cerca de 
53,03% dos moradores mostram-se insatisfeitos com a atuação do órgão, 
considerando que os recursos e direitos disponibilizados tem sido inacessíveis e 
insuficientes. Além disso, 47,33% dos entrevistados classificaram a relação com o 
INCRA como ruim.  

Diante do cenário apresentado, nota-se que as políticas ambiental e agrária, 
por pressupor na base legislativa fundamentos alheios à realidade institucional da 
Amazônia, limitam o fortalecimento dos arranjos institucionais e a consolidação de 
suas relações. As dificuldades apresentadas em torno da organização social e as 
relações institucionais enfraquecidas culminam na vulnerabilidade da permanência de 
práticas agroecológicas de uso dos recursos naturais nos assentamentos.  



 
 

362 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

As evidências empíricas da viabilidade técnica, econômica, social e ambiental 
são importantes mecanismos da produção agroecológica, uma vez que é necessária a 
avaliação de sua capacidade para atendimento das demandas alimentares da 
população. Entretanto, em áreas submetidas à gestão estatal, como é o caso dos 
assentamentos rurais da categoria Uso Sustentável, tais mecanismos necessitam estar 
acompanhados de política públicas capazes de expandir seu alcance social e territorial, 
caso contrário serão mantidas como experiências isoladas, sem visibilidade política e 
apenas como ideias associadas  ao atraso e próprias da agricultura de subsistência 
(CAPORAL & PETERSEN, 2012). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento das práticas conservacionistas utilizadas pelos agricultores 
podem contribuir para estimular os demais moradores que não utilizam estas técnicas, 
reduzindo o uso de produtos químicos e minimizando assim a dependência pelo uso de 
insumos externos. A incorporação de técnicas que já fazem parte do cotidiano da 
comunidade pode ser aceita mais facilmente pelos agricultores, facilitando a troca de 
saberes entre o conhecimento técnico e o conhecimento tradicional, pois os 
agricultores sentem-se valorizados e estimulados a participar do processo de 
inovações ou melhorias dos sistemas produtivos.Desta forma é importante incluir o 
conhecimento local no desenvolvimento de técnicas de produção agrícola como uma 
forma de conhecimento válido, pois ajuda a construir e desenvolver a agricultura 
familiar, resgatando o saber do agricultor sobre o potencial agrícola de seu 
agroecossistema. Este conhecimento é usado para sustentar a comunidade, sua 
cultura e os recursos naturais necessários para a sobrevivência contínua das 
comunidades rurais (FRAXE, 2004). 

Este trabalho possibilitou a observação de importantes práticas 
conservacionistas utilizadas pelos agricultores com potencial para serem melhoradas e 
ampliadas, visando o aumento da produção e da renda, com vistas à conservação da 
base natural de recursos. Estas práticas podem ser repassadas a outros agricultores da 
região que não utilizam ou não acreditam em sua eficiência, uma vez que a partir da 
observação do sucesso de determinada prática, os agricultores poderão sentir-se 
estimulados a adotá-las. 

Os investimentos governamentais para o desenvolvimento da agricultura 
familiar na região poderão ser voltados ao aprimoramento e ampliação do uso das 
práticas agroecológicas observadas uma vez que adequam-se à realidade produtiva 
vivenciada. Entretanto, são necessárias também ações voltadas ao fortalecimento 
institucional, tanto no sentido do aprimoramento das relações institucionais, quanto 
no provimento de infraestrutura para melhoria das condições de produção 
agroecológica, como por exemplo,  serviços de assistência técnica, primordiais para o 
desenvolvimento dos programas. Caso contrário, os riscos de gastos públicos com 
implantação de equipamentos ou serviços sem utilidade aos agricultores serão cada 
vez maiores. 
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RESUMO 
Acompanhando a dinâmica recente no modo de acumulação nacional, no qual o capital avança e se 
reproduz em espaços diferenciados de forma desigual, verifica-se uma fragmentação institucional da 
gestão metropolitana, facilitada pelos novos arranjos federativos proporcionados pela Constituição 
Federal de 1988, firmando-se, a partir daí, um conjunto de novas metrópoles regionais. Nesse contexto, 
foi instituída, através da Lei Complementar Estadual nº 78 de 2009, a Região Metropolitana do Cariri – 
RMCariri/Ce. Este ensaio propõe, portanto, apontar elementos sobre as centralidades urbanas da 
região, na perspectiva de refletir sobre as condições metropolitanas existentes na mesma. Reconhece-
se, a partir das análises, que o processo de criação da RMCariri se dá muito mais influenciado por 
fatores políticos e necessidade de benefícios fiscais, do que o reconhecimento da existência  de 
características metropolitanas. Destaca-se, ainda, o desafio imposto às políticas públicas para pensar o 
desenvolvimento local a partir de uma realidade regional onde são explícitas as assimetrias nos níveis de 
desenvolvimento socioeconômico entre os municípios. 
Palavras-chave: urbanização; metropolização; Região Metropolitana do Cariri – RM Cariri 
 
ABSTRACT 
Studying the recent dynamics in the mode from national accumulation, which the capital gates crasher 
and self-perpetuate in distinct spaces unequally, it turns a fragmentation institutional from metropolitan 
management, facilitated by new federative agreements provided by Federal Constitution in 1988, 
convince oneself, from there, a set of regional metropoles. In this context, it was instituted through 
State Complementary Law number 78 of the 2009, the Metropolitan Region from Cariri – RMCariri|Ce. 
This assay suggests, therefore, to point out elements of the urban centrality from Region in the 
perspective of think over the metropolitan conditions existent in same. It can be seen, network from the 
analysis, the process of creating from RMC is guided by political factors and need for tax advantages, 
than the recognition that there are metropolitan implications. It notorious, yet, imposed dare for public 
policies to reflect the local development network from the regional reality where are explicit the 
asymmetries in levels of socio-economic developments between the municipalities. 
Keywords: urbanization, metropolitisation, Metropolitan Region Cariri – RM Cariri. 

 
INTRODUÇÃO 

Diante de um cenário de crise estrutural no regime de acumulação capitalista, 
em fins da década de 1960 e início dos anos 1970, uma série de ajustes se impõe em 
termos de organização industrial, social e do trabalho, induzindo a alterações das 
forças produtivas e tecnológicas e ruptura dos paradigmas ideológicos e institucionais 
vigentes. A ruptura no paradigma de acumulação passa a ditar fortes processos de 
reestruturação da produção, ocorridos sob novos princípios de flexibilidade produtiva, 
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a partir de sistema produtivo mais ágil e capaz de atender às exigências de um 
mercado em crise, dominado por novos padrões de consumo (HARVEY, 1992). 

Como resposta à crise, para fazer frente ao esgotamento do modelo vigente, 
intensificam-se as conexões globais, com significativa expansão dos investimentos 
diretos, os quais, segundo Cidade, Vargas e Jatobá (2008, p. 24), “estabeleceram-se em 
países como a Coréia do Sul, o México e o Brasil, considerados em condições de 
alavancar o processo de desenvolvimento e constituir-se em novos mercados”. Porém, 
para Lipietz (apud CIDADE; VARGAS; JATOBÁ, 2008, p.25), o panorama de desigualdade 
dos países receptores favoreceu o estabelecimento de um “fordismo periférico”, a 
partir de um regime de acumulação com “traços híbridos”. Assim, caracterizadas pelas 
desigualdades e pela existência de “grande número de empresas tradicionais ao lado 
de ramos avançados, muitas dessas economias enfrentam dificuldades para promover 
as atualizações preconizadas. Nesse quadro, tendem a se reproduzir as desigualdades 
econômicas, sociais e espaciais” (CIDADE; VARGAS; JATOBÁ, 2008, p. 25). 

Na economia nacional, o cenário de ajustes estruturais e institucionais da 
década de 1990, ocorrido sob um processo de “integração competitiva” da economia, 
a partir da orientação do mercado, no contexto de globalização e afirmação de 
princípios neoliberais, soma-se às transformações em nível global para determinar 
uma reestruturação espacial no território nacional. Essas alterações ocorrem, como 
enfatiza Silva (2007), “incluindo uma redefinição do conteúdo ideológico dos espaços, 
o estabelecimento de nova divisão social e espacial do trabalho e a criação de novos 
espaços de produção e consumo”. 

Para Silva (2007, p.105), na perspectiva conceitual, os “recortes espaciais 
denominados “regiões metropolitanas” são aqueles detentores de elevada taxa de 
urbanização, agrupados na forma da lei para integração e organização do 
planejamento e execução de funções com interesses comuns metropolitanos, 
aglomerados urbanos e microrregiões”. 

Em tal contexto, observa-se a afirmação de territórios a partir da ressignificação 
de conceitos e estratégias de desenvolvimento, dentro de uma mudança que envolve a 
própria base analítica que passa a privilegiar o território em detrimento do espaço e 
região. Deste modo, enfatiza Albuquerque (apud SILVA, 2007, p.109): 

 

A reestruturação produtiva dos anos 1990, associada à mudança tecnológica 

na perspectiva do desenvolvimento abandonou, gradativamente, a 

categoria espaço, que se apoia na base analítica da região, voltando para os 

conceitos de território centrado, principalmente, nas estratégias do 

desenvolvimento local. 

Acompanhando a dinâmica recente no modo de acumulação nacional, no qual 
o capital avança e se reproduz em espaços diferenciados de forma desigual, verifica-se 
uma fragmentação institucional da gestão metropolitana, facilitada pelos novos 
arranjos federativos proporcionados pela Constituição Federal de 1988, firmando-se, a 
partir daí, um conjunto de novas metrópoles regionais. Assim, facilitada pela 
centralidade da conurbação CRAJUBAR (Crato-Juazeiro do Norte-Barbalha), que se 
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configura como importante complexo urbano-regional, apresentando forte 
concentração populacional e dinamismo das atividades econômicas, foi instituída, 
através da Lei Complementar Estadual nº 78 de 2009, a Região Metropolitana do Cariri 
– RMCariri/Ce. Este ensaio propõe, portanto, apontar elementos sobre as 
centralidades urbanas da região, na perspectiva de refletir sobre as condições 
metropolitanas existentes na mesma. 

 

EM BUSCA DE ELEMENTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE TRAMA METROPOLITANA 
NA REGIÃO DO CARIRI: ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS E 
ASPECTOS DA CENTRALIDADE DO CRAJUBAR 

A compreensão da dinâmica econômica e organização socioespacial da RMC 
deve ser empreendida a partir do entendimento da dinâmica urbana recente das 
cidades brasileiras que, como observado, aponta para o crescimento das cidades 
médias, as quais passam a atuar como centros de atração de investimento e população 
de níveis de renda mais elevados, em busca de melhor qualidade de vida. Conforme 
Pereira e Oliveira (2011), tais cidade passam a atrair uma multiplicidade de empresas, 
principalmente aquelas destinadas a produção e comercialização de bens de consumo. 
Assim, estes centros aparecem como elementos importantes de uma nova 
configuração espacial da urbanização brasileira, denotando a passagem de um período 
de urbanização da sociedade, para um período de urbanização do território (PEREIRA; 
OLIVEIRA, 2011). 

Há que se mencionar, todavia, que no caso do Estado do Ceará, o crescimento 
das cidades médias ou “cidades secundárias” constituiu-se não apenas como um 
processo espontâneo de urbanização, mas também aparece como resultado de 
políticas direcionadas intencionalmente, através de atuação pública estadual. É o caso 
das políticas de fortalecimento dos Polos de Desenvolvimento, através das políticas de 
desenvolvimento local e regional, implementadas no estado particularmente no 
Governo Lúcio Alcântara. Assim, o Estado do Ceará ao tentar impulsionar o maior 
dinamismo nas regiões interioranas, acaba por promover o afluxo de investimento 
público, crédito, benefícios fiscais, infraestrutura, universidades e centros de pesquisa 
e qualificação profissional para as cidades médias do Ceará, como estratégia de reduzir 
a concentração populacional e econômica na Região Metropolitana de Fortaleza 
(AMARAL FILHO, 2007). Neste sentido, no Cariri a centralidade da conurbação 
CRAJUBAR e, sobretudo, a forte atração que a cidade Juazeiro do Norte exerce sobre 
os centros urbanos vizinhos, deve ser compreendida pela concorrência de fatores 
históricos, econômicos, socais, políticos e urbanos. 

A RMCariri é formada por nove municípios (Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias 
Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri), 
localizando-se no extremo sul do Estado do Ceará, ocupando uma área de 8.517 km2 e 
uma população de 564.478 habitantes. Apresenta uma densidade demográfica de 66,3 
habitantes por Km2, em termos relativos tal densidade mostra-se significativamente 
inferior à observada para a Região Metropolitana de Fortaleza, 639,8 hab./Km2 (IBGE, 
2010). 
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A malha viária que integram os municípios da RMCariri é constituída pelas 
estradas estaduais CE 293 (que integram os municípios de Missão Velha, Barbalha e 
Crato, este via localidade Arajara), a CE 060 (que em Juazeiro do Norte recebe o nome 
de Avenida Leão Sampaio e interliga os municípios de Caririaçu, Juazeiro do Norte, 
Barbalha e Jardim), a CE 055 (que interliga Crato e Farias Brito) e a CE 292 que interliga 
Nova Olinda a Crato. O município de Santana do Cariri possui uma estrada 
recentemente pavimentada que o integra a Nova Olinda, contando ainda com estradas 
não pavimentadas que o interligam ao Crato por cima da Chapada do Araripe. 

Segundo IBGE (2010), a RMCariri abriga uma população total de 564.478 
habitantes, predominantemente urbana (78,8%), de forma semelhante a outras 
regiões metropolitanas. Possui como centro dinâmico a cidade de Juazeiro do Norte, 
que apresenta a maior taxa de urbanização da RMCariri (96%), influenciando os ritmos 
de conurbação física em direção aos munícipios de Crato e Barbalha, formando o 
chamado triângulo CRAJUBAR, que possui elevado adensamento populacional (75,6% 
da população da RMCariri e taxa de urbanização de 88,8%), com forte característica de 
unificação da malha urbana (GURGEL, 2012). Ao passo em que a RMCariri apresenta 
baixa densidade demográfica, a conurbação CRAJUBAR apresenta densidade 
populacional significativamente mais elevada (245,7 hab./Km2).  

 

 

Figura 01: Região Metropolitana do Cariri – RMCARIRI 
Fonte: Ceará em Mapas – IPECE. 

 

Os demais municípios que compõem a RMCariri apresentam realidade 
socioeconômica e demográfica significativamente distinta do CRAJUBAR, 
configurando-se como cidades pequenas e com maior participação relativa da 
população rural. Segundo IPECE (2012), em termos de crescimento anual da população 
(Tabela 01), entre 1990 e 2010, Juazeiro e Barbalha crescem a uma taxa média (1,84% 



 
 

369 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

a.a.) ligeiramente superior a de Fortaleza (1,73% a.a.), confirmando evidência 
apontada por Holanda (2011), que ressalta a tendência de crescimento acelerado das 
cidades médias na última década. Outro elemento importante que merece ser 
destacado diz respeito ao baixo crescimento populacional de municípios como Farias 
Brito, Caririaçu, Jardim, Missão Velha e Santana do Cariri (Tabela 1), apontando para 
indícios de um processo de migração (seja para os municípios do CRAJUBAR, seja para 
outras cidades médias do Estado, Fortaleza, ou migrações interestaduais). Apesar de 
não ser possível identificar o direcionamento destes fluxos, com os dados aqui 
mencionados, tal evidência indica que o processo de concentração populacional no 
CRAJUBAR pode estar em fase inicial, não se devendo, pois, esperar efeitos no curto e 
médio prazo de espraiamento das atividades econômicas para os municípios de menor 
porte, em virtude da pouca existência de deseconomias de escala em níveis relevantes 
para o espraiamento destas atividades. 

A análise dos indicadores socioeconômicos e de ocupação da população 
evidencia a forte assimetria entre os municípios estudados. As disparidades de renda 
são evidentes ao se analisar a renda per capita, que para os municípios de Crato, 
Juazeiro do Norte e Barbalha apresenta valores superiores a 50% da renda per capita 
dos demais municípios. Tal realidade também se reflete no rendimento médio mensal 
das pessoas. Com relação à taxa da população extremamente pobre, nos municípios 
do CRAJUBAR é inferior a 13% e nos demais municípios é superior a 22%. Isso revela a 
enorme vulnerabilidade socioeconômica da população dos municípios menores, com 
taxa de extrema pobreza sensivelmente superior a presentada pelo estado, que é de 
17,8%. Torna-se importante ressaltar, que o município de Missão Velha apresenta 
situação intermediária entre os dois grupos de municípios (22,66% de população 
extremamente pobre); apesar de não fazer parte da conurbação CRAJUBAR, apresenta 
grande integração com Barbalha e Juazeiro do Norte (conforme dados sobre 
transporte de passageiros a serem apresentados posteriormente), permitindo, assim, 
especular que o fluxo regular de deslocamento de pessoas e trabalhadores deste 
município para o CRAJUBAR seja responsável por um efeito secundário de 
transbordamento de renda, via obtenção de maiores salários e o reconhecimento de 
direitos e benefícios trabalhistas. Os demais municípios apresentam taxa de extrema 
pobreza acima de 28%, largamente superior às médias estadual e nordestina. 
 

Tabela 01: RM Cariri - Indicadores demográficos selecionados. 

MUNICÍPIO População 

Urbana 

Perc. População 

Rural 

Perc. População 

Total 

Perc. Taxa Cresc. 

1990/2010 

Barbalha 38.022 68,73 17.301 31,27 55.323 9,80 1,84 

Caririaçu 14.031 53,16 12.362 46,84 26.393 4,68 0,62 

Crato 100.916 83,11 20.512 16,89 121.428 21,51 1,48 
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Farias Brito 8.871 46,67 10.136 53,33 19.007 3,37 0,38 

Jardim 8.994 33,70 17.694 66,30 26.688 4,73 0,54 

Juazeiro do Norte 240.128 96,07 9.811 3,93 249.939 44,28 1,84 

Missão Velha 15.419 44,99 18.855 55,01 34.274 6,07 0,80 

Nova Olinda 9.696 68,01 4.560 31,99 14.256 2,53 1,14 

Santana do Cariri 8.822 51,38 8.348 48,62 17.170 3,04 0,54 

RMCariri 444.899 78,82 119.579 21,18 564.478 100,0 1,45 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

As taxas de mortalidade infantil apresentam evidencia diversa da apontada 
pelos indicadores econômicos (Tabela 02). Apesar dos maiores níveis de renda e 
melhores condições de moradia nos municípios do CRAJUBAR, estes também 
apresentam taxas de mortalidade infantil, no geral, superiores aos demais municípios. 
Tal quadro pode indicar a existência de problemas sociais vinculados à elevada 
urbanização.Os dados refletem a insuficiência da oferta de serviços públicos de saúde, 
que em função da própria estrutura do sistema público, a qual centraliza em Juazeiro 
do Norte uma série de equipamentos (hospitais, postos de saúde, centros 
especializados, clínicas etc.), reforça o caráter do município como polo central de 
atendimento. Isso promove, por sua vez, uma elevação da demanda por serviços de 
saúde não apenas municipal, mas de um conjunto amplo de municípios circunvizinhos, 
para casos de urgência, emergência e algumas especialidades. Outra possível 
explicação para este fato, diz respeito à elevada correlação entre a taxa de 
mortalidade infantil e política de atenção básica à criança, que apesar de ter como 
principal fonte de custeio os recursos federais, tem sua gestão e aplicação 
condicionadas pelos determinantes políticos locais, podendo, portanto, refletir uma 
política menos eficiente de gestão dos recursos de determinadas secretarias de saúde.  

 

Tabela 02: RM Cariri - Indicadores socioeconômicos selecionados - 2010. 

Município Rend. 

médio 

mensal 

(Reais) 

Pop. 

Extrem. 

Pobre (%) 

PIB per 

capita 

Taxa de 

analf. 

Médicos 

(por mil 

hab.) 

Taxa de 

mort. 

Infantil 

Domicíli

os em 

cond. 

Adequa

da de 

moradia

. 

Juazeiro do Norte  520,26 9,64 6386,38 16,21 1,35 19,95 46,57 

Crato  548,25 11,05 6226,02 14,96 1,34 20,47 52,5 



 
 

371 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

Barbalha 435,76 12,97 6817,17 18,69 4,57 14,13 22 

Santana do Cariri 276,17 39,54 3698,4 29,94 0,70 35,24 29,09 

Missão Velha  357,44 22,66 3898,25 27,88 1,37 17,76 18,19 

Jardim 291,06 29,96 3457,82 26,33 0,86 17,16 82,54 

Caririaçu 293,96 31,75 3181,16 31,7 0,95 8,47 8,47 

Farias Brito  271,11 34,4 3274,94 27,62 0,95 13,25 15,06 

Nova Olinda 324,91 27,83 3976,09 23,3 1,18 21,01 45,81 

Fonte: Censo 2010, IBGE; IPECE (2012). 

 

A análise das características ocupacionais revela uma tendência a maior 
formalização do emprego nas cidades do CRAJUBAR, com percentual de informalidade 
inferior a 47,5% dos trabalhadores empregados, enquanto nos demais municípios este 
valor chega a ser superior a 56% (Jardim), atingindo a situação extrema de 72,9%, no 
município de Santana do Cariri (Tabela 03). 

 

Tabela 03: RM Cariri – Empregados por tipo de vínculo empregatício - 2010. 

Municípios Empregados 
Carteira 

assinada 

Militares e 

funcionários 

públicos 

Sem 

carteira 

Perc. 

sem 

carteira 

Barbalha 15.318 7.940 494 6.884 44,94 

Caririaçu 5.274 1.302 1.035 2.938 55,71 

Crato 34.075 15.825 3.366 14.883 43,68 

Farias Brito 2.822 639 414 1.770 62,72 

Jardim 4.784 1.613 486 2.686 56,15 

Juazeiro do Norte 69.395 31.866 4.747 32.783 47,24 

Missão Velha 7.252 2.170 135 4.946 68,20 

Nova Olinda 3.029 941 278 1.809 59,72 

Santana do Cariri 2.665 564 158 1.943 72,91 

RMCariri 144.614 62.860 11.113 70.642 48,85 

Fonte: Censo Demográfico/IBGE. 
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Esta evidência condiz com a realidade de outras aglomerações urbanas, que 
tendem a apresentar maiores taxas de trabalhadores registrados em virtude de fatores 
relacionados à maior fiscalização pelas autoridades trabalhistas e existência de 
sindicatos em diversas categorias. Ademais, a concentração de empresas de maior 
porte nas cidades médias também seria um fator determinante do maior nível de 
formalização, visto que para estas empresas as perdas decorrentes de multas 
trabalhistas e do efeito negativo da violação de direitos sobre sua imagem podem 
superar os ganhos marginais com a sonegação de direitos. Esta preocupação tende a 
ter pouca relevância em municípios menores, que em geral não dispõem de sindicatos 
e órgãos de fiscalização sediados no município, o que torna as fiscalizações mais 
esporádicas, além da própria dinâmica do capital estimular nestas localidades a 
prevalência de micro e pequenas empresas, destinadas ao atendimento da demanda 
local e para as quais a folha de pagamentos representa parcela majoritária das suas 
despesas. 

A análise dos dados referentes ao pessoal ocupado (Tabela 04) mais uma vez 
revela a importância de Juazeiro do Norte como centro dinâmico, juntamente com 
Crato e Barbalha. Neste sentido, as três cidades respondem por 76,7% do emprego na 
região. Outra característica referente ao CRAJUBAR é a elevada concentração do 
emprego no setor de serviços, construção civil (em virtude da maior concentração 
populacional e recente expansão imobiliária) e indústria. Juazeiro do Norte apresenta-
se como a cidade de maior participação relativa do emprego no setor industrial, 
seguida de Barbalha e Crato. O perfil industrial é caracterizado pela importância dos 
setores calçadistas, de ourivesaria e de cerâmica, cabendo à indústria de calçados a 
maior expressão, em termos de estrutura industrial. Juazeiro do Norte possui, ainda, o 
maior número de indústrias de pequeno e médio porte, enquanto o Crato se destaca 
pela existência de uma grande empresa (Grendene) responsável por mais de 90% do 
emprego no setor naquele município (COSTA; AMORA, 2009). Em relação ao padrão da 
indústria, o maior número de médias e grandes indústrias também está presente em 
Juazeiro, instaladas em virtude de mecanismos de incentivo a interiorização de 
empreendimentos, característicos dos anos 1990. Nos municípios de Crato e Barbalha 
observam-se exemplos de forte concentração do emprego em uma ou duas grandes 
indústrias (No Crato, está instalada a Grendene, que responde por mais de três mil 
empregos e em Barbalha a Imbacip – indústria de cimento, a Farmace – indústria 
farmacêutica, com destaque também para a ampliação da metalúrgica Bom Sinal, 
responsável pela produção de vagões para Veículos Leves sobre Trilhos – VLTs). 

 

Tabela 04: RM Cariri - Pessoal ocupado por setor– 2010. 

Municípios Agricultura 
Ind. de 

Transf. 

Indústria 

extrativa 

Eletric. e 

gás 
Construção Serviços Total 

Barbalha 4.225 3.429 22 24 1.903 12.534 22.137 

Caririaçu 5.026 278 0 0 881 4.882 11.067 
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Crato 7.325 6.777 43 146 3.895 31.869 50.055 

Farias Brito 3.292 235 0 14 348 2.666 6.555 

Jardim 4.992 282 23 0 562 3.583 9.442 

Juazeiro do Norte 4.684 17.847 111 244 7.761 71.389 102.036 

Missão Velha 7.070 374 20 0 764 5.968 14.196 

Nova Olinda 1.751 482 531 5 253 2.469 5.491 

Santana do Cariri 3.268 195 109 4 264 2.315 6.155 

RMCariri 41.633 29.899 859 437 16.631 137.675 227.134 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

Cabe destacar que a configuração e ordenação da ocupação do espaço na 
conurbação CRAJUBAR “se enquadra na dinâmica de crescimento dos centros urbanos 
médios do Brasil, as mesmas lógicas que regidas nas metrópoles” (FEITOSA et al., 2012, 
p. 19). O setor agrícola apresenta pequena importância para estas cidades. Os demais 
municípios apresentam características de pequenas cidades rurais, com participação 
do setor agrícola superior a 30% no emprego total e do setor de serviços inferior a 
45%, que em sua maioria é constituído por pequenos comerciantes destinados a 
atender a demanda local e a vender produtos oriundos das atividades agrícolas e 
artesanato local, além de prestadores de serviços, no geral menos especializados. A 
indústria extrativa apresenta participação pouco significativa nos municípios da 
RMCariri, excetuando-se a extração de calcário laminado para a produção das pedras 
cariri, nos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda, representando uma das 
principais atividades econômicas destes municípios. 

A análise da tabela 05 evidencia mais uma vez a presença de dois grupos 
contrastantes distintos, onde o CRAJUBAR corrobora sua posição de centralidade, com 
a maior presença do setor de serviços (quase 80% do PIB nos referidos municípios), 
seguido do setor industrial. Destaque para Barbalha, no qual o peso da indústria na 
composição do PIB local apresenta o valor mais significativo (28,7%), quando 
comparado aos demais municípios da RMCariri, o que pode ser explicado pela 
dinâmica recente de atração de investimentos significativos de indústrias intensivas 
em capital, e participação pouco expressiva do setor agrícola (inferior a 4%). Ressalta-
se que apesar da elevada participação do setor industrial em Nova Olinda, em termos 
relativos, isto não significa um processo amplo de industrialização naquele município, 
visto que o peso do setor industrial de Nova Olinda no Produto Interno Bruto Industrial 
na RMCariri é pouco significativo, representando naquele caso, a influência do arranjo 
produtivo de produção de pedras artesanais no PIB municipal. Os demais municípios 
possuem um setor agrícola com peso no geral acima de 10% do PIB, seguido pelo setor 
de serviços, que apesar de sua maior importância relativa para este grupo, ainda 
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apresenta dinâmica e peso significativamente inferior ao observado nos municípios do 
CRAJUBAR. 

 

Tabela 05: RM Cariri  Composição Setorial do Produto Interno Bruto - valores % – 2009.  

Município Agropecuária Indústria Serviços 

Barbalha 3,7 28,7 67,6 

Caririaçu 16,1 9,9 74,0 

Crato 3,2 17,4 79,4 

Farias Brito 11,5 10,3 78,3 

Jardim 17,9 7,9 74,2 

Juazeiro do Norte 0,5 19,6 79,9 

Missão Velha 17,6 18,4 64,0 

Nova Olinda 8,7 24,7 66,6 

Santana do Cariri 22,8 11,7 65,6 

Fonte: IBGE/IPECE 

 

Assim, a elevada concentração da estrutura de serviços no CRAJUBAR confirma 
a mesma ótica de outras aglomerações urbanas, que exercem forte atração, tanto para 
o consumo de bens não tradicionais da região, quanto pela concentração de serviços 
diversos (fast-foods, shoppings, hipermercados, instituições de ensino superior, 
clínicas e hospitais especializados). Além disto, tem-se o peso histórico da 
institucionalidade, órgãos públicos federais e estaduais que passaram a se abrigar na 
região (Polícia Federal, Receita Federal, CREDE, SEBRAE, IBGE etc.), reforçando a 
influencia regional deste polo (PEREIRA; OLIVEIRA, 2011). 

A análise das operações de crédito realizadas na região fornece uma ideia da 
dinâmica da acumulação de capital e da diferenciação setorial do investimento na 
RMCariri. Os dados da tabela 6 representam o total das operações de crédito de longo 
prazo, intermediadas pelo Banco do Nordeste, com recursos do FNE, no período 2000 
a 2012. Grande destaque representa o montante de recursos investidos nos 
municípios da RMCariri, neste período, perfazendo 800 milhões de reais, sendo os 
recursos destinados na sua grande maioria para os segmentos de comércio, indústria e 
serviços (74% dos recursos liberados). Observar a limitada participação dos setores 
agrícola e pecuário, que respondem com 10,1%. Além da concentração das operações 
em três setores, estes recursos permanecem alocados no CRAJUBAR (90%), onde 
apenas o município de Juazeiro recebeu 63,1% do total de recursos liberados, 
destinados, principalmente, ao setor de comércio e serviços (respectivamente 80% e 
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87% dos recursos alocados para estes setores). Isto evidencia, além da forte 
concentração das atividades econômicas no CRAJUBAR, a pouca integração dos demais 
municípios neste processo de crescimento econômico, mostrando, assim, a 
inexistência de efeitos de transbordamento. Como enfatizado, os processos de 
concentração populacional e econômica podem não ter atingido estágios superiores 
de maturação, ainda não apresentando efeitos de deseconomias de escala e 
aglomeração, o que em outras realidades metropolitanas favorece a desconcentração 
econômica e populacional para os municípios vizinhos da cidade principal.  
 

Tabela 06: RM Cariri - Operações Crédito de Longo Prazo do BNB com Recursos do FNE 
- 2000 a 2012 (em mil reais). 

Municípios 
Total Agrícola Agroind. Comércio Industrial Pecuária Serviços 

Barbalha 109.589 2.400 - 9.592 90.211 3.884 3.502 

Caririaçu 9.133 1.025 - 1.333 86 5.971 717 

Crato 106.835 2.768 5.634 23.316 51.550 9.282 14.284 

Farias Brito 7.552 2.101 - 521 3 4.656 271 

Jardim 20.059 7.837 - 2.571 1.243 7.418 990 

Juazeiro do Norte 506.969 1.610 122.282 163.885 64.103 3.669 151.419 

Missão Velha 27.042 13.374 - 4.109 3.252 4.852 1.456 

Nova Olinda 10.457 1.552 - 201 3.602 3.620 1.483 

Santana do Cariri 5.591 1.898 - 263 - 3.307 123 

RMC 803.227 34.565 127.916 205.791 214.051 46.659 174.245 

Fonte: ETENE/BNB 

 
Tais disparidades demográficas e socioeconômicas locais refletem, assim, as 

assimetrias nos processos de acumulação de capital e desenvolvimento, que 
historicamente apresentam-se mais favoráveis aos centros mais populosos, por 
exercerem estes forte atração de atividades econômicas, que se beneficiam da 
proximidade com os mercados consumidores, ganhos de escala e aglomeração.  Assim, 
o processo de reestruturação produtiva das últimas décadas, inserido em um contexto 
de globalização, tem produzido como reflexo, uma reordenação do espaço urbano, 
com forte concentração de atividades, renda e serviços nos grandes centros urbanos. 
Porém, há que se considerar, como referido, nas últimas décadas o crescimento 
significativo das cidades médias, que passam exercer forte atração sobre as 
populações de cidades menores, assumindo papel de considerável importância na 
realidade urbana regional, como ocorrido com a cidade de Juazeiro do Norte. 
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A análise do fluxo de transporte entre os municípios da RMC, apesar de 
limitada por considerar apenas o transporte coletivo, desprezando, pela inexistência 
de dados, o fluxo via transporte particular, permite construir uma ideia do fluxo de 
pessoas na região metropolitana. Em termos de existência de transporte regular, 
compreendido como aquele no qual o transporte de passageiros é realizado por 
ônibus ou micro-ônibus, a RMC possui apenas três linhas de ônibus interurbano e 
somente os municípios de Juazeiro do Norte e Crato possuem linhas urbanas2. O fluxo 
de Juazeiro do Norte ao Crato representa mais da metade do transporte de 
passageiros da RMC, com prevalência do transporte regular (ônibus), em relação ao 
transporte complementar (vans). A interligação entre os municípios do CRAJUBAR 
responde por 81% do transporte da região metropolitana; a posição de Juazeiro como 
principal destino da movimentação de pessoas por transporte coletivo pode ser 
percebida pelo fato de apenas Farias Brito e Jardim não possuírem linhas em conexão 
direta pra Juazeiro do Norte; assim, os fluxos para esta cidade representam 93% do 
deslocamento de pessoas na RMC. 

Isso remete a fortes pressões sobre a gestão metropolitana de Juazeiro do 
Norte, tornando a infraestrutura urbana de transporte insuficiente, precária e 
obsoleta, não acompanhando as transformações determinadas pelos fluxos 
estabelecidos na RMC. A isso se soma a própria estrutura urbana da cidade, conforme 
lembram Pereira e Oliveira (2011, p.6), uma vez que Juazeiro do Norte é uma cidade 
que apresenta, “no seu espaço central, uma estrutura urbana antiga, que mudou em 
vários aspectos no que concerne à sua morfologia, à sua paisagem, mas que 
permaneceu com aspectos que não mudaram como é o caso das ruas apertadas, onde 
há um tráfego intenso de automóveis e pessoas (...)”.  

Nesse processo, Juazeiro do Norte novamente absorve as dinâmicas e o papel 
conferido às cidades médias, as quais, para Pontes (2006, apud PEREIRA; OLIVEIRA, 
2011, p.1), seriam centros urbanos “com condições de atuar como suporte às 
atividades econômicas de sua hirterlândia, bem como atualmente ela pode manter 
relações com o mundo globalizado, constituindo com este uma nova rede geográfica 
superposta à que regularmente mantém com as suas esferas de influência”. 

 

Tabela 07: RM Cariri - Fluxo semanal de passageiros em transporte coletivo rodoviário–
por categoria de transporte. 

Linha Regular Perc. Comple-

mentar 

Perc. Total Per. Fluxo 

Total 

Juazeiro do Norte/Crato 94626 42,4% 23800 10,7% 118426 53,04% 

Juazeiro do Norte/Barbalha 38493 17,2% 20825 9,3% 59318 26,57% 

                                                             
2 O município do Crato possui apenas duas linhas de transporte regular urbano, a linha Centro-Grangeiro 

que interliga os bairros do Centro, Pimenta, Caixa D´Agua, Novo Horizonte e Grangeiro e Coqueiro e 

Centro – Lameiro, que interliga os bairros do Centro, Pimenta, Sossego e Lameiro. 
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Juazeiro do Norte/Missão Velha 7941 3,6% 5712 2,6% 13653 6,12% 

Juazeiro do Norte/Caririaçu 

  

9048 4,1% 9048 4,05% 

Juazeiro do Norte/Santana do Cariri 

(via Crato) 

  

3120 1,4% 3120 1,40% 

Juazeiro do Norte/Nova Olinda (via 

Crato) 

  

4420 2,0% 4420 1,98% 

Crato/Barbalha (via Arajara) 

  

2890 1,3% 2890 1,29% 

Crato/Farias Brito 

  

7137 3,2% 7137 3,20% 

Barbalha/Jardim 

  

5252 2,4% 5252 2,35% 

Total 141061 63,2% 82204 36,8% 223265 100,00% 

Fonte: Dados fornecidos pelo NUTET/DETRAN. 

Em relação ao fluxo estabelecido entre as cidades de Crato e Juazeiro, 
caracterizam-se fortes movimentos pendulares, principalmente no sentido Crato-
Juazeiro do Norte-Crato, com regularidade cotidiana, através de parte da população do 
Crato ocupada em atividades desenvolvidas na cidade vizinha, bem como da 
população que se utiliza dos serviços oferecidos pela mesma. Não se considera, aqui, 
por conta da intensificação dos fluxos, que ao Crato seja atribuída a caracterização de 
cidade-dormitório, já que, conforme Ojima, Silva e Pereira (2007, p.7), uma das 
evidências empíricas que marcam tais cidades “é o fato que essas, como sugere o 
nome, são cidades essencialmente utilizadas como local de residência e as demais 
atividades cotidianas, sobretudo o trabalho, são realizadas em outro município”. O 
Crato teria ainda uma forte independência administrativa e econômica, bem como 
desperta, em seus moradores, largo sentimento de pertença e identidade, pouco 
característico das cidades-dormitório. 

Os elementos até aqui elencados apontam para a polarização das principais 
atividades industriais, de comércio, serviços básicos e especializados, bem como de 
recursos públicos destinados à região no CRAJUBAR. A configuração espacial da 
conurbação apresenta-se sob a forma de um triângulo, com a interligação entre 
Juazeiro do Norte e as cidades de Crato e Barbalha ocorrendo pela Avenida Leão 
Sampaio e CE 292. Na escala urbana, considerando o município de Juazeiro do Norte, 
Gurgel (2012) enfatiza a coincidência do centro histórico com o centro tradicional, 
onde se localizam atividades comerciais principalmente ao longo das ruas São Pedro e 
São Paulo. Percebe-se, também, a existência de eixos comerciais especializados (rua 
dos ourives, lojas de calçados, produtos artesanais, armazéns e clínicas médicas ao 
longo das ruas Padre Cícero e São José).  

 A partir de 1970, à medida que a cidade se expande, a malha urbana se 
adensa a partir de dois eixos distintos. O primeiro consiste na expansão dos bairros 
periféricos (São Miguel, Pirajá e Romeirão), onde se instalaram romeiros e migrantes 
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de áreas castigadas pelas fortes secas, em diferentes períodos, constituindo precárias 
formas de ocupação do espaço; atualmente tais bairros destacam-se pelo intensivo 
uso comercial ao longo das principais vias de penetração: Avenida Castelo Branco, no 
sentido Oeste-Leste (que interliga estes bairros a outros de crescimento recente como 
Novo Juazeiro, Betolândia e Vila São Francisco (Aeroporto)) e Av. Ailton Gomes, no 
sentido Norte-Sul (que interliga os bairros Franciscanos, João Cabral, Lagoa Seca e 
Planalto).  

O segundo eixo de expansão ocorre na direção do Crato, as margens da 
Rodovia Padre Cícero, com o surgimento dos bairros Antônio Vieira e São José e em 
direção ao Barbalha, ao longo da Av. Leão Sampaio, com o crescimento dos bairros da 
Lagoa Seca e Parque Frei Damião (FEITOSA et al., 2012). 

Conforme observam Pereira e Oliveira (2011), no país, de forma geral, os 
rebatimentos espaciais provocados pela reestruturação produtiva dos anos 1970 e 
1980 e os investimentos externos, amparados pelo Estado, a partir dos anos 1980, com 
forte presença de shopping centers, grandes redes de hipermercados, lojas de 
departamento etc., provocaram significativas mudanças espaciais, em escala 
intraurbana e interurbana, tanto no uso e ocupação do espaço, como na formação de 
novas centralidades, mudando o perfil urbano das cidades brasileiras de 
monocêntricas para policêntricas. Tais mudanças também se manifestam em Juazeiro 
do Norte, onde o bairro Triângulo passa a assumir uma nova centralidade tanto na 
escala urbana, quanto na escala interurbana, ao se considerar o CRAJUBAR, formado 
pelo entroncamento da CE 292 (via de acesso ao Crato) e Av. Leão Sampaio (no sentido 
Barbalha). Localizam-se no Triângulo diversos equipamentos que denotam uma escala 
metropolitana de centralidade (Shopping Center, Instituições de Ensino Superior, 
centros comerciais e de serviços, Ginásio Municipal, Rodoviária, SESI, Hospital Regional 
do Cariri e Receita Federal) (GURGEL, 2012). 

Beneficiando-se da proximidade das três cidades, onde Juazeiro apresenta-se 
equidistante em torno de 12 km de Crato e Barbalha, a cidade altera seu leque 
funcional, assumindo traços de um centro metropolitano em formação. No processo 
de mudanças no espaço urbano da área conhecida como CRAJUBAR, reforça-se o 
processo especulativo e a disputa por espaços privilegiados resulta na supervalorização 
da terra urbana. Passaram a se instalar, tanto na CE 292 (em direção ao Crato), quanto 
na Avenida Leão Sampaio/CE060 (em direção a Barbalha), diversas indústrias e 
serviços como concessionárias de veículos, hipermercados atacadistas, distribuidoras, 
Lojas de Departamento, condomínios, além de ser nítido o peso da institucionalidade, 
com a instalação de diversos equipamentos como: Hospital Regional; DETRAN-
Juazeiro; Central de Abastecimento – CEASA; Centro de Convenções do Cariri e um 
centro de formação profissionalizante – SENAT). 

Como efeito indireto da expansão das relações capitalistas sobre o espaço, 
resultado da acirrada disputa pelo espaço urbano, Santos destaca, na análise do caso 
de São Paulo, a significativa importância da especulação imobiliária que, por 
consequência, contribuiu para o crescimento fragmentado da metrópole e para o 
aumento, em outras áreas, da periferização. “Trata-se da concretização do espaço 
urbano alienado que aumenta o abismo entre a estruturação desse espaço e as 
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necessidades sociais da população. Assim, a periferização se acentuou na medida em 
que houve um aumento da especulação imobiliária e do custo de vida” (SANTOS, 1990  
apud OJIMA, SILVA E PEREIRA, 2007, p.7).  

Também na região em estudo, a formação da “mancha metropolitana” vai 
definindo “bolsões de pobreza” e áreas de segregação urbana e ambiental, resultando 
na expulsão de parte da população que ocupava as áreas agora de interesse do capital. 
A metrópole local reproduzia formas precárias de integração da população ao modelo 
de acumulação, como ressalta Maricato (2003, p.153), na análise do processo ocorrido 
em diversas escalas nacionais: 

 
Trabalhadores do setor secundário e até mesmo da indústria fordista 
brasileira foram excluídos do mercado imobiliário privado e, 
frequentemente, buscaram a favela como forma de moradia. Trata-se do 
“produtivo excluído”, resultado da industrialização com baixos salários. A 
moradia tem sido predominantemente, nas metrópoles, obtida por meio de 
expedientes de subsistência. 

Ressalta-se,  que os demais municípios da RMCariri configuram-se como 
pequenos municípios, cujas centralidades se dão ao longo de rodovias, com um 
pequeno núcleo urbano e grande parcela da população localizada em áreas rurais; 
apesar da significativa participação do setor agrícola, o setor de serviços ainda 
comanda a economia local, formado na grande maioria dos casos por microempresas 
comerciais destinadas ao comércio de bens tradicionais e bens de consumo como 
alimentos, vestuário, produtos agrícolas, farmácias etc. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Da análise empreendida nas seções anteriores, pôde-se verificar a existência de 

uma forte centralidade do CRAJUBAR e, sobretudo, do município de Juazeiro do Norte 
em relação à Região Metropolitana do Cariri, apresentando este município 
crescimento e perfil de cidade secundária, exercendo forte atração populacional e de 
atividades na Mesorregião Sul Cearense. Percebe-se, ademais, certa divisão funcional 
entre os municípios do CRAJUBAR em termos de localização de indústrias, comércio, 
serviços e cultura e lazer. 

Porém, fora da conurbação CRAJUBAR cabe questionar a existência de uma 
trama metropolitana na RMCariri, visto que ao se abordar o processo de 
metropolização no Brasil, fica explícito que o processo de criação da RMCariri se dá 
muito mais influenciado por fatores políticos e necessidade de benefícios fiscais, do 
que o reconhecimento da existência fática de características de metrópole, pois apesar 
da existência de um centro urbano no CRAJUBAR, isto não se verifica entre os demais 
municípios caracterizados por um pequeno núcleo urbano, cercado de grandes áreas 
rurais de baixa densidade demográfica. 

Assim, a consolidação da RMCariri apresenta uma série de desafios. O primeiro 
diz respeito a existência de forte assimetria entre os municípios, explicado em parte 
pela própria atração exercida pelo CRAJUBAR, que drena não apenas mão-de-obra, 
mas investimentos públicos e privados dos municípios menores, acirrando ainda mais 
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tais disparidades, representando um desafio de políticas públicas pensar o 
desenvolvimento local a partir de realidades e potencialidades tão distintas. 

O segundo desafio diz respeito ao problema de integração dos municípios em 
uma escala metropolitana, visto a pouca existência de estradas que interligam os 
municípios e a existência de diferenciais significativos de relevo, que prejudicam 
soluções de transporte coletivo em escala metropolitana3. Aponta-se que a construção 
do Metrô do Cariri, longe de representar uma solução neste sentido, apenas 
exemplifica o desperdício de recursos de uma política de investimento que não 
considera as aspirações e particularidades locais. O Metrô do Cariri ao ser instalado 
sobre a antiga estrutura férrea herdada da RFFSA, não representa solução para o 
transporte coletivo de passageiros, pois interliga áreas de baixa densidade 
populacional, entre os municípios de Crato e Juazeiro do Norte, e tem como estação 
final, a antiga estação ferroviária que se encontra a significativa distância do centro da 
cidade. 

O terceiro desafio diz respeito à inexistência de mecanismos institucionais que 
rompam com uma prática de política pública fragmentada em nível municipal, para 
tratar de problemas que fogem a esta escala simplista, ou seja, é urgente repensar 
uma ação pública voltada à gestão do território, principalmente frente a desafios que 
demandem esta escala de articulação (a exemplo, questões ambientais, 
socioeconômicas e de gestão do patrimônio natural e cultural que não podem ser 
solucionadas sem uma forte articulação entre os municípios envolvidos e sem a 
participação ativa de atores sociais afetados). 
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RESUMO 
O discurso do desenvolvimento sustentável colonizou a natureza, convertendo-a em capital natural. 
Essa nova face do capitalismo, ganha força desde a década de1990, que a partir da Rio 92 tomou 
proporções sociais, políticas e sobretudo econômica, atualmente denominada de ecocapitalismo. O 
objetivo desse estudo é compreender o Projeto de REDD (Redução por Desmatamento e Degradação) 
na Reserva de desenvolvimento sustentável do Juma, uma vez que é a primeira Unidade de Conservação 
do Brasil e das Américas a ser certificada por desmatamento evitado, fato que insere o Estado do 
Amazonas numa Ordem Ambiental Global. Percorremos caminhos e (des) caminhos para alcançarmos 
três objetivos propostos: caracterizar a RDS do Juma e o Projeto de REDD; identificar os impactos do 
REDD nas oito comunidades investigadas, sendo: São Francisco do Anape I, Flexal, Boa Frente, 
Repartimento, Limão, Paiucaua, Cacaia e São Félix e por fim demonstrar o uso e ordenamento do 
território, segundo o Plano de Gestão. Como procedimentos metodológicos utilizou-se a pesquisa 
participante com levantamentos de fontes bibliográficas referente a categorias de análise 
ecodesenvolvimento, ecocapitalismo, ordem ambiental, território e serviços ambientais; levantamento 
de dados primários, por meio do trabalho de campo com entrevistas abertas com cinco famílias por 
comunidade e entrevistas semi estruturadas com gestores da UC, CEUC, FAS, SEDUC e IDAM. Os 
resultados do estudo nos permitiu entender que a diversa parceria que a Fundação Amazonas 
Sustentável tem buscado para desenvolver o REDD nas comunidades não tem trazido melhorias para as 
mesmas. No que concerne ao uso e o ordenamento do território, observou-se que a partir da aprovação 
do Pano de Gestão, as comunidades passaram a ser normatizadas, segundo as regras do Plano, 
influenciando diretamente no uso dos recursos naturais, bem como o zoneamento da RDS e as relações 
sociais e políticas, ocorrendo, portanto uma desterritorialização promovida pelos órgãos gestores, 
criando novas territorialidades, onde prevalece a imposição por meio de uma agenda que precisa 
atender os interesses do capital, em detrimento das comunidades. Espera-se que esse estudo possa 
desmistificar essa ideologia de pagamento por serviços ambientais na RDS do Juma como um modelo de 
desenvolvimento sustentável, pois na prática não está satisfazendo as necessidades básicas sequer das 
gerações presentes, quiça as futuras, e tão pouco o viver bem, segundo os princípios do 
ecodesenvolvimento.  
Palavras-Chaves: ecodesenvolvimento,ecocapitalismo, ordem ambiental global , REED, serviços 
ambientais, território, desterritorialização,viver bem. 
 
ABSTRACT 
The sustainable development speech has colonized the nature, and converted it on a natural capital. 
This new capitalism face has gained force since the 1990´s, which since Rio 92 has taken social, political 
and mainly economic proportions which is presently called ecocapitalism. The objective of this study is 
comprehending the REDD Project (Reduction by Deforestation and Degradation) in the Juma sustainable 
development Reserve, once it is the first Brazilian and American Conservation Unit to be certified by 
Avoided Deforestation, fact that inserts the  State of Amazonas on a Global Environmental Order. We 
have run ways and (no) ways for reaching three proposed objectives: characterize Juma´s RDS and the 
REDD Project; identify the REDD impacts in the eight communities under investigation, being: Sâo 
Francisco do Anape I, Flexal, Boa Frente, Repartimento, Limão, Paiucaua, Cacaia and São Felix, and at 
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last demonstrate the territory use and ordering, according to the Managing Plan.  As methodological 
procedures it was used the participative research with raising of bibliographic sources regarding to 
categories of analysis and development, ecocapitalism, environmental order, territory and 
environmental services; searching of primary data through field work with open interviews with five 
families of the community and semi-structured interviews with UC, CEUC, FAS, SEDUC and IDAM 
managers. The results of the study have allowed us to understand that the diverse partnership that the 
Amazonas Sustainable Foundation has tried for developing the REDD in the communities has not helped 
to improve them. On regard to the territory  use and ordering, it was noticed that from the approval of 
the Managing Plan, the communities started to be normatized, according to the Plan rules, which has 
directly influenced on the use of the natural resources, as well the RDS zoning and the social and 
political relationships, causing therefore a disterritorization promoted by the managing organs, creating 
new territorrilities where prevails an imposition through and agenda which needs to attend capital 
interests on detriment of the communities. It is expected that this study may dismistificate this ideology 
of payment for environmental services on Juma´s RDS and a sustainable development model, as in its 
practice it is not satisfying the basic needs not even the present generations maybe the future ones, and 
even least the good life according the ecodevelopmental principles.     
Keywords: ecodevelopment, ecocapitalism, global environmental order, REDD, environmental services, 
territory, good life. 
 

INTRODUÇÃO 
O processo de construção de uma racionalidade ambiental é essencialmente 

político e social, passando pela confrontação de interesses antagônicos que nem 
sempre justificam alguns direcionamentos que estão sendo apontados em algumas 
tomadas de decisões quando se está em jogo a “sustentabilidade”. Neste sentido, o 
conceito de desenvolvimento sustentável é essencialmente normativo e político. Hoje 
tal conceito está sendo banalizado, fazendo-se necessário discutir não somente o 
adjetivo, mas também o próprio substantivo, pois uma análise mais aprofundada 
revela uma falta de consenso, não somente quanto ao adjetivo sustentável, como 
também ao desgastado conceito de “desenvolvimento”.  

Não se está atentando para a verdadeira essência dos seus objetivos. Nesse 
estudo optou-se por utilizar o conceito de ecodesenvolvimento, definido por Sachs 
(1986) “como um desenvolvimento socialmente desejável, economicamente viável e 
ecologicamente prudente”. Autores como Alier (1988) e Leef (2006), também 
compartilham dessa ideologia, com perspectivas de romper o individualismo implícito 
na racionalidade econômica, rompendo a hegemonia de uma cultura dominante para 
incorporar valores de uma práxis que possa orientar a ação social para a construção de 
uma racionalidade ambiental. 

Pensar a Amazônia com uma visão romântica, “da natureza intocada” é não 
considerar as relações sociais, políticas e econômicas que estão sendo construídas, 
desconstruídas e reconstruídas ao longo de séculos dentro desse processo dito 
civilizatório do ocidente que perpassa os interesses nacionais e coloca este bioma no 
contexto de uma Ordem Ambiental Internacional. 

Após os anos de 1970, a Amazônia é definida como fronteira do capital, trata-se 
na realidade de uma nova integração, pois agora diferentemente do “boom” da 
borracha, com o capital mercantil simplesmente, hoje o capital especulativo, 
financeiro e industrial; nacional e internacional mostram a força de domínio que se 
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concretizam em ações que são engendradas de forma articulada por diversos setores 
da economia.  

Dentro dessa nova configuração internacional, no qual a Amazônia está 
inserida, a discussão em torno das mudanças climáticas, serviços ambientais e 
ecocapitalismo ganham força, é nesse contexto que o estado do Amazonas se insere 
nesta Ordem Ambiental Global, pois detém uma extensa área protegida, representada 
entre outras por Unidades de Conservação, sendo 42 Federais e 41 Estaduais, 
contemplando 30,5 milhões de hectares protegidas pelo governo do estado. 

Em 2003 o Governo do Amazonas passou a ter uma maior preocupação 
ambiental com a conservação da biodiversidade, tendo até os dias de 2012, 160% de 
áreas protegidas, a preocupação com o desenvolvimento sustentável passa a ter um 
maior significado na política estadual. Os interesses, principalmente econômicos dos 
países desenvolvidos, estão voltados para a Amazônia. 

O capitalismo sempre se adapta e cria novas configurações, de acordo com suas 
necessidades e interesses e foi a partir da década de 1990 que assume uma nova face: 
o ecocapitalismo, impondo aos recursos naturais um preço de mercado, ou como 
sugere Marx “um capital fictício”. Nesse sentido o Projeto REDD que está sendo 
implementado na RDS do Juma pode ser considerado uma nova forma de configuração 
territorial na Amazônia, sob uma nova roupagem do capitalismo: o ecocapitalismo que 
tem nos serviços ambientais uma forma de valorar a natureza. 

O termo ecocapitalismo não é novo. Na década de 1980 já era motivo de 
debate e ganhou notoriedade a partir de 1992. A posição ecocapitalista argumenta 
que o mercado, como alocador de recursos é disciplinado por um Estado que atua 
como um guardião ecológico da sociedade, ou seja, Estado do bem estar social deve 
transforma-se no Estado do Bem Estar socioecológico. Defende a exploração dos 
recursos naturais e a solução dos problemas ambientais por meio de novas 
tecnologias, que asseguram a conservação da natureza, na lógica de uma economia 
ambiental. 

Com o discurso de “proteger nossas florestas e assegurar que elas cumpram 
sua função social” (AMAZONAS, 2007a, p. 11), o atual Governo do Estado do Amazonas 
incorporou o discurso do desenvolvimento sustentável aliado ao maior patrimônio do 
seu território, a floresta, visando à conservação e manejo da biodiversidade 
amazônica, enquanto instrumentos de ordenamento e gestão territorial, e começa a 
agir na criação de políticas ambientais voltadas para a conservação (FARIA 2010). 

Neste contexto, os serviços ambientais podem ser entendidos sob duas 
vertentes: a economia ambiental e a economia ecológica, tanto por uma ótica do 
ecocapitalismo quanto pelas formas alternativas de seu uso. 

Diante do processo de “mercantilização da natureza”, o REDD, serviço 
ambiental que está sendo implementado na RDS do Juma, poder ser uma estratégia 
econômica e política, visando uma exploração capitalista da floresta fundamentada no 
discurso da sustentabilidade. 

O Projeto REDD na RDS do Juma é, sobretudo, político e econômico que se 
configura e reconfigura, abrangendo diversos cenários que se estabelece nas 
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diferentes formas territoriais que perpassa a Amazônia, que se insere dentro de uma 
“Ordem Ambiental Global” (RIBEIRO, 2005, p.14). 

O grande desafio é enfrentar a crise da governabilidade que está 
intrinsecamente relacionada às questões ambientais ao mundo, permeadas por uma 
“crise da razão”, pois os fenômenos de caráter global ou transnacional que vão do 
econômico até o ecológico, produz um dramático aumento de interdependência entre 
os países ultrapassando limites e fronteiras. 

Nos últimos anos consolidou-se um novo entendimento para construção e 
implementação de políticas de planejamento do uso e ocupação do território na 
Amazônia Brasileira (AB’SABER, 2004), fato que proporcionou a RDS do Juma, pioneira, 
a usar créditos de carbono como serviço ambiental, e a primeira UC do Brasil e das 
Américas a ser certificada por desmatamento evitado, está sendo hoje apontada como 
um modelo no pagamento por serviços ambientais, por meio do Programa Bolsa 
Floresta, conseguindo importantes parceiros públicos e privados, visando cumprir uma 
agenda ambiental, em nome do “desenvolvimento sustentável”, que numa ótica 
neoliberal atende de forma prioritária os interesses do capital; por essas razões a 
mesma foi escolhida como nossa área de pesquisa. (Figura 01). 

 

Figura 01: Mapa Localização da RDS do Juma. 
Fonte: Alex Almeida: Grupo de Pesquisa Planejamento e Gestão Territorial na Amazônia, 2011. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 
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O objetivo geral desse estudo é compreender o Projeto de REDD nesta RDS, e 
tem como objetivos específicos: caracterizar a RDS e o projeto REDD; identificar os 
impactos do REDD nas comunidades e demonstrar o uso e ordenamento do território a 
partir do Plano de Gestão.  

Foram selecionadas oito comunidades, tendo como critério as calhas dos rios 
principais, a proximidade como também a distância em relação ao município de Novo 
Aripuanã, número de famílias, bem como a importância estratégica para o Projeto de 
REDD: Flexal e Boa Frente, rio Aripuanã, sendo Boa Frente escolhida por ser o cartão 
de visita da FAS no projeto de REDD, Limão e Repartimento, sendo esta a mais distante 
e com o maior número de famílias no rio Mariepaua; Paiucaua, única no rio Madeira; 
Cacaia e São Félix no rio Arauá pois embora não seja um rio principal, tem somente 
essas duas comunidades em sua calha, a escolha da comunidade que fica na 
estrada,São Francisco do Anape I para identificar quais as diferenças entre o modo de 
organização comunitária entre ela e as comunidades localizadas nas calhas dos rios. A 
base amostral foi de cinco famílias por comunidade, cujo procedimento utilizado se 
deu por meio das entrevistas abertas. 

Para obtermos os objetivos propostos neste estudo utilizou-se o método 
dialético com procedimentos metodológicos da pesquisa participante por meio de 
levantamento de fontes primárias através de trabalho de campo nas comunidades 
supracitadas, observação direta e participante, entrevistas abertas com as famílias e 
entrevistas semiestruturadas com gestores da SDS, FAS, SEDUC, IDAM e levantamento 
bibliográfico acerca dos aportes teóricos das categorias de análise 
ecodesenvolvimento, ecocapitalismo, ordem ambiental, serviços ambientais e 
território a partir de Beker (2003), Haesbert (2007), Ribeiro (2005); Fersinde (2002); 
Sachs (1982); Leff (2006) e Alier ( 1998); bem como pesquisa documental embasada na 
legislação do SNUC, SEUC e Plano de Gestão da RDS.  

 O trabalho de campo foi realizado em dois momentos: 

 Em março de 2010 por ocasião da consulta pública e reunião do 
Conselho Gestor para aprovação do Plano de Gestão. Vale ressaltar que 
nossa participação só foi possível em função de uma experiência de 
trabalho de três meses na SDS, Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável do estado do Amazonas, mas precisamente no 
Departamento de Populações Tradicionais (DPT), o qual nos permitiu 
participar desse momento tão oportuno para os moradores da RDS, pois 
puderam expressar nos três dias de consulta suas opiniões sobre o 
destino da Reserva pelos próximos quatro anos para aprovação do 
Plano de Gestão; ainda que em sua grande maioria não entendessem de 
fato o que significava ter o Plano de Gestão aprovado, e nem de que 
forma essa aprovação poderia ou não modificar suas vidas por meio de 
mais um “dispositivo” normatizador do Estado. 

 Em outubro e novembro de 2011, quando estivemos presentes nas 
comunidades, bem como aos órgãos públicos do município de Novo 
Aripuanã tais como: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 
Municipal de Saúde e Instituto de Desenvolvimento do Amazonas; pois 
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parte dos problemas apresentados pelos comunitários, passavam de 
forma direta ou indireta pela administração dos órgãos citados.   

A observação direta e participante nas comunidades, juntamente com os 
registros fotográficos devidamente autorizados pelos comunitários, consubstanciaram 
nossas análises, pois as contradições enriquecem as relações que são em sua essência 
carregadas de tensões, dualidades que permitem a esses sujeitos buscarem o 
empoderamento, a fim de construírem suas histórias de vida como partícipes de um 
processo histórico que está sempre em construção.  

O método de abordagem dialética e procedimentos da pesquisa participante, 
além da participação, supõe uma forma de ação planejada de caráter social, 
educacional ou técnico, mas também com embasamento empírico que é concebido e 
realizado com estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participante. O estudo foi 
realizado na perspectiva de ter a comunidade como sujeito e não apenas como mero 
objeto de especulação da mesma. 
 
DISCUSSÃO 

Na perspectiva que a natureza assume a condição de capital natural - capital de 
realização presente e futura e para garantir essa nova perspectiva, surge a questão da 
preservação e da conservação ambiental tão propagada nos dias de hoje como novo 
modelo do desenvolvimento regional que se materializa em novas políticas territoriais 
que se simplificam sob a ideia de reservas. Sob o manto do mito moderno da natureza 
intocada criam-se verdadeiros territórios clausuras, territórios fechados para 
populações locais que,dependendo da categoria de Unidade de Conservação, são 
expulsas, desterritorializadas, afastadas pela definição de fronteiras legais, mas muitas 
vezesnão legítimas. Entretanto, se esses territórios reservas se fecham na escala 
localpara as populações nativas, na escala global, se articulam através de 
inúmerasredes, tanto redes ligadas à lógica instrumental do capital quanto as redes 
ambientalistas das ONG-s, que são os atores decisivos nesses novos arranjos quese 
articulam em diversas escalas em forma de multiterritorialidades. Esses novosarranjos 
se materializam de forma contundente na região Amazônia. (ARAÙJO, 2007). 

A criação da RDS do Juma em 2006, mais do que a delimitação do espaço 
geográfico, imposto aquele território, para atender principalmente aos interesses de 
uma política de sustentabilidade do Estado, dentro da lógica de uma economia 
ambiental, teve consequências imediatas nos modos de vida das comunidades, que 
passaram a ser normatizadas e controladas, inicialmente apenas pelo Estado, e a partir 
de 2008 pela FAS, ou seja, um domínio público e privado, que no nosso entendimento 
precisam estreitar as relações, em nome da “sustentabilidade”, mas principalmente 
para atender as reais necessidades que devem partir sempre das comunidades. 

Segundo Raffestin territorialidade é o conjunto de relações estabelecidas pelo 
homem enquanto pertencente a uma sociedade, com a exterioridade e a alteridade, 
através do auxílio de mediadores ou instrumentos. 
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Nesta concepção de Raffestin a territorialidade na RDS do Juma está sendo 
construída com o auxílio da SDS e FAS à medida que estão moldando seus modos de 
vida, comportamentos e ações, podemos dizer que está ocorrendo um processo de 
desconstrução na perspectiva de uma reconstrução que atenda as demandas desses 
órgãos gestores, o que não significa que não há resistência por parte dos comunitários 
a esse processo, claramente entendido por nós como uma relação de poder. 

Toda relação de poder espacialmente mediada é também produtora de 
identidade, pois controla, distingue, separa, e ao separar de alguma forma nomeia e 
classifica os indivíduos e os grupos sociais. E vice versa todo processo de identificação 
social é também uma relação política, acionada como estratégia em momentos de 
conflito e negociação. 

Acreditamos que a partir de 2006, ano em que foi criada a Reserva, está 
ocorrendo um processo de desterritorialização, onde os órgãos gestores mediam os 
conflitos existentes na busca de negociações necessárias ou convenientes. Não 
podemos falar que está havendo perda de identidade, pois as identidades estão 
sempre em construção,podendo ser  desconstruídas e reconstruídas, mas jamais 
perdidas, sejam individuais ou coletivas. Portanto, ocorre uma desterritorialização 
promovida pela FAS e SDS, criando uma nova territorialidade em função da imposição 
por meio de normas, nas quais os comunitários são meros objetos á disposição da 
“sustentabilidade”.  

O processo está sendo gradual, no sentido das próprias comunidades, terem 
suas territorialidades definidas pelas constantes ingerências seja por parte da FAS ou 
SDS, na verdade uma estratégia de poder, pois a territorialidade acaba se 
confrontando com o modelo de desenvolvimento social proposto pela gestão que está 
sendo implantada na RDS do Juma.  
 
RESULTADOS 

Entendemos que a discussões dos conflitos econômicos entre países do Norte e 
Sul são mais agudos, no entanto o que mais preocupa é a má distribuição dos recursos 
ecológicos, fazendo com que os países em desenvolvimento vendam suas 
biodiversidades, e de forma mascarada o capital se apropria dentro de uma lógica 
predatória recorre aos conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, 
se mascarando em sua nova face: o ecocapitalismo. 

 Entendemos que a RDS do Juma, está inserida na Ordem Ambiental Global que 
busca atender as demandas do capital e como reserva de capital futuro, não deve 
somente manter a floresta em pé, mas, sobretudo propiciar as comunidades Viver 
Bem com dignidade, a mediada que os mesmos devem empoderar-se, exercitando 
enquanto sujeitos sociais a autonomia. 

Acreditamos que a dimensão positiva alcançada por nossa reflexão nessa 
pesquisa foi a constatação que o Projeto REDD não está promovendo a 
sustentabilidade das comunidades e sim promovendo a sustentabilidade do capital, 
como reserva de valor futuro à custa dos povos amazônicos e outros, no mundo, na 
sua maioria localizados nos países do sul. É necessário desmascarar esse FAZ de conta 



 
 

389 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

na RDS do Juma e desmistificar os benefícios do projeto para as comunidades 
residentes. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação da RDS do Juma tem implicações diretas com o uso e ordenamento 
do território, à medida que as territorialidades se confrontam com o modelo de 
desenvolvimento proposto pela RDS, quando os órgãos gestores interferem 
diretamente por meio da aprovação de Planos de Gestão, estabelecendo normas de 
convivência e uso dos recursos naturais, pois embora esses Planos busquem inovar e 
democratizar o diagnóstico, na prática prevalece o controle de técnicos do governo e a 
metodologia não socializa o mesmo acesso a todos. 

Temos clareza que a discussão não encerra aqui tendo em vista a vastidão que 
o tema permite. Sugerimos que possa ser investigado o mercado comprador do REDD 
no sentido de se verificar qual a atuação da FAS nessa transação comercial. Outra 
investigação que sugerimos é uma análise comparativa dos projetos desenvolvidos 
pela FAS nas comunidades que estão dentro da Reserva com as ficam no entorno; 
nosso trabalho teve apenas uma comunidade do entorno como referência, seria 
interessante investigar o entorno concomitante e verificar se os projetos 
desenvolvidos pela FAS estão ou não chegando nessas comunidades.  Acreditamos 
termos dado um passo importante, quando decidimos discutir o REDD, enfocando o 
território como norteador da discussão, entendendo que todo o processo está inserido 
em uma Ordem Ambiental Global. Compreender o Projeto REDD como um processo de 
configuração territorial na lógica do ecocapitalismo foi um desafio à medida que nos 
permitiu observar as disparidades entre o que a mídia divulga e a realidade por nós 
presenciada nas oito comunidades investigadas. O “bolo” está crescendo sim, no 
entanto não está sendo dividido com os maiores interessados do processo: os 
comunitários. Essa sustentabilidade tão divulgada só se sustenta para uma pequena 
minoria, mas é insustentável para uma maioria que está excluída dos direitos de Viver 
Bem.  
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RESUMO 
A planície de inundação Amazônica constitui uma unidade geomorfológica que se destaca na maior 
bacia hidrográfica do planeta. Dessa forma, é primordial o estudo sobre a importância do ecossistema 
de várzea e elementos constitutivos como os sistemas hídricos que dão suporte ao modo de vida das 
pessoas desse lugar. Sendo assim, o estudo teve como objetivo inventariar as morfometrias altimétricas 
da planície aluvial, nas áreas-limites dos sistemas hídricos da ilha do Careiro e a relação com as 
principais atividades dos sistemas produtivos desenvolvidos pelos ribeirinhos e/ou varzeanos. A 
metodologia utilizada baseou-se no Estudo de Caso com as seguintes técnicas: trabalho de gabinete 
(levantamentos bibliográficos, tratamento, tabulação e análise dos dados, mapeamento dos sistemas de 
cultivo e sistemas hídricos etc.); e a prática de campo para a aplicação do instrumento de coleta, 
oProtocolo de Inventariamento Geográfico. Os resultados obtidos mostram que os sistemas hídricos ali 
presentes tornam-se aliados importantes para a diversidade  de sistemas produtivos desenvolvidos nas 
várzeas da ilha do Careiro. De acordo com morfometria altimétrica das várzea zoneadas em três grandes 
complexos da ilha do Careiro se tem os sistemas produtivos: 1)Na ilha do Cambixe - da faixa justafluvial 
esquerda do paraná do Careiro até o Lago do Inema de 12 a 08 metros (várzea baixa) – sistemas de 
curto ciclo; 2) na costa do Rebojo - da confluência do paraná do Careiro até o Encontro d’Águas do rio 
Negro com o rio Solimões/Amazonas – de 13,50 a 16,10 metros (várzea média e alta) – atividades semi-
perenes e perenes; 3) na Terra Nova - em toda área que limita-se com a ilha de Terra Nova e com o rio 
Amazonas/Solimões – varia de 14 a 16 metros(várzea média e alta) – atividades semi-perenes e perenes. 
O principal elo que liga os sistemas produtivos com a altimetria das várzeas e os sistemas hídricos (rios, 
paranás e lagos) é a fertilidade proporcionada pelos depósitos de sedimentos (argila, silte e areia etc.) 
decorrente da cheia fluvial anual. Assim sendo, os sistemas hídricos, modeladores da ilha do Careiro, se 
tornam aliados importantes para o desenvolvimento da diversidade dos sistemas produtivos, base das 
famílias ribeirinhase/ou varzeanas. Diante dessa peculiaridade, verifica-se a relação contundente do 
meio ambiente com os varzeanos, identificada entre as variações na morfometria e os tipos de sistemas 
de cultivos e de criação, distribuídos distintamente entre os aproximados 98 quilometros que abrangem 
o entorno da Ilha do Careiro. 
Palavras- Chave: varzeanos, ribeirinhos, careiro, sistemas produtivos, sistemas hídricos. 
 
ABSTRACT 
The Amazon’s Floodplain constitutes a geomorphological unit that stands out in the larger Watershed in 
the planet. Thus, It’s fundamental the study about the importance of the floodplain’s ecosystem and 
elements that constitutes, such as, hydric systems that support people’s way of life at this place. 
Therefore, the study aimed: To inventory the altimetric morphometric of the floodplain, at the limit-
areas of the hydric system at the Careiro Island and the relation with the major activities of the 
productive systems developed by the Riparian Communities and/or Varzeanos. The methodology was 
based on Case Studies with the following techniques: Laboratory work (Bibliographic work, treatment, 
tabulation and analyzes of data, mapping of the cultivation and hydric systems, etc.); and the work field 
to the applications of data collecting instrument, the Protocol of Geographic Inventory. The results 
acquired show that the hydric systems are important allies to productive system diversity developed in 
the floodplain area at the Careiro Island. According to the altimetric morphometry od the zone 
floodplains in three major islands complex of Careiro, there are the following productive systems: 1) At 
Cabixe Island – From the left riparian area at narrow river (Paraná) to Inema Lake, with 08 to 12 meters 
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(Low Floodplain) – Short Cycle Systems; 2) Rebojo Coast – From te confluence of the narrow river to the 
Meeting of Waters of Negro River and Solimões/Amazonas River – from 13,50 to 16,10 meters (Medium 
to High Floodplain) – Semi-perennial to perennial activities; 3) Terra Nova – in the whole area that limits 
the Terra Nova Island and the Solimões/Amazon River – varies between 14 to 16 meters (Medium and 
High floodplain) – Semi-perennial to perennial activities. The main link  between the productive systems 
with the floodplain altimetry and the hydric systems (rivers and lakes) is the fertility caused by the 
sediments deposited (clay, silt and sand) arising by the annual flood of the river. Thus, the hydric 
systems, shaper and modelers of the Careiro Island, become important allies to the development of the 
productive system’s diversity, base of the riparian communities and/or varzeanos families. Due this 
peculiarity, verifies the relation scathing of the environmental with the riparian families, identified by 
the variation in the morfometry and the types of creation and growth systems, distributed distantly at 
the 98 kilometers that cover the surrounds of Careiro Island. 
Keywords: Varzeanos, Riparians, Municipality of Careiro, Productive Systems, Hydric Systems 

 

INTRODUÇÃO 
A sociedade humana ao interagir com o meio torna-se parte integrante da 

paisagem física e cultural. Os habitantes das várzeas do Amazonas, para viver o seu 
cotidiano, articulam-se com a dinâmica fluvial, assim, adquirem os meios para a sua 
sobrevivência e, desta forma a relação com a paisagem vai moldando o seu modo de 
vida. 

O rio Solimões/Amazonas é o canal principal da bacia hidrográfica do 
Amazonas, identificada como a maior do planeta com água doce. A característica 
principal de sua dinâmica fluvial é o carreamento de sedimentos em suspensão 
oriundo das terras caídas (erosão fluvial) nas faixas justafluviais e que, por vez  irá  
depositar assim que o potencial de energia diminua, formando várzeas e possibilitando 
ao homem amazônico edificar sua morada e respectivos sistemas produtivos.(SIOLI, 
1984 e 2006; SOARES, 1992; CHRISTOFOLETTI, 1980, 1981, 1991; SUGUIU e BIGARELA, 
1990; CUNHA e GUERRA, 1996 ). Para Cruz (2009):   

 

[...] Os Camponeses-ribeirinhos que habitam a várzea da Amazônia brasileira 
não somente fazem uso das terras já existentes, mas também das que 
surgem como resultado do intenso processo de deposição de sedimentos, 
trazidos pela água do rio Solimões- Amazonas durante as cheias 
anuais.(p.148). 

Sendo assim, de acordo com o processo da tríade (erosão, transporte, 
sedimentação) de rios como o Solimões/Amazonas, o homem varzeano vai elaborando 
seus sistemas produtivos de acordo com a situação geomorfológica da planície 
aluvial(SIOLI, 1984 e 2006; PACHECO e CRUZ, 1994;PACHECO; BRANDÂO e OLIVEIRA, 
1995 e 1996; BRANDÂO, 2004;  STERNBERG, 1998; FRAXE, 2000). 

Partindo dessa premissa, as várzeas da Amazônia têm na dinâmica de seu 
ecossistema a sazonalidade dos rios com dois períodos anuais marcantes: cheia fluvial 
(dez até jun/jul); e, o de vazante (agosto a novembro). Este regime contribui para que 
o modo de vida se adéqüe às condições naturais do ambiente como Vital de la Blache 
defende na sua tese sobre o Gênero de Vida: conjunto de técnicas, os gêneros de vida 
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são formas ativas de adaptação do grupo humano ao meio geográfico. (...) Suas 
mudanças locais traduzem-se como variantes(SORRE, 1984, p.103). 

Desse modo, o município do Careiro da Várzea que tem 90% de sua área total 
constituída por várzeas, as quais modelam as Zonas de cada Distritos e/ou  
Comunidades rurais, com morfometrias diversas, ocupadas com distintos sistemas de 
cultivos, a exemplo do que ocorre na Ilha do Careiro. Sternberg (1998, p. 245), no ínicio 
da década de 1950 verificou essa influência na paisagem dessa unidade municipal: As 
variações sazonais do nível das águas obrigam o homem a constantes ajustamentos; é 
através dessas pulsações da paisagem que mais claramente aparecem às vinculações 
da coletividade com o meio. 

Assim sendo, o homem varzeano vai moldando o seu modo de vida de acordo 
com as modificações ocorridas na paisagem, a partir do trabalho do rio 
Amazonas/Solimões. Essa dinâmica influencia na forma de organizar o seu espaço 
geográfico, constatando dessa forma que o cotidiano dovarzeano torna-se cíclico 
diante de todos os processos que envolvem a inter-relação homem e ambiente.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Área de Estudo 
 

O estudo foi realizado na ilha do Careiro, parte do município do Careiro da 
Várzea (Zonas Fìsicas de abrangência: Ilha do Cambixe (baixo Careiro e baixo Cambixe) 
– faixa justafluvial esquerda do paraná do Careiro; Costa do Rebojo (cabeça do 
tambaqui); Terra Nova – (da cabeça ao rabo do tambaqui), cujo entorno mede 
aproximadamente 98 Quilômetros. A forma dessa ilha tem semelhança ao peixe 
tambaqui(Colossoma macropomum), habitante das águas da rede hidrográfica rio 
Amazonas  

O referido município está distante de Manaus em linha reta 25 km e localiza-se  
entre os paralelos  30,20’11’’ e meridianos 590,81.167”. 

A população do Município do Careiro da Várzea esta estimada em 24.441 
habitantes conforme IBGE(2011), em cuja ilha do Careiro está sediada a cidade  A 
economia embasa-se majoritariamente no setor primário cujo sistema está voltado 
para a agricultura, pesca e pecuária bovina leiteira e de corte. 

A Ilha do Careiro faz parte da bacia sedimentar do Amazonas na seqüência 
cretáceo-terciário com formação de depósitos aluviais. O embasamento é 
característico do pré-cambriano, a região apresenta um conjunto de sedimentos da era 
paleozóica chegando a 2.500metros de espessura ao sul dessa área e, estão 
representados pela Formação Alter do Chão e Solimões (ALMEIDA, 2005). 
 
Metodologia   

O processo metodológico centrou-se no Estudo de Caso, por permitir três 
aspectos básicos na pesquisa científica (YIN,2005; DENZIN e LINCOLN, 2000; MERRIAM, 
1988): a natureza da experiência, enquanto fenômeno a ser investigado; o 
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conhecimento que se pretende alcançar; e, a possibilidade de generalização de 
estudos a partir do método. 

Dentre as técnicas prática de campo, levantamento documental, utilizou-se à 
aplicação do instrumentoProtocolo de Inventariamento Geográfico, nos três complexos 
da geomorfologia fluvial da ilha do Careiro, para a caracterização física, elaboração do 
mapeamento dos sistemas de cultivo e sistemas hídricos e, respectivos registros 
morfométricos (altimetria).Esse Protocolo baseou-se na fundamentação de Callisto 
(2002). 
 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao analisar os dados, verificou-se que a tipologia da paisagem da área de 
estudo foi à hidrográfica onde predominam as características de um grande e variado 
sistema hídrico, modelador da paisagem aluvial e assim definindo os sistemas 
produtivos dos habitantes varzeanos que (re)organizam o seu modo de vida. 

Para entender esse contexto da geomorfologia fluvial, Iriondo (1982) escreveu 
que a planície aluvial amazônica é configurada por unidades geomorfológicas, onde os 
processos naturais e sociais e as inter-relações compoem a paisagem ali 
presente.Entre essas unidades geomorfológicas destacam-se as planícies de meandro 
e bancos antigos, planície de bancos e meandros atuais e depósitos de inundação 
caracterizadas: 

 
[...] pela faixa de sedimentos arenosos que o rio deposita durante a 
fase atual. Uma Característica da fase atual é o fato de o canal estar 
em processo erosivo na Várzea, tanto ao sul quanto ao norte das 
faixas justafluviais, por uma distancia considerada do percurso 
(IRIONDO,1982, p.37). 

 
A referida configuração se assemelha ao que ocorre na Ilha do Careiro, 

principalmente no que se refere aos depósitos de inundação, caracterizados por áreas 
planas homogêneas e às vezes completamente monótonas, mas, geralmente com 
lagos de formas e tamanhos distintos, canais fluviais irregulares as vezes muito 
pequenos e outras de algumas dezenas de metros de largura (IRIONDO, 1982). 

Nesse sentido, a morfoescultura dessa e de outras Ilhas fluviais  se constitui a 
partir de uma complexa dinâmica: paranás e furos cortando a planície, isolando 
porções de terra emergentes, originárias de unidades mais antigas, que passam a 
sofrer individualmente processos localizados de erosão, na porções laterais e ponta à 
montante, e nas laterais e ponta à jusante, processos de deposição. De maneira geral a 
planície de inundação/aluvial e/ou várzea é definida como terrenos baixos e mais ou 
menos planos que se encontram juntos às faixas justafluviais dos rios. Constituem a 
rigor, na linguagem geomorfológica, o leito maior dos rios. Em certas regiões, as 
várzeas são aproveitadas para a agricultura (GUERRA, 1985). 

Sabe-se (PACHECO et al.2012)  que as planícies de inundações amazônica são 
modeladas pela tríade do rio Amazonas/Solimões (erosão fluvial, transporte e 
deposição de sedimentos e assim, conforme a sazonalidade é verificado que essas 
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planícies recebem materiais (silte, argila e sais) enriquecedores, contribuidores na 
fertilidade dos terrenos muito utilizado para a agricultura. 

De todo esse processo fluvial se forma a várzea amazônica que, representa um 
ecossistema totalmente heterogêneo, obtendo uma diversidade em sua fauna e flora 
de acordo com o seu relevo. Dessa maneira, as várzeas tornam-se condicionantes 
essenciais para as atividades dos sistemas de cultivos da região estudada Ilha do 
Careiro(Careiro da Várzea-Amazonas-Brasil). 

Desse modo, o sistema produtivo da Ilha do Careiro caracteriza-se pela 
presença de produtores da agricultura familiar, cuja, produção volta-se em grande 
parte para a agricultura, pesca, extrativismo, a pecuária e a criação. Isto reflete que 
mesmo com a presença dos setores primário, secundário e terciário, o predominante é 
o setor primário. No setor primário a agricultura e a pesca são as duas atividades mais 
desenvolvidas no cotidiano do varzeano. A primeira é a atividade principal e a segunda 
uma atividade complementar. 

Estudar esse sistema produtivo é relevante,na medida em que visa entender a 
relação deste com a função do sistema hídrico regional e a morfometria das várzeas.  

 
Morfometria das Várzeas e os Sistemas Produtivos 

Para o estudo damorfometria altimétrica dos sistemas hídricos na Ilha do 
Careiro fez-se a compartimentação espacial em três grandes complexos 
geomorfológicos:  1) ilha do Cambixe - da faixa justafluvial esquerda do paraná do 
Careiro até o Lago do Inema; 2) costa do Rebojo - da confluência do paraná do Careiro 
até o Encontro d’Águas do rio Negro com o rio Solimões/Amazonas; e, 3) Terra Nova - 
em toda área que se  limita  o rio Amazonas/Solimões com a ilha, paraná e a costa  de 
Terra Nova. Nesses complexos geomorfológicos foram mapeadasas zonas geográficas, 
as morfometrias da várzea e os tipos de sistema produtivos: 

Zona Geográfica 01 (ZG1)- Comunidades de São José e São Francisco 
Nessa zona, o seu sistema produtivo é o de cultivo que está embasada na 

agricultura, mais especificamente nas culturas como couve, pepino, quiabo e alface 
(Fig. 01). 

 

Figura 01: Zona Geográfica 01 
Fonte: FÉLIX, Rodrigo de Oliveira - 2011 
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A referida zona apresenta características de vegetação com mata de várzea, 
onde o rio Solimões e os lagos Joanico, Mandu e Grama apresentam-se com um 
padrão biofísico normal, e mínima evidencia de erosão fluvial nas faixas justafluviais. 

No que trata a morfometria da várzea naZG1, varia entre 14,60 e 15,60 metros. 
Isso demonstra que esta várzea é alta, e mesmo que o ciclo de produção dessas 
culturas em média sejam entre 60 e 70 dias elas ainda são preferencialmente 
escolhidas, pois, a sua produção é ainda maior.   

b) Zona Geográfica 02 (ZG2)- Comunidades de Santa Rita, Nossa Senhora da 
Conceição e Nossa Senhora do Nazaré. 

A ZG2 é banhada pelo paraná da Terra Nova e tem como principal sistema 
hídrico o lago do Canteiro. Possui uma relevante variação na morfometria de várzea, 
onde, apresenta altimetria entre 13,00 e 15,50 metros, configurando essa área entre a 
categoria de várzea média e alta. 

No que se refere ao sistema produtivo, identificou-se a agricultura e a criação 
como principais atividades (Fig. 02). Os estudos de Brandão (2004, p.27) indicavam 
essa predominância:As criações predominantes são bovinos, aves, suínos e ovinos. 
Todas são exploradas em sistema de criação mista com várias formas de 
aproveitamento pelas famílias. 

 

Figura 02:  Zona Geográfica 02 
Fonte: FÉLIX, Rodrigo de Oliveira - 2011 

Os dados indicam que o maracujá (Passiflora Edulis) é um cultivo de ciclo semi-perene 
com produção em até 12 meses. Por esse motivo ele pode ser cultivado em maiores 
escalas. A escolha desse sistema de cultivo se deve a morfometria da várzea que por 
estar nas áreas mais altas, sujeitas a cheias fluviais somente quando são excepcionais, 
possibilita a permanência dessa espécie produzindo. 

Quanto a fisiografia da vegetação da área pode caracterizar-se por conter uma 
vegetação natural de mata ciliar com mínima evidencia de desflorestamento. Nessa 
zona, a erosão fluvial é moderada nas faixas justafluviais de contato com o rio 
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Amazonas, tendo em vista a proteção do cinturão lateral que acresce no sentido 
montante a jusante. 

c) Zona Geográfica 03 (ZG3) -Comunidades do Cristo Rei e São Francisco do Marimba 

A altimetria de várzea na ZG3 varia de 12,60 metros a 13,00 emtros. Essa área é 
caracterizada como várzea baixa por sujeitar-se à todas as cheias fluviais do rio 
Amazonas. Dessa maneira, se verifica que os cultivos produzidos nessas comunidades 
têm variação produtiva entre 60 e 70 dias, pois a referida altimetria não possibilita o 
cultivo de culturas com períodos maiores. A atividade criatória (gado bovino leiteiro) 
na ZG3, permanece nessas áreas de várzea até que a água chegue  levando os 
varzeanos às estratégias de mudar esses animais para o ecossistema de terra firme ou 
mantê-los em marombas (espécie de estábulo coberto com assoalho elevado)até que 
chegue a vazante fluvial. Dentre os sistemas produtivos estão (Fig. 03): os cultivos de 
ciclo-curto - cuja predominância é a agricultura de hortaliças como maxixe, chicória, 
coentro, cebolinha, quiabo e pepino; atividades anuais - criação de gado e a pesca.  

 

Figura 03: Zona Geográfica 03 
Fonte:  FÉLIX, Rodrigo de Oliveira - 2011 

d) Zona Geográfica 04 (ZG4) -  Comunidades de São Sebastião e Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro 

Essas comunidades encontram-se zoneadas na faixa justafluvial direita do paraná da 
Terra Nova. A  morfometria altimétrica identificada nesta zona é de 14,50 a 15 metros. 
A altimetria que caracteriza essa zona como várzea alta, também indica as faixas 
constituídas com o tipo de vegetação mais consolidada, cujas árvores de médio porte 
vão de 4-5 metros (mungubeira - Bombax Munguba)  e as de grande porte, os 
aproximados 60-70 metros (sumaúma ou samaúma - Ceiba pentandra [L.] Gaertn). 

Um fator observado é a morfometria da várzea que permite um sistema produtivo 
mais perene, no entanto, na ZG4 que abrange a ilha da Terra Nova os principais 
cultivos são de ciclo-curto (couve e o pepino). O plantio desenvolvido é utilizado 
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principalmente para abastecer o mercado dos municípios vizinhos e a capital Manaus. 
Os dados forneceram a informação quanto ao pouco consumo dessa produção nas 
comunidades locais. A esse respeito, Noda (2007) verifica que ao estarem em um 
ambiente com diversos ecótipos, os ribeirinhos trabalham e compram outros produtos 
nesse mercado em rede.  

 

Figura 04: Cultivos predominantes na Zona Geográfica 04 
Fonte:  FÉLIX, Rodrigo de Oliveira - 2011 

 

e) Zona Geográfica 05 (ZG5)- (jusante da ilha do Careiro denominado de Rabo 
do Tambaqui) 

Abrange áreas da ilha do Careiro que são faixas justafluviais direita do rio 
Amazonas/Solimões percorrendo até se encontrar com o paraná das Onças que faz 
confluência com o baixo paraná do Careiro. Os principais sistemas hídricos dessa área 
são os internos (lagos do Taboca, Inema e Inema Grande) cujo sistemas abastecem 
com pescado. A área apresenta pouca erosão em suas faixas justafluviais, não 
existindo alterações nos leitos dos lagos, paraná ou do rio que limitam esta zona 
geográfica. 

Não inclui comunidades demarcadas, existem apenas casas isoladas e fazendas, 
cujo principal sistema produtivo constitui-se de criação bovina, porém, com a presença 
de cultivos de hortaliças como acebolinha, chicória e coentro,produzidas em menores 
quantidades por serem suporte para o consumo das famílias varzeanas (Fig.05). 

Entre os principais motivos para não ter um grande número de habitações e em 
consequencia a formação das denominadascomunidades é a morfometria da várzea 
nessa zona. As cotas altimétricas na ZG5 são de apenas 8 a 10,00 metros. Fator 
indicador para a caracterização de várzea baixa. Sujeita a inundação das  terras tão 
logo inicie o processo de subida das águas do grande rio. Analisa-se desta maneira que, 
isso influencia a mudança ou alternância de lugar pelo varzeano. 
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Figura 05: Zona Geográfica 05 
Fonte: FÉLIX, Rodrigo de Oliveira – 2011 

 

f) Zona Geográfica 06 (ZG6) – Comunidades de São Lázaro e São Francisco 
A sexta zona geográfica é banhada pelo paraná do Cambixe e  paraná do 

Careiro, onde,  se concentra a maioria dos lagos(Abiurana, Arroz e Redondo) entre os 
quais, o lago do Rei. Este lago é o maior da Ilha do Careiro e um dos mais utilizado para 
a pesca e abastecimento de água para o sistema de cultivo da ZG6.  

A morfometria altimétrica vai de 15,00 e 16,00 metros, fator que configura essa 
planície de inundação como várzea alta. Nessa zona (ZG6) predomina as atividades 
produtivas dispostas na Figura 06 de acordo com o pearcentual de ocupação da terra. 
Por ser uma das zonas com grande ocupação humana, a floresta de várzea deu lugar a 
paisagem constituída por habitações, quintais espontaneos ()e, fazendas de gado 
bovino. 

 

Figura 06: Zona Geográfica 06 

Fonte: FÉLIX, Rodrigo de Oliveira – 2011 
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g) Zona Geográfica 07 (ZG7)- Comunidades Sagrado Coração de Jesus e São 
Lázaro 

As comunidades da ZG7 estão zoneadas na faixa justafluvial do paraná do 
Cambixe. Nessa área de planície de inundação/aluvial a morfometria varia de 14,00 e 
15,00 metros, fator que caracteriza essa zona comovárzea alta. Por essa zona ser parte 
da formação mais antiga, na recepção dos depósitos aluvionais formadores dos diques 
deixaram entre tais os lagos.  Deste modo, o tipo de sistema hídrico mais presente são 
os internos, entre os quais: lago do Passarinho; lago do Manduca; lago do Cacau; lago 
do Gravetão; e o lago da Cobra. 

Essa fisiografia, inclusive a condição de várzea alta possibilita o 
desenvolvimento dos sistemas produtivos semi-perenes e os perenes como os 
sistemas agroflorestais alternativos de importancia fundamental na produção familiar 
pela riqueza de produtos que disponibiliza (Fig. 07) 

 

Figura 07:  Zona Geográfica 07 
Fonte: FÉLIX, Rodrigo de Oliveira – 2011 

 

h) Zona Geográfica 08 (ZG8) – abrangeas proximidades da Sede municipal- 
entre o paraná do Cambixe e o paraná do Careiro 

O estudo de Sternberg (1998, p.48) descreve essa zona que originou do 
processo de acúmulo de sedimentos, cuja morfologia deriva da atividade fluvial. Esse 
autor também ressalta a relação dos varzeanos com a atividade criatória que é 
marcante principalmente no Distrito do Cambixe e vai até a comunidade de Santo 
Antonio: 

[...] Na região do Careiro, o gado representa o elemento mais importante 
entre os que constituem a marca do homem sobre a paisagem. O fato de ter 
sido a pecuária adotada como fulcro da economia, permite a utilização 
periódica de certos tratos como pastagens de vazante [...]p.48) 

Ressalte-se, no entanto, a existência de outras atividades produtivas, 
principalmente na Comunidade de Santo Antonio (a montante da sede municipal), 
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comunidade de São Lázaro/Beira-Rio onde foram identificados grande parte dos 
sistemas agroflorestais espontâneosalternativos que consorciam a pequena criação 
com o cultivo de hortas, frutas e roças de mandioca. Essas culturas são em sua maioria 
perenes e produzidas em pequenas escalas devido a periodicidade de sua produção 
que acompanha o período de cheia e vazante fluvial. 

 

Figura 08: Zona Geográfica 08 
FONTE: FÉLIX, Rodrigo de Oliveira – 2011 

 

Além da fertilidade (argila, silte, sais) deixada pelo rio Amazonas durante a 
cheia fluvial, a altimetria da várzea na ZG8 (de 15,10 a 16,10 metros)apontada como 
uma das maiores ao longo do perfil longitudinal desse grande rio, possibilita a 
instalação de culturas perenes  nos chamados quintais/sistemas agroflorestais 
espontâneosalternativos, instalados geralmente atrás ou do lado das habitações dos 
varzeanos. e tem como principais sistemas hídricos o Paraná do Careiro e o lago Felipe. 

i) Zona Geográfica 09 (ZG9)- Comunidade Nossa Senhora da Aparecida – 
confluência do paraná do Careiro com a Costa do Rebojo, também denominado de 
cabeça do tambaqui. 

Nessa Zona é onde ocorre uma intensa erosão fluvial  que, de acordo com 
Sternberg (1998) é um dos trechos onde se identifica o maior processo de corrasão 
fluvial (terras caídas) da ilha do Careiro. Isso ocorre, proveniente da pressão da água 
pela Costa do Xiborena (acresção lateral) e pela ilha da Marchantaria (acresção na sua 
jusante) sobre a referida ilha fluvial (PACHÊCO et al., 2012) 

A ZG9 é a parte mais antiga da formação aluvial, a altimetria no período da 
pesquisa variava entre 13,50 (nas proximidades do lago do Joanico) a 16,10 metros 
(confluência doparaná do Careiro com a Costa do Rebojo). Em toda  ZG9, as atividades 
já foram de semi-perenes a perenes, mas, devido ao processo da erosão fluvial a 
paisagem é composta por fragmentos - de quintais, de seringais de cultivo, de 
vegetaçao de restinga (Bombax Munguba, embaúba - Cecropia angustifolia, tachizeiro 
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-Tachigali myrmecophila Ducke etc.) e,  fazendas de gado bovino (as instalações vão 
migrando na medida que perde terras para a erosão fluvial). 

 

Figura 09: Zona Geográfica 09 
Fonte: FÉLIX, Rodrigo de Oliveira – 2011 

 

Pode-se afirmar que a variação na morfometria de várzea exerce grande 
influência na predominância de atividades do sistema produtivo dos 
ribeirinhos.Identificou-se por exemplo: que o sistema produtivo é baseado na 
agricultura de hortaliças, pequena e grande criação,  extrativismo,quintais. Esses 
sistemas produtivos na Ilha do Careiro são desenvolvidos de acordo com o regime do 
rio Amazonas/Solimões e com  a morfometria de várzea. Nas várzes baixas 
predominam os sistemas de cultivo de ciclo curto, e nas várzeas médias e altas (de 
13,00 metros a 16,10 metros) as atividades se distribuem entre semi-perenes e 
perenes. 

Os sistemas hídricos(lagos e rios) tem representatividade para os varzeanos 
que, vão do fornecimento do pescado até uso doméstico, uso na criação de bovinos e 
bubalinos e,  na irrigação das áreas de cultivos. Por outro lado, os paranás e furos 
servem de caminho para encurtar o tempo para a família varzeana deslocar-se até o 
trabalho, casa, escola e lazer, mas, também são esses que favorecem à recepção de 
água do rio Amazonas Solimões para alimentar os 61 lagos que encontram-se no 
centro da ilha do Careiro.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo abordou questões de relevância para o meio científico, na medida em 
que demonstrou um espaço geográfico vivido pelo homem amazônico e a sua 
interação com a natureza. Trouxe também a visibilidade das contribuiçõesoriundas da 
dinâmica e do regime fluvial dos sistemas hídricos Amazônico para os sistemas 
produtivos da região do Careiro da Várzea. 
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Após o resultado discutido verifica-se o quanto os habitantes de um 
determinado lugar criam estratégias para manter o seu modo de vida, mesmo com 
diversidades naturais  como na ilha do Careiro que vivem em função dos períodos de 
cheias e vazantes fluviais. Todavia, quando as cheias são excepcionais, as águas 
permanecem sobre as terras de várzeasaproximadamente quatro meses, assim como, 
em  vazantes fluviais severas os paranás e lagos chegam a ficar abaixo do leito menor. 
Mesmo assim, na cheia os varzeanos constroem marombas para estábulo e se utilizam 
das gramíneas flutuantes e ração para alimentar o gado. Se a atividade principal é o 
cultivo, os canteiros suspensos resolvem a situação da produção, principalmente das 
hortaliças. 

Assim sendo, este estudo identificou o modo de vida nas várzeas relacionado 
aos sistemas produtivos e a interação com o ambiente fluvial. E, a explicação da 
dinâmica desse processo está presente com a alocação de cada sistema produtivo, o 
qual vai sendo moldado de conformidade com um complexo de fatores, entre eles: a 
dinâmica dos sistemas hídricos funcionais que variam com a sazonalidade (período de 
muitas chuvas e cheias fluviais e período de estiagem das chuvas e as vazantes fluviais) 
e, a (re) construção das várzeas. Portanto, de toda a análise desta pesquisa, 
entendemos o quanto os varzeanos da ilha do Careiro têm uma relação muito estreita 
com o ambiente fluvial, demonstrada a partir da combinação de interdependência 
nesse espaço geográfico. 
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RESUMO 
O respeito à diversidade de saberes ambientais das culturas indígenas não tem sido incorporado na 
história dos grandes ciclos econômicos do desenvolvimento territorial brasileiro. Desde a situação 
colonial até a recente expansão, a cana-de-açúcar tem exigido grandes extensões territoriais e intensa 
utilização de recursos naturais. No estado do Mato Grosso do Sul, o plantio e a indústria açucareira tem 
provocado vários impactos sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios Guarani-Kaiowá. 
Somados ao passivo ambiental dos desmatamentos, que resultaram em perda de biodiversidade, o 
setor canavieiro tem avançado sobre terras indígenas em diversas situações fundiárias. O moderno 
discurso da racionalidade ambiental presente na cadeia produtiva da cana-de-açúcar não leva em 
consideração as formas de ocupação tradicionais e o conhecimento local. As diminutas reservas e terras 
indígenas que foram demarcadas na região, além daquelas que estão em estudo ou em fase de 
regularização têm sofrido com os diversos problemas ambientais gerados em nome do 
desenvolvimento. Princípios como autodeterminação, consulta e consentimento prévio informado 
previstos na Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil não tem sido observados nos instrumentos 
administrativos de comando e controle ambiental no contexto das terras indígenas. Este estudo procura 
identificar os problemas ambientais gerados pela cadeia produtiva da cana-de-açúcar na terra indígena 
em fase de regularização, chamada Jatayvary, localizada no município de Ponta Porã. O objetivo geral 
deste trabalho é: analisar as consequências sociais da predominância do modelo monocultural da cana-
de-açúcar sobre a população em estudo. Daí decorrem os seguintes objetivos específicos: refletir em 
que medida o discurso de sustentabilidade envolto na cadeia produtiva da cana-de-açúcar é prejudicial 
aos direitos indígenas; investigar se o diálogo intercultural de saberes poderia ser incorporado nas 
normas e políticas públicas para fortalecer a sustentabilidade do território. 
Palavras Chave: Sustentabilidade; Interculturalidade; Setor sucroalcooleiro; território Guarani-Kaiowá 
 
ABSTRACT 
Respect the diversity of environmental knowledge of indigenous cultures has not been incorporated in 
the history of the great economic cycles Brazilian territorial development. Since the colonial situation 
until the recent expansion, cane sugar has required large territorial extensions and intensive use of 
natural resources. In the state of Mato Grosso do Sul, planting and sugar industry has caused several 
impacts on lands traditionally occupied by indigenous Guarani-Kaiowá. Added to the environmental 
legacy of deforestation, resulting in loss of biodiversity, the sugarcane industry has advanced over Indian 
lands in various land situations. The modern discourse of environmental rationality present in the supply 
chain of cane sugar does not take into account the forms of occupation traditional and local knowledge. 
Miniature reserves and indigenous lands were demarcated in the region, as well as those who are under 
study or in the process of regularization have suffered from various environmental problems generated 
in the name of development. Principles as self-determination, consultation and prior informed consent 
set out in ILO Convention 169, ratified by Brazil has not been observed in administrative instruments of 
control and environmental control in the context of indigenous lands. This studyseeks to identifythe 
environmental problems generatedby theproductive chain ofsugarcanein the 
indigenouslandregularizationphase, calledJatayvary, locatedin the municipality ofPontaPora.Theaim of 
this studywas to reviewthe social consequencesof thedominance ofmonoculturalmodel ofcanesugaron 
the populationunder study. This generatesthe following specific objectives: to reflect the extent to 
whichthe discourseofsustainabilityin the supply chainwrappedthecanesugaris detrimentalto indigenous 
rights; investigatetheinterculturaldialogue of knowledgecould be incorporatedin the standardsand 
policiesto strengthenthe sustainabilityof the territory. 
Keywords: Sustainability; Interculturalism; Sugarcane sector; Guarani-Kaiowá Territory 
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INTRODUÇÃO 
Os cinco séculos de história desde os descobrimentos têm sido marcados por 

distintos momentos de tolhimento da autonomia aos povos indígenas aqui 
encontrados pelos descobridores. Momentos caracterizados pela imposição de 
limitações territoriais, pela utilização dos recursos naturais achados nas terras 
indígenas, pelos modos externos de administração e pela gestão das vidas e liberdades 
dos povos indígenas e pela utilização da mão-de-obra nativa na construção da riqueza 
nacional. Da ação dos primeiros contatos à instauração de uma política pública 
indigenista pelo Estado Brasileiro, experimentaram-se situações que vão da total 
negação da humanidade dos povos autóctones (pelo questionamento da existência ou 
não da alma no ser indígena) à tentativa de tirar-lhes a indianidade por meio de 
práticas cujo escopo seria a transformação em trabalhadores nacionais.  

Os três primeiros séculos coloniais estiveram marcados pela ação de padres 
jesuítas com a finalidade de cristianizar os indígenas. No entanto, a grande questão de 
fundo do momento estava essencialmente ligada à utilização da mão-de-obra, tão 
essencial pra o desenvolvimento e segurança da colônia. O século XIX viu florescer 
uma nova preocupação. Se nos séculos anteriores as ações indigenistas estavam 
voltadas apenas para assegurar a mão-de-obra indígena em sua utilidade prática para 
a vida da colônia, bem como para a conquista das almas, a questão da terra passou, 
então, agora a figurar com grande proeminência (CARNEIRO DA CUNHA, 2002), à 
medida que os espaços de colonização antigos se consolidam e novos surgem em áreas 
onde as frentes de expansão ainda tinham a explorar e desbravar. Enquanto que 
Legislação vigente da época – a exemplo da Lei das Terras – garantiam que as terras 
indígenas fossem preservadas, por um lado, a burla da lei, por outro, favoreceu 
paulatinamente a expropriação territorial (CARNEIRO DA CUNHA, 2002). 

O final do Século XIX e início do XX testemunhavam, portanto, dois 
pensamentos reinantes com relação às populações indígenas. Uma de fundo 
apocalíptico previa que a dizimação aos índios seria algo inevitável com o avanço das 
fronteiras econômicas; as caçadas aos índios “incivilizados”, por outro lado, levava a 
outra preocupação, esta de natureza protecionista – a um só tempo assimilacionista, 
integracionista e tutelar – visava salvaguardar o que restaria destes grupos humanos. 
Foi este viés protecionista que deu as bases para o nascimento do indigenismo 
brasileiro. 

A política indigenista do Serviço de Proteção ao Índio - SPI pautou-se na solução destes 
dois problemas, proteger o índio e proporcionar o progresso. Para tal, tratou de reservar-lhes 
áreas – as reservas - para moradia, estruturar mecanismos capazes de os “civilizar” pela 
educação e trabalho, ao mesmo tempo em que abria caminho para a chegada da sociedade 
nacional, nas frentes de expansão que se sucederam. O final da década de 1960 viu o ocaso do 
SPI, envolto em escândalos, dando surgimento a um novo órgão indigenista, a FUNAI. Segundo 
Gomes (2002, p. 332) a FUNAI, “veio para resolver o que o regime militar concebia como a 
questão indígena brasileira, qual seja, a presença de grupos étnicos populacionalmente e 
culturalmente diferenciados, os quais embora de pouca conseqüência para a nação, 
controlavam vastos territórios (...)”.  

A década de 1980 foi marcada por uma série de mudanças. O fortalecimento 
dos movimentos sociais indígenas encontrou amparo no novo momento político por 
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que passava o Brasil: a abertura política. Os anos de 1988 e 1989 representaram 
marcos para os índios no Brasil, a medida em que houve uma mudança de paradigma, 
sintetizada pela substituição dos verbos tutelar e integrar (contidos no Estatuto do 
Índio, a Lei 6001/1973), pelo verbo reconhecer (agora contido no art. 231 da CF/88). 
Parte desta mudança na legislação nacional acompanhou uma tendência da 
comunidade jurídica internacional que, em 1989, propôs, através da Convenção 169 da 
OIT, ser “aconselhável adotar novas medidas internacionais sobre a matéria, com 
vistas a corrigir a orientação assimilacionista das normas anteriores”.  

Após esta breve contextualização histórica, vamos nos concentrar no estado de Mato 
Grosso do Sul – MS - que, hoje em dia, possui a segunda maior população autodeclarada 
indígena no Brasil e abriga sete etnias no seu território: Guarani, Terena, Kadiwéu, Ofaie, 
Guató, Kinikinau e Atikum. Os Guarani que vivem neste estado pertencem a dois subgrupos:  
os Kaiowá e os Ñandeva, sendo os primeiros constituintes da maior população indígena no MS. 
O Estado brasileiro com maior população indígena é o Amazonas, com 168.680 índios 
autodeclarados, seguido de Mato Grosso do Sul, com 73.295, o que corresponde a 3% da 
população total do Estado e a 9% da população indígena total no país. Segundo os resultados 
do Censo Demográfico do IBGE de 2010, houve um crescimento populacional indígena no país 
em relação a 2000, revelado pelo ritmo de 1,1% ao ano (IBGE, 2014). 

Desde o início da colonização da região, passando pela vinda da Companhia 
Matte Larangeira (sic), no final do século XIX até o avanço das fazendas e empresas 
agropecuárias (século XX e XXI) tem havido um contínuo processo de degradação 
ambiental dos territórios tradicionais indígenas no sul de Mato Grosso do Sul, que tem 
resultado na transformação das paisagens; no desmatamento; na diminuição de 
espécimes da fauna; no assoreamento e poluição dos rios e córregos e na 
contaminação dos solos, dentre outras consequências ambientais danosas.  

No Brasil, há duas situações bem diferentes vivenciadas pelos povos indígenas 
quanto à territorialidade: a) terras extensas e contínuas e b) terras descontínuas e, 
geralmente, minúsculas, que levam a um estado de confinamento. Uma das principais 
dificuldades enfrentadas pelas comunidades indígenas Guarani-Kaiowá de Mato 
Grosso do Sul reside nos atrasos de regularização fundiária das terras reivindicadas. Os 
Guarani-Kaiowá vivem em diversas situações de regularização fundiária nas suas terras 
tradicionais: 1) reservas (1915 -1928) criadas pelo antigo SPI; 2) regularizadas; 3) 
encaminhadas (com alguma pendência administrativa ou judicial); 4) aquelas que são 
objeto de reivindicação, mas não foram incluídas na lista das terras em estudo, 
constituindo as terras sem encaminhamento. As terras indígenas no MS, regularizadas 
ou não, têm sofrido impactos ambientais, sociais e econômicos com o modelo do 
agronegócio adotado na região, o que tem levado os índios, além de outros fatores, a 
buscarem alternativas econômicas e de trabalho fora da sua terra tradicional.   

A região sul de Mato Grosso do Sul encontra-se numa faixa de transição entre 
os biomas mata atlântica, cerrado e pantanal. Esta complexa teia de biodiversidade 
tem sido alvo de um intenso processo de utilização do solo por diversas culturas 
agricultáveis em larga escala, como o milho, a soja e, mais recentemente, a cana-de-
açúcar. Estes processos têm resultado, principalmente a partir da década de setenta 
do século passado, em uma grande perda da cobertura vegetal original. 
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Os Guarani do cone sul de MS ocupam terras com alta densidade populacional, 
o que gera uma série de conflitos relacionados à violência, usurpação do seu modo de 
vida e problemas relacionados com a perda da biodiversidade. As reservas indígenas, 
principalmente, encontram-se, hoje em dia, em uma situação demográfica com 
bastante concentração em um espaço territorial que não atende às demandas mínimas 
de sustentação da sua organização social e, principalmente, das suas técnicas de 
agricultura, pondo em risco a própria segurança alimentar. 

O efeito das graves transformações ecológicas tem causado consequências 
culturais significativas que podem ser sentidas nas cerimônias, na moradia, na 
religiosidade, na alimentação e nos seus rituais. Esta percepção pode ser vislumbrada 
no discurso de xamãs; de movimentos políticos, dentre eles, o Aty Guasu (Grande 
Assembleia Guarani. São reuniões de trocas de experiências, de notícias e de 
encaminhamento de reivindicações às autoridades presentes na ocasião) e, de 
lideranças. Fato este, apontado por Pimentel (2012, p. 217) ao afirmar: “o discurso 
profético sobre a recuperação das terras tradicionais adquire feições ecológicas, fala 
frequentemente das consequências desastrosas das alterações ambientais geradas 
pela ação dos karai (é como os Guarani chamam o homem branco), por um lado, ao 
mesmo tempo em que exalta a recuperação do meio ambiente – e dos poderes e 
forças relacionadas aos xamãs, consequentemente – que advirá com a recuperação 
dos tekoha”. Tekohas são os locais onde ocorre a produção material e cultural dos 
Guarani. Na sua língua Teko significa “modo de ser” e Ha é o local. Logo, Tekoha é o 
local onde se realiza o modo de ser Guarani. 

 

É o lugar físico, a terra, o mato, as águas, o campo e tudo que ali existe, onde 
se realiza o sistema, o modo de ser, a cultura, o estado de vida guarani (...) 
cada grupo familiar tem no ‘lugar’, no Tekoha, sua história e sua referência 
primeira no mundo, e através dele entenderá os outros ‘lugares’ e sociedades, 
o que põe em relevo a situação local na constituição dos indivíduos e grupos 
familiares (THOMAZ DE ALMEIDA, 2001, p. 19). 

A perda dos territórios tradicionais tem provocado uma série de consequências 
danosas sobre a organização social dos Guarani-Kaiowá, em que se destacam os 
efeitos sobre: a segurança alimentar, a saúde, a economia, a perda do patrimônio 
genético de plantas, a escassez de animais de caça, os rituais culturais e religiosos 
associados às espécies animais e vegetais. 

Mas mesmo com toda a problemática fundiária, é nas terras indígenas 
regularizadas onde se encontram as melhores condições ambientais da região do sul 
do Mato Grosso do Sul, pois, observa-se que nas terras em que os Guarani-Kaiowá 
tiveram a retomada da posse, tem havido uma recuperação natural destes espaços. 
Deixar o “mato crescer”, como eles dizem, implica na volta de animais e de plantas 
aonde antes havia lavouras de monoculturas e pastagens de gado.  

O presente estudo procura identificar os problemas ambientais gerados pela 
cadeia produtiva da cana-de-açúcar nas terras indígenas do sul de MS, em particular a 
terra indígena em fase de regularização de Jatayvary, localizada no município de Ponta 
Porã. O objetivo geral é analisar as consequências sociais da predominância do modelo 
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monocultural da cana-de-açúcar sobre a população em estudo. E, como objetivos 
específicos: refletir em que medida o discurso de sustentabilidade envolto na cadeia 
produtiva da cana-de-açúcar é prejudicial aos direitos indígenas e investigar se o 
diálogo intercultural de saberes poderia ser incorporado nas normas e políticas 
públicas para fortalecer a sustentabilidade do território. Os dados utilizados são de 
Relatórios e Notas Técnicas, produzidos pelo Repórter Brasil e pelo Ministério Público 
Federal em Dourados, além de notas próprias de campo, realizadas no final de 2013. 
 
Estudo de caso: a terra indígena Jatayvary 

Entre as 42 Terras Indígenas já reconhecidas no Estado de MS, grande parte se 
concentra na região da expansão canavieira no Cone Sul, e de acordo com o Ministério 
Público Federal, 16 usinas estão localizadas nos municípios onde há terras já 
identificadas e delimitadas pela Funai (LIMA, 2009). De acordo com a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), na safra 2012/13 a cana teve uma expansão de 
12,5% em relação ao período anterior, e hoje ocupa mais de 550 mil hectares no 
Estado (Repórter Brasil, 2014b). O que confirma a propaganda oficial do governo de 
que o MS seria o “melhor lugar para se produzir etanol no Brasil”! 

O setor sucroalcooleiro é formado por uma cadeia produtiva composta pelas 
atividades de plantio da cana-de-açúcar e pelas usinas geradoras de produtos gerados 
a partir dessa matéria prima, dentre eles, o biocombustível etanol. Como toda 
atividade econômica, gera uma série de transformações sociais e ambientais. 
Enquanto que para o plantio são necessárias amplas extensões territoriais e intenso 
uso dos recursos naturais; para a indústria, os resíduos constituem os principais 
problemas a serem geridos. 

Os impactos desse setor incidem em diversos níveis, do local ao global, uma vez 
que se trata de uma commodity e resultam em transformações econômicas, sociais e 
ambientais. O setor tem alterado aspectos organizacionais das comunidades do 
entorno, desde agricultores familiares a comunidades indígenas; afetam a saúde e as 
relações de trabalho. Dentre estes, destacam-se os seguintes impactos sobre as terras 
indígenas no cone sul de MS: o plantio de cana em áreas próprias ou arrendadas que 
incidem sobre territórios indígenas em fase de reconhecimento; dificuldades dos 
indígenas trabalharem em atividades de subsistência nesse espaço devido à 
degradação da terra; utilização de agrotóxicos no plantio da cana-de-açúcar (e 
contrabando vindo do Paraguai); uso intenso da água; contaminação dos cursos 
d’água, solo e ar; perda da biodiversidade e impactos decorrentes do transporte da 
cana-de-açúcar. Segundo depoimento colhido pelo Repórter Brasil (2014a): 

 
O principal problema tem sido o tráfego intenso de caminhões que 
transportam a produção pela estrada que corta a área - o perigo de 
atropelamentos, que já ocorreram, é grande, além do incômodo da poeira e 
do barulho. “Outro problema são as constantes aplicações de veneno com 
avião. Quando isso acontece, as crianças aqui ficam com muita diarréia e 
vômito”, explica Arlindo Cabaña, liderança local. 

A Terra Indígena Jatayvary localiza-se no município de Ponta Porã, MS. Possui 
uma superfície de 8.800 ha, mas só 180 ha estão sendo ocupados por 
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aproximadamente 64 famílias. Ela foi reconhecida pela Funai em 2004 como Terra 
Indígena (TI) e declarada através da Portaria MJ/GM Nº 499, em abril de 2011. De 
acordo com o processo administrativo, falta a Homologação. 

A terra indígena vem passando por uma série de transformações no uso de seu 
território, para nos situarmos nos últimos cinquenta anos: fazenda de gado, de plantio 
de soja e de milho; assentamentos e plantio de cana-de-açúcar, sem contar a 
vizinhança da usina do setor sucroalcooleiro. A multinacional Bunge (situada a 12 Km 
da terra indígena)é arrendatária de ao menos três fazendas que incidem sobre a área 
indígena de Jatayvary (fazendas Santa Luzia, Guarida e Três Marias). Além disso, as 
usinas Dourados Açúcar e Álcool, Nova América e São Fernando também teriam 
relação com plantios incidentes em Jatayvary. 

Para compreender a percepção dos indígenas sobre os impactos do setor 
sucroalcooleiro em suas terras tradicionais foram feitas visitas à Jatayvary e 
conversações com vários de seus moradores para através de suas narrativas apreender 
as suas visões sobre o problema. Entende-se como percepção, “o processo pelo qual o 
ser humano age, pensa, conhece, aprende e se recorda dentro do contexto de seus 
envolvimentos mútuos e práticos no mundo experimentado” (INGOLD, 2000, p. 171). 
Sua premissa é de que “os caminhos da ação no meio ambiente também são caminhos 
da percepção”. 

Após a Companhia Matte Larangeira (sic) encerrar suas atividades na região 
(por volta da década de 1920), a área foi titularizada como sendo de propriedade de 
Lima Campo. Enquanto o patriarca era vivo, os índios permaneceram por lá nos fundos 
da fazenda e realizavam trabalhos esporádicos. Já com os seus herdeiros, a situação se 
modificou e a tolerância aos índios da região piorou. Vários foram levados para áreas 
de reserva, como a de Dourados. Grupos menores permaneceram no local. Os 
herdeiros foram vendendo e loteando a terra, fracionando a terra indígena e 
ampliando o rastro de desmatamento. 

Ao entrar na estrada de terra que dá acesso a Jatayvary percebe-se que o lado 
direito está desmatado, mas há a presença de uma vegetação de cerrado que está se 
recuperando. Este pedaço longo de terra foi, no passado recente, colocado à venda 
através de um loteamento para colonos pelo extinto Banco da Terra. Mas o Ministério 
Público Federal (MPF) interviu no sentido de barrar o projeto, por se tratar de terra 
indígena. Alguns lotes chegaram a ser comercializados, encontrando-se, até hoje, 
alguns colonos no fundo da terra que ainda plantam suas roças. Já do lado direito, um 
antigo proprietário contraiu um empréstimo rural no Banco do Brasil e não quitou a 
dívida. A terra iria a leilão, quando através de medida do MPF conseguiu-se que os 
índios permanecessem no local. Lá podem ser vistos vestígios de construções do antigo 
proprietário. 

A vasta plantação de cana-de-açúcar dentro e no entorno da terra indígena é 
um indicativo da cadeia de plantio, processamento e industrialização que existe na 
região. Há poucos quilômetros dali se encontra a usina de cana-de-açúcar da Bunge. 
Recentemente, uma equipe da Oxfam inglesa esteve na região e pode ver in loco as 
relações entre o plantio da cana na terra indígena Jatayvary e a usina da Bunge, 
multinacional que recebe financiamento de vários bancos internacionais, inclusive do 



 
 

414 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

Rabo Bank da Holanda, o que motivou várias reportagens sobre o assunto naquele 
país. 

Segundo Agemir, único professor de Jatayvary, por conta da relação difícil com 
os fazendeiros da área, os indígenas não trabalham na cana-de-açúcar. Mas às vezes os 
fazendeiros tentam arregimentar trabalhadores para dois dias de trabalho. Nesse caso, 
os índios só vão se forem em grupo de aproximadamente cinco para evitar confusão. A 
maioria dos índios que trabalham na cana vem de Dourados. Os índios de Jatayvary 
trabalha mais no eucalipto, na empresa COAMA. Mas a situação é bem difícil para 
quem não tem trabalho. Conforme Agemir, a cesta da Funai vem certa uma vez por 
mês mas a cesta do estado atrasa e vem a cada dois ou três meses. 

Em 2013, a Funai foi colocar os marcos demarcatórios  na terra indígena, o que 
conseguiu fazer do lado do ex-loteamento do Banco da Terra mas foi impedida de fazê-
lo do lado das fazendas de soja e de cana-de-açúcar. Mas, conforme, Agemir, os 
marcos colocados foram retirados recentemente. Os fazendeiros também querem 
desmatar a mata remanescente. No ano passado eles tentaram e os índios fecharam a 
estrada.  

Uma moradora antiga da região, Dona Izana, é uma profunda conhecedora de 
plantas da região e chegou a mostrar a área em que ela nasceu, o Rancho Cunhã, que 
hoje não há vestígios de ocupação, mas sim uma matinha em recuperação. Ela nos 
mostrou a área com muito entusiasmo. Essa localidade fica próxima à casa de Arlindo. 
Agemir nos explicou que a terra na frente da casa de Arlindo estava carpida porque foi 
o fazendeiro mandou fazê-lo para que houvesse plantação. Um pouco mais adiante, do 
lado esquerdo, fica o guaviral, onde se vê o cerrado se recuperando com vários 
arbustos e frutas como araticum e guavira. Na época da colheita, a comunidade se 
reúne para colher, junto com as crianças, e passam o dia por ali, comendo e bebendo 
tereré. Há uma árvore frondosa e de pequeno porte em que eles ficam em baixo da 
sua sombra se confraternizando. Há duas espécies de guavira nativa na área e 2 tipos 
de araticum também. Dona Izana, mais uma vez mostrou todo o seu conhecimento 
sobre as plantas e se mostrava feliz em dizer os nomes das árvores, como jatobá e, 
outras vegetações, como barbatimão. Os bovinos também circulam por lá apesar de 
não ter visto nenhum, mas sua presença poderia ser sentida devido à braquiária estar 
baixa.  

Ao sair do guaviral, encontramos Arlindo, uma liderança de Jatayvary, que logo 
foi entabulando uma conversa sobre a situação de vida deles e as difíceis relações com 
os fazendeiros e com o poder público. Ele disse que “a comunidade indígena está 
abandonada pelo poder público”. 

 
Discurso de sustentabilidade e monocultura 

Diversos setores econômicos incorporaram nas últimas duas décadas discursos 
de sustentabilidade para atender, em grande medida, as necessidades de 
financiamento, do cumprimento de normas e as novas exigências consumeiristas. 
Valendo-se da abertura semântica do conceito normativo de desenvolvimento 
sustentável, estabelecido no Relatório Brundtland, de que “é o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
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futuras em satisfazer suas próprias necessidades”, a sua apropriação em grande 
medida tem ocorrido de modo vago, banalizando as possibilidades da sua criação e 
aplicação. Situa-se num âmbito do discurso como “categoria mais geral da produção 
linguística e abrange um número de outras táticas e métodos incluindo a narrativa 
(escrita e oral) e a retórica” (HANNIGAN, 2009, p. 61). 

Para além das três consagradas dimensões do desenvolvimento sustentável: 
econômica, ambiental e social; existem muitas faces que nem sempre são colocadas 
abertamente nos processos decisórios sobre atividades e empreendimentos que 
causam profundas transformações nos territórios urbanos ou rurais. Como lembra 
Pinheiro do Nascimento (2012, p. 51) o Desenvolvimento Sustentável: 

 
se tornou um campo de disputa, no sentido utilizado por Bourdieu, 
com múltiplos discursos que ora se opõem, ora se complementam. O 
domínio da polissemia é a expressão maior desse campo de forças, 
que passa a condicionar posições e medidas de governos, 
empresários, políticos, movimentos sociais e organismos 
multilaterais. 

 

A opção política em incentivar o etanol como uma alternativa aos combustíveis 
fósseis no Brasil passou por diversos momentos, desde a década de 1970. A cada 
anúncio de crise do petróleo, novas investidas financeiras, tecnológicas e políticas têm 
sido feitas. São vários os ciclos de estímulo e desestímulo ao setor sucroalcooleiro, 
desde a produção do açúcar da era colonial no nordeste brasileiro a diversidade de 
produtos gerados atualmente, onde o etanol figura como combustível limpo e 
sustentável. A geopolítica da sua produção está concentrada no centro-sul do país, em 
áreas associadas ao modelo econômico do agronegócio de monoculturas que 
engrossam o produto interno bruto brasileiro. 

A homogeneidade e uniformidade do modelo monocultural atinge o 
pensamento e se expande para as práticas relacionais com o meio ambiente. Segundo 
Shiva (2003, p. 17):  

as monoculturas ocupam primeiro a mente e depois são transferidas 
para o solo. As monoculturas mentais geram modelos de produção 
que destroem a diversidade e legitimam a destruição como 
progresso, crescimento e melhoria. Segundo a perspectiva da 
mentalidade monocultural, a produtividade e as safras parecem 
aumentar quando a diversidade é eliminada e substituída pela 
uniformidade. 

  

A perda da diversidade biológica leva a perda da diversidade de saberes locais, 
resultando em um duplo empobrecimento: de natureza e de cultura. A ancestralidade 
do saber indígena no trato da terra tem sido subjugado em nome de um ideal universal 
de técnicas, políticas e economia que colonizam povos e ambientes. Velhas e novas 
questões sobrepõem-se, ganhando redefinições em decorrência dos complexos 
processos territoriais operados no cone sul de Mato Grosso do Sul. O “velho” 
integracionismo assume “novas” roupagens com discursos modernizantes e 
hegemônicos replicáveis a diversas realidades indígenas latinoamericanas. Nesse 
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caminho percebe-se o quanto se perde entre os ideais teóricos e as práticas do 
discurso do multiculturalismo e da sustentabilidade (VERDUM, 2006). 

As crises ambientais são precedidas da fragilidade dos saberes científicos 
dominantes. Estas questões são reconhecidas por Santos (1987) e identificadas como 
“crise do paradigma dominante”. Para a qual ele propõe um paradigma emergente 
baseado em quatro pilares: 1) todo o conhecimento científico-natural é científico-
social; 2) todo conhecimento é local e total; 3) todo o conhecimento é 
autoconhecimento; 4) todo o conhecimento científico visa constituir-se em senso 
comum. 

Seguindo uma linha que analisa as relações entre saber e poder, Linda Smith 
(1999, p. 39) propõe uma metodologia decolonizante. No sentido de que “as 
metodologias e métodos de pesquisa, as teorias que as informam, as questões nas 
quais elas são geradas e os estilos de escrita empregados, são todos atos significantes 
que precisam ser considerados cuidadosa e criticamente antes de serem aplicados. Em 
outras palavras, eles precisam ser ‘decolonizados’”. 

Os sistemas de agricultura monocultural são baseados em regime de 
propriedade privada e produzem um rastro de destruição sobre os recursos naturais.  
Mesmo devendo atender a função socioambiental, o exercício da propriedade tem, 
histórica e prioritariamente, atendido a lógicas privatísticas, tendo levado a diversas 
situações de exclusão e injustiças sociais e ambientais.  

Existem diferenças significativas entre as formas de cultivo e o grau de 
utilização dos recursos naturais entre sistemas monoculturais e a agricultura nativa. 
Segundo Shiva (2003, 56-8), nas monoculturas há o predomínio da “integração de 
sementes e os produtos químicos”, visando tornar uma cultura “extremamente 
produtiva” e para isso são usadas “sementes, fertilizantes químicos, pesticidas, 
petróleo e irrigação intensiva e acurada”, o que gera uma série de impactos ecológicos 
negativos. Na agricultura nativa prevalece uma “relação simbiótica entre solo, água, 
plantas e animais domésticos”, em sistemas de “rotação de culturas” complexos e 
diversificados com insumos orgânicos. 

A imposição da uniformidade cultural gera instabilidade e vulnerabilidade 
natural e social. Por isso, o direito a terra (entendida esta como um ser vivo e com 
dinâmicas próprias) e o direito ao território (entendido com um viés étnico e de 
ocupação tradicional) devem auxiliar na construção de um diálogo mais harmônico 
entre os direitos indígenas, ambientais e econômicos. 

 
Direito e sustentabilidade em terras indígenas  

A passagem do paradigma assimilacionista/integracionista para o atual 
representou, em tese, uma mudança na perspectiva do Estado Brasileiro: por um lado, 
os índios ganhariam autonomia e, por outro, não caberiam mais os esforços voltados 
para transformar povos e comunidades inteiras em “brancos”. A aceitação deste novo 
paradigma, contudo, não tem sido isenta das resistências axiológicas e ideológicas 
contidas na sociedade nacional que é, a um só tempo, antiindígena e orientada para o 
progresso. 
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Reconhecer os índios em sua organização social própria, seus usos, costumes, 
línguas, tradições, bem como os direitos originários que tradicionalmente ocupam, 
representa ter de lutar contra as ideologias e preconceitos dominantes de nosso 
tempo atual. O verbo reconhecer implica uma mudança de atitude que nossa 
sociedade ainda teima em não aceitar. Seja no plano das interações interétnicas, seja 
na aplicação de políticas públicas e normas indigenistas. 

As conquistas constitucionais operadas a partir da década de oitenta na 
América Latina, com a abertura democrática e a abrangência de uma ampla agenda de 
direitos coletivos, foram responsáveis, de modo geral, pela incorporação do ideário do 
multiculturalismo, do reconhecimento da diferença da heterogeneidade étnico-
cultural, do rompimento com as lógicas colonialistas e do pluralismo jurídico. A 
concretização de um constitucionalismo multicultural na questão indígena no Brasil 
implica na revisão das relações atuais entre Estado e povos indígenas, no sentido de 
que estes sejam dotados de melhores condições para desenvolverem as suas próprias 
versões de conservação ambiental nos seus territórios. 

No entanto, a invisibilidade à qual, historicamente, as populações indígenas 
vêm sendo submetidas pelo Estado brasileiro, tem resultado em processos de 
exclusão, de violência e de discriminação que são verificados, dentre outros, em 
tomadas de decisões sobre a formulação, a liberação e o financiamento de projetos, 
obras, atividades e empreendimentos causadores de profundos impactos sociais e 
ambientais que não incluem efetivamente o viés étnico. Isto ocorre, em grande 
medida, sem a participação que as comunidades indígenas poderiam ter como 
protagonistas dos seus erros e acertos, se os mecanismos de consulta e de audiências 
públicas atendessem aos direitos reconhecidos pela Constituição de 1988 e por 
normas internacionais ratificadas pelo Brasil. 

A Convenção 169, sobre povos indígenas e tribais, adotada na 76ª Conferência 
Internacional do Trabalho em 1989, foi ratificada pelo Brasil. Este texto juntamente 
com a Constituição Republicana de 1988 constituem as principais referências 
normativas para o tratamento da questão indígena. Eles contêm elementos 
interpretativos imprescindíveis para a atuação das funções legislativa, executiva e 
judicial do Estado.  

O mesmo Estado que deveria criar mecanismos jurídicos e administrativos para 
proteger os direitos territoriais e ambientais das populações indígenas é aquele que 
libera e financia a iniciativa pública e/ou privada para exercer projetos, obras, 
atividades e empreendimentos que tem/terão impactos diversos sobre o meio 
socioambiental de populações tradicionais. Este comportamento dúbio do estado 
brasileiro revela uma atuação vacilante sobre os rumos do desenvolvimento que se 
pretende construir, levando em consideração o conjunto de normas nacionais e 
internacionais sobre direitos indígenas e ambientais. 

Muitos dos projetos, obras, atividades e empreendimentos nos setores 
agropecuários, industriais e de infraestrutura se revestem de um ideal modernizante e 
de um discurso universalista e hegemônico para angariar parceiros financeiros e 
políticos na obtenção de recursos e de liberação das licenças e de outros trâmites 
burocráticos para o seu funcionamento. 
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Em muitas situações, a legislação ambiental afronta a diversidade étnica e o 
trato que as populações indígenas têm para o que chamamos de “meio ambiente”. É 
necessário pensar que as relações desempenhadas pelos índios, na utilização da terra 
do seu território tradicional, nem sempre são compatíveis com os projetos de 
desenvolvimento sustentável ou de etnodesenvolvimento que instituições públicas e 
privadas, por via de diversas formas de financiamento, designam e gerenciam nestes 
espaços. Exemplos dessa situação são: a não obrigatoriedade do licenciamento 
ambiental para o plantio de cana-de-açúcar; o não cumprimento do Decreto 6.961/09, 
que trata do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, quanto à exclusão das 
terras indígenas da área de zoneamento deste setor, pelo menos na área desse 
estudo; problemas na incorporação e na avaliação dos estudos de impactos ambientais 
sobre terras indígenas; ausência ou incompleta valoração dos impactos 
socioambientais nos procedimentos de licenciamento ambiental. 

A contribuição que as terras indígenas podem dar para a conservação 
ambiental no Brasil deve ser pensada e construída a partir das cosmologias étnicas, 
respeitando as suas diferenças organizativas e visões de mundo no trato dos 
elementos que compõem o meio ambiente. Isso requer um esforço inovador de 
construção de estratégias jurídicas e políticas capazes de reconhecer tais 
peculiaridades, bem como numa capacidade criativa de reinventar o direito numa 
perspectiva plural e emancipatória, resignificando os seus sentidos contemporâneos e 
revitalizando a hermenêutica jurídica. 

Para a efetivação dos direitos constitucionais indígenas é necessário construir 
diálogos entre o sistema jurídico oficial e os sistemas jurídicos das sociedades 
indígenas, levando em consideração sua “organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições” (art. 231, CF/88). O direito consuetudinário constitui a principal 
fonte jurídica para a autorregulação e autodeterminação indígena. A cosmologia dos 
grupos constitui o elemento revelador das suas estruturas simbólicas. Segundo 
Verdum (2013, p.32): 

o costume jurídico nas sociedades indígena não constitui uma esfera 
diferente ou autônoma da sociedade, ele está imerso na estrutura 
sócio-simbólica do grupo, ou seja, permeia e é permeado por outros 
fenômenos da cultura, como as relações de parentesco, a língua, a 
religiosidades, os valores culturais e as práticas de cuidado da saúde. 

As terras indígenas no Brasil são consideradas como áreas protegidas ou 
espaços territoriais especialmente protegidos, utilizando a linguagem constitucional 
(art. 225 da CF/88). Essas terras fazem parte do Plano Nacional de Áreas Protegidas 
(PNAP). A gestão territorial e ambiental das terras indígenas precisa, desde a sua 
formulação, ser pensada, operacionalizada e revisada a partir de uma ótica que, de 
fato, obedeça a critérios de diferenciação e a lógicas plurais, conforme a etnia, as 
identidades dos grupos, o meio ambiente, os fatores externos, a dialética das relações 
indígenas com a comunidade não índia, os processos históricos de ocupação do 
território, as alternativas econômicas, dentre outros fatores que poderão ser 
identificados caso a caso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante dos argumentos levantados, ressalta-se que o título do presente 

trabalho traz consigo uma contradição, pois, a concepção de sustentabilidade deve 
trazer consigo a ideia de respeito à diversidade nas interações entre todos os seres e a 
natureza. 

As estratégias jurídicas (normas, planos, programas, políticas, financiamento, 
práticas) precisam se aperfeiçoar para garantir um tratamento específico para a 
conservação ambiental em terras indígenas que contemple a diferença, a 
autodeterminação e o pluralismo destas sociedades. 

Auxiliam neste processo de reconstrução científica e política a ideia de ecologia 
de saberes que se “assenta na ideia pragmática de que é preciso fazer uma reavaliação 
das relações concretas na sociedade e na natureza que os diferentes conhecimentos 
proporcionam” (SANTOS, 2010, p. 159). E de diálogo de saberes em que predomina a 
ética da outridade e a política da diferença (Leff, 2012). 

Neste sentido, questionaram-se o paradigma da energia limpa e sustentável 
produzida pelo setor sucroalcooleiro; o discurso da sustentabilidade da monocultura 
da cana-de-açucar e as normas e políticas públicas que na sua concepção e aplicação 
não levam em consideração a diversidade cultural e ambiental. 

O reconhecimento dos direitos das populações indígenas sobre seus territórios, 
mesmo que em processo de demarcação é imprescindível, inclusive para frear o 
avanço da degradação ambiental. E para através da interculturalidade na 
sustentabilidade buscar-se a recuperação ambiental dos territórios indígenas. 
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RESUMO 
O presente trabalho analisa as contribuições do Projeto YCAA-CY para a sustentabilidade socioambiental 
e o desenvolvimento local na comunidade do Aninga, município de Parintins/AM. Como abordagem 
metodológica utilizou-se a pesquisa bibliográfica em fontes científicas que discutem a temática e 
pesquisa de campo de natureza qualitativa, com aplicação de formulários contemplando perguntas 
abertas e fechadas direcionadas ao coordenador do Projeto YCAA-CY e cinco comunitários. Aninga, 
assim denominada, é uma comunidade periurbana localizada no município de Parintins, possui uma 
infraestrutura básica (igreja, escola municipal, campo de futebol, centro social, água encanada e luz 
elétrica), contudo, não há uma associação formal de moradores, tal fato segundo os entrevistados, 
interfere no processo de busca por maior efetividade das políticas públicas. No setor econômico, alguns 
moradores trabalham com a agricultura, outros com a criação suína e bovina, e há ainda 33 artesãos 
que trabalham com entalho em madeira. Quanto ao aspecto sociocultural, têm-se as apresentações dos 
grupos de quadrilha, pastorinha, festa religiosa de Santa Terezinha, times de futebol e o Boi-Bumbá 
Campineiro. Dois projetos são desenvolvidos na comunidade, o Pé de Pincha (criação de quelônios) e o 
Projeto YCAA-CY, este último, sob a coordenação de um casal de comunitários. Segundo o coordenador, 
este Projeto tem por objetivo promover e apoiar ações de caráter socioambiental, sobretudo, junto aos 
moradores haja vista as preocupações com a preservação e conservação dos recursos naturais. Tem 
ligação com o Sistema Agroflorestal e parceira com a Universidade Federal do Amazonas. Assim, 
trabalha com mudas de plantas poupanças e frutíferas de modo a contribuir na subsistência alimentar e 
econômica dos moradores. A pesquisa revelou que o supracitado Projeto tem grande importância na 
comunidade, contudo, não abrange todos os comunitários, nem tão pouco recebe apoio da gestão 
municipal. Segundo os entrevistados, as contribuições do YCAA-CY são precisamente no âmbito da 
preocupação com uso sustentável dos recursos naturais e na questão alimentar e econômica, mas ainda 
é parcial. Desta feita, conclui-se que o referido Projeto assenta-se como uma estratégia de 
desenvolvimento local, pois caminha na perspectiva de melhores condições de vida para a população do 
Aninga, embora, para melhor efetivação aponta-se a necessidade da parceria com o poder 
governamental, assim como com as comunidades adjacentes, visto que o impacto do projeto para além 
de ambiental é, também, econômico e social. 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Desenvolvimento Local; Projeto ICAA-CY; Parintins; Aninga 
 
ABSTRACT 
This paper analyzes the contributions of the Project YCAA-CY for environmental sustainability and local 
development in the Aninga community, municipality of Parintins/AM. As a methodological approach we 
used the literature on scientific sources discussing the topic and field research of a qualitative nature, 
with application forms comprising open and closed questions directed to the Project Coordinator YCAA-
CY and five community. Aninga, so called, is a peri-urban community located at Parintins, has a basic 
infrastructure (church, public school, soccer field, community center, running water and electricity), 
however, there is a formal neighborhood association, such indeed according to the interviewees, 
interferes with the search for greater effectiveness of public policy. In the economic sector, some 
residents work in agriculture, others with swine and cattle rearing, and there are still 33 craftsmen 
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working with wood carving. Regarding the socio-cultural aspect, we have presentations of groups of 
gang shepherdess religious feast of St. Therese, football teams and Bumbá Campineiro. Two projects are 
developed in the community, Foot Pincha (creation of turtles ) and Project YCAA-CY, the latter, under 
the coordination of a couple of community. According to the engineer, this project aims to promote and 
support socio-environmental actions, especially with residents considering the concerns with the 
preservation and conservation of natural resources. It connects with the Agroforestry System and 
partner with the Federal University of Amazonas. Thus, working with seedlings savings and fruit plants 
to contribute in the food and economic livelihood of the residents. The research revealed that the 
abovementioned project has great importance in the community, however, does not cover all EU, nor 
receives support municipal management. According to respondents, the contributions of YCAA-CY are 
precisely within the concern for sustainable use of natural resources and food and economic issue, but it 
is still partial. This time, it was concluded that that project sits as a local development strategy as it 
walks the hopes of better living conditions for the population of Aninga, although for best execution 
points up the need for partnership with the power government, as well as surrounding communities, 
since the impact of the project beyond environmental is also economic and social. 
Keywords: Sustainability; Local Development; Project ICAA-CY; Parintins; Aninga. 

 
INTRODUÇÃO 

A discussão em torno da sustentabilidade socioambiental tem suas bases na 
década de 60 do século XX e permanece sobremaneira no cenário contemporâneo, 
cuja trajetória histórica engendrou debates teóricos significativos e controversos em 
meio à diversidade de autores que problematizam a temática considerando o modo de 
produção capitalista. 

Nesse contexto, emerge no Brasil, década de 90, a expressão desenvolvimento 
local sob os efeitos da globalização econômica intensificada nos meandros da 
sociedade. Trata-se de uma expressão que vem sendo mencionada na aldeia global, 
cuja finalidade é primar pela melhoria na qualidade de vida dos sujeitos a partir de 
uma perspectiva local. 

Para Jesus (2003), o desenvolvimento local é entendido como sendo uma 
estratégia que envolve diferentes atores de um determinado lugar na tentativa de 
encontrar atividades que levem os mesmos à mudanças nas condições e formas de 
acesso e produção de bens e serviços, haja vista a busca por melhores condições de 
vida. 

Diante disso, este artigo tem como objetivo analisar as contribuições do Projeto 
YCAA-CY para a sustentabilidade socioambiental e o desenvolvimento local na 
Comunidade do Aninga no Município de Parintins/AM. Para dar conta de responder ao 
pretendido, o trabalho está dividido em quatro partes, além desta introdução. 
Primeiramente apresentam-se os procedimentos metodológicos, em seguida 
discutem-se aspectos conceituais sobre a sustentabilidade socioambiental e o 
desenvolvimento local, posteriormente desvela-se a realidade da comunidade do 
Aninga e o contexto do Projeto YCAA-CY, e por fim, têm-se algumas sinalizações 
conclusivas a respeito dos resultados obtidos. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos que nortearam a elaboração do artigo foram 
sequenciados em duas etapas, porém complementares entre si, cujo período perfilou 
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entre Dezembro de 2013 à Março de 2014. Na primeira, foi realizada uma revisão 
bibliográfica em fontes científicas que discutem a temática com aportes em leituras, 
fichamentos e análises reflexivas, assim, as principais categorias de estudo foram 
sustentabilidade socioambiental e desenvolvimento local. Tais debates foram de suma 
importância para posterior análise do Projeto Ycaa-Cy na comunidade do Aninga. 
Conforme Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica não se constitui em mera 
repetição de ideias já ditas ou escritas, mas possibilita ao autor a reflexão de um 
determinado assunto chegando a conclusões inovadoras.   

Na segunda etapa procedeu-se à pesquisa de campo de natureza qualitativa 
com uso de técnicas e instrumentos específicos para coleta de dados. Os informantes 
da pesquisa foram: o casal de comunitários (coordenadores do Projeto Ycaa-Cy) com 
os quais foi realizada entrevista semiestruturada; e 05 (cinco) moradores da 
comunidade do Aninga, com estes foram aplicados formulários com perguntas abertas 
e fechadas. Ademais, utilizou-se da observação sistemática e diário de campo, ambos 
necessários e contributivos no processo da pesquisa. De posso dessas informações, 
fez-se a análise dos dados à luz das discussões teóricas tecidas em momento anterior 
de forma a alcançar o objetivo proposto. As questões a seguir desvelam o debate 
sobre as contribuições do Projeto Ycaa-Cy para a sustentabilidade socioambiental e o 
desenvolvimento local da comunidade do Aninga em Parintins/AM. 

 

SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL: algumas 
questões para análise 

Este tópico tem por objetivo discutir aspectos conceituais sobre a 
sustentabilidade socioambiental e o desenvolvimento local. Trata-se de um debate 
atual e complexo, tendo em vista a diversidade de autores que abordam a temática 
perpassando pelo campo da economia, ecologia, entre outros saberes, cuja produção 
de conhecimentos converge e divergem-se no âmbito acadêmico. 

Vale dizer que, na contemporaneidade o debate sobre a sustentabilidade 
socioambiental está, de alguma forma, atrelado ao desenvolvimento local, pois, as 
discussões sobre este último situam-se no âmbito de um cenário que busca melhorias 
no processo da vida social e que, para tal, precisa caminhar numa via sustentável. Em 
outras palavras, estão interligados porque suas intervenções assentam-se na melhoria 
das condições de vida dos sujeitos locais, onde o global é parte integrante e a 
sustentabilidade é levada em consideração com vistas à promoção de uma nova forma 
de se pensar o desenvolvimento (RIBEIRO; RODRIGUES, 2012). 
 
Sustentabilidade Socioambiental: concepções em debate 

A questão socioambiental reconhecida atualmente como uma problemática de 
caráter social e político (SAUER; RIBEIRO, 2012), permeia as discussões no cenário 
contemporâneo, sobretudo, em relação aos abalos e transformações que vem 
acontecendo no meio ambiente. Em decorrência disso, podem-se citar as degradações 
ambientais que, são fatores provocadores da perda de fertilidade do solo e causam o 
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desenvolvimento da pobreza e miséria em locais muitas vezes urbanos e até mesmo 
em regiões rurais.  

No debate sobre a questão socioambiental, estes dois aspectos, social e 
político, são imprescindíveis para a compreensão de todo o seu desenvolvimento. 
Conforme Sauer e Ribeiro (2012), o aspecto social funda-se na relação existente entre 
o homem e a natureza apresentando-se com o tempo e modificando-se no processo 
de contato entre as partes. No segundo aspecto ganha relevância a questão política a 
qual se volta para a tomada de decisões que serão desenvolvidas com o intuito de 
manter a simbiose sociedade e natureza. 

Esta compreensão de olhar para questão socioambiental, não somente na visão 
ecológica, mas num quadro estrutural envolvendo outras dimensões, ampliam a 
discussão do termo, subentendendo que tal temática vai além da noção de 
preservação das áreas naturais, pois a contenda envolve também noções de análise 
das desigualdades sociais, estas por sua vez, presentes na atualidade sob o caldo do 
sistema capitalista. 

Decerto que os debates acadêmicos, políticos e sociais sobre o tema ganharam 
maior notoriedade mundial na década de 70 do século XX, momento em que diversas 
organizações se reuniram e começaram a problematizar e refletir quanto à 
compreensão do desenvolvimento das atividades humanas na natureza. Isso porque, a 
inserção dos modelos de globalização emergentes aglutinaram as transformações no 
cenário ambiental, sendo, portanto, necessário rever as formas de como vinha se 
dando a trajetória do desenvolvimento dos países. Neste ínterim, Sachs (1986; 2002) 
propõe o Ecodesenvolvimento com estratégia, sobretudo para os países 
subdesenvolvidos, no sentido de contribuir com melhores condições de vida da 
população. 

As discussões avançam no mundo e na década de 80 a problemática chega ao 
Brasil e possibilita a criação de movimentos sociais que se engajam na luta pela 
preservação do meio ambiente e na criação de estratégias para conter a degradação 
socioambiental. Salienta-se que, no bojo desses debates tem-se no contexto europeu a 
criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD). Tais instituições 
contribuíram sobremaneira para a ampliação da discussão em nível internacional. 
Neste mesmo período, o desenvolvimento sustentável emerge como “aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem a suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). Conceito este 
que incorpora nos seus objetivos o discurso de uma sustentabilidade na perspectiva de 
longo prazo. 

Diante disso, Nascimento (2012) argumenta que a concepção de 
sustentabilidade é proveniente de duas origens: a primeira de cariz biológica referente 
à ecologia, ao processo de resiliência do meio ambiente e do seu nicho ecológico. A 
segunda advém do campo econômico com o propósito de desenvolvimento, expansão 
e consumo em massa. A sustentabilidade ganha uma nova visão na sociedade, 
especialmente aos olhos do capital, visto que para Almeida (2002, p. 24) “transforma-
se gradativamente em uma categoria chave”. A noção de desenvolvimento sustentável 
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passa a abrigar uma série de dimensões e concepções a fim de trazer, ao mesmo 
tempo, um modelo de alternativas que possam ser capazes de enfrentar as crises 
ambientais. Por outro lado, no bojo do sistema capitalista, o qual fomenta as 
desigualdades sociais e aglutina a lógica do consumo, torna-se complexo afirmar a 
sustentabilidade do desenvolvimento, já que esta, de alguma forma, acaba por se 
tornar, também, um instrumento para o avanço do modo de produção capitalista.  

Compreende-se que a noção de sustentabilidade atrelada à categoria de 
desenvolvimento assenta-se num debate desafiador e propõe uma nova introdução, 
pois “o ponto de partida é uma reinterpretação dos processos econômicos e suas 
relações com o equilíbrio dos ecossistemas” (ALMEIDA, 2002, p. 26). Nesse âmbito 
pensar em novo desenvolvimento remete à sociedade a capacidade de produzir o 
novo. 

É importante destacar que as problemáticas de cunho socioambiental não 
estão desvencilhadas da conjuntura das políticas econômicas e sociais, já que estas 
quando estruturadas e implementadas de maneira incipiente e/ou fragmentada 
implicam na obstrução do desenvolvimento de forma sustentável, humano e social. 

Por conseguinte, este processo fomenta na contemporaneidade a necessidade 
da criação de estratégias visando à preservação e conservação do meio ambiente, ou 
seja, práticas educativas que podem ir de encontro com essa realidade. Destarte, 
Jacobi (2003, p. 190) apresenta a educação ambiental como forma de fortalecimento 
da cidadania uma vez que, para a problemática da degradação ambiental se faz 
necessário que haja o desenvolvimento de alternativas, pois “o quadro socioambiental 
que caracteriza as sociedades contemporâneas, revela o impacto dos homens sobre o 
meio ambiente”. 

Ainda que as dificuldades se façam presentes e os desafios sejam barreiras para 
concretização da noção de sustentabilidade na prática, inúmeros são os projetos e as 
inciativas apresentadas pela sociedade civil. Diante do mundo contemporâneo que 
segue a linha do sistema capitalista, de autodestruição afirmada na devastação do 
meio ambiente, o Estado e a sociedade de um modo geral promovem mecanismos que 
possam contribuir com o desenvolvimento, tendo como instância maior a criação e 
efetividade de políticas públicas de modo a engrandecer o local no nível econômico, 
cultural, geográfico, ecológico e, principalmente no social. 

Neste sentido, faz-se importante entender o que seja o desenvolvimento local e 
refletir sobre seu conceito. A seguir procura-se abordar esta questão. 
 
Para compreender o Desenvolvimento Local 

O desenvolvimento local é, hoje, registrado como um amplo desafio frente às 
diferenças e desigualdades sociais que atingem as populações. Jesus (2003) aborda 
que a referida expressão é entendida como um processo que mobiliza pessoas e 
instituições com vistas à transformação da economia e da sociedade local, no intuito 
de oportunidades de trabalho e de renda superando dificuldades para favorecer a 
melhoria das condições de vida da população local. 

Nesses termos, Buarque (1999, p. 9) assevera que: 
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Para ser um processo consistente e sustentável, o desenvolvimento deve 
elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da 
economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, ao mesmo 
tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais. 

 

O paradigma de desenvolvimento local pressupõe mudanças da realidade de 
forma consciente, onde a comunidade local e sociedade busquem preservar o 
ambiente que o cercam para que o ser humano alcance uma melhor qualidade de vida. 
Sachs (2002) aborda que se tenham preocupações não apenas com a geração 
presente, mas também com as gerações futuras, pois é neste aspecto que o fator 
ambiental tem principal importância. Compreende-se que o desgaste ambiental pode 
não interferir diretamente na geração atual, mas pode comprometer o futuro das 
próximas gerações. 

Para Buarque (1999) O desenvolvimento local está associado, normalmente, a 
iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as potencialidades 
locais nas condições dadas pelo contexto. 

Na mesma linha de pensamento, Jesus (2003) enfatiza que o desenvolvimento 
local pode ser entendido como um plano de ação coordenado, descentralizado e 
focalizado, cuja finalidade é melhorar, de maneira sustentável, as condições de vida 
dos habitantes de uma localidade de modo que o próprio intuito do desenvolvimento 
estimule a ampla participação dos atores relevantes. 

Não obstante, é compreensível dizer que os processos de desenvolvimento 
ocorrem em níveis diferenciados e implica articulação entre as esferas de poder, sejam 
a sociedade civil, as organizações não governamentais, instituições privadas, políticas e 
o próprio governo. Buarque (1999) observa que, cada um dos atores tem seu papel 
para contribuir com o desenvolvimento local. 

No Brasil, o debate sobre o desenvolvimento local situa-se nas últimas décadas 
do século XX, quando os efeitos da globalização se intensificaram no país. Segundo 
Jesus (2003) em decorrência disso, efetuaram-se discussões e novas práticas 
relacionadas com a centralização e a descentralização na administração pública, com 
relações entre o público e o privado e, sobretudo, com estratégias de desenvolvimento 
em nível nacional, regional e local. 

A globalização e o desenvolvimento local são dois polos de um mesmo método 
que Buarque (1999) aborda como complexos e contraditórios dentro do mesmo 
processo exercendo forças de integração e desagregação dentro do intenso jogo 
competitivo mundial. Ao mesmo tempo em que a economia se globaliza unificando a 
economia mundial, surgem novas e crescentes iniciativas ao nível local com ou sem 
participação internacional.  

As mudanças nos processos produtivos e na organização da economia ocorrem 
numa velocidade e ritmo acelerado intensificando as disputas competitivas levando a 
economia local e nacional de forma coercitiva a permanentes atualizações. De um lado 
desenvolve a padronização dos mercados e produtos e de outro cria e reproduz 
desigualdades econômicas e sociais. 
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Segundo o autor supracitado, o desenvolvimento local dentro da globalização é 
resultado da capacidade dos atores da sociedade local em se estruturarem e se 
mobilizarem com base nas suas potencialidades culturais para definir e explorar suas 
prioridades e especificidades para transformações locais. Sendo assim os atores sociais 
tem uma responsabilidade fundamental para que haja o desenvolvimento local. 

A descentralização e o desenvolvimento local são processos distintos e 
independentes, embora quase sempre integrados e complementares. Conforme 
Buarque (1999), esta se trata de um aspecto político institucional que decorre de 
decisões restritas a forma de organizações da sociedade e da administração pública no 
trato das políticas e programas. A descentralização contribui significativamente com o 
desenvolvimento local, visto que é resultado das capacidades endógenas das 
populações locais e municipais e suas instâncias político-administrativas. Embora 
restrita e independente é base importante para estimular o desenvolvimento local, 
desenvolvendo condições institucionais para organização e mobilização da sociedade e 
suas decisões autônomas. 

Segundo Médici e M. P. Maciel (1996) a descentralização seria mais ampla e 
externa aos órgãos centralizados, representando a transferência de responsabilidades 
executivas ou decisórias das instâncias centrais para as instâncias estaduais e 
municipais com várias conotações e especificidades. Esse processo, segundo Buarque 
(1999) avança em muitos momentos de forma irregular, desordenado e desconexo 
tratando de forma irregular o repasse das responsabilidades e recursos da coisa 
pública.  

Diante desse contexto, o Projeto YCAA-CY apresenta, mesmo que ainda de 
forma parcial, contribuições econômicas e sociais para o Município de Parintins, por 
desenvolver ações que preservam e conservam o meio ambiente por meio de 
iniciativas de reflorestamento das áreas degradadas da Comunidade do Aninga. 
 

A COMUNIDADE DO ANINGA E O PROJETO ICAA-CY 
Este tópico objetiva discutir a dinâmica do Projeto YCAA-CY na comunidade, 

município de Parintins-AM e como este pode ser entendido enquanto proposta de 
desenvolvimento local. Para tanto, a pesquisa de campo possibilitou aproximar e 
conhecer esta realidade de maneira a instigar a análise em torno do Projeto. O perfil 
dos participantes da pesquisa está sinalizado a seguir. 
 
Quadro 01: Perfil dos sujeitos da Pesquisa. 
 

Informante Idade Sexo Estado 

Civil 

Escolaridade Identificação 

Coordenadores 

(casal) 
- 

Masculino 

Feminino 
Casados Ensino Superior 

Geógrafo/Estudante do 

curso de Serviço Social 

Comunitário 1 63 Masculino Casado 
Ensino Médio 

Completo 
Agricultor/Artesão 

Comunitário 2 72 Feminino Casada 
Ensino 

Fundamental 
Aposentada 
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Incompleto 

Comunitário 3 27 Masculino Solteiro 
Ensino Médio 

Completo 
Serviços Gerais 

Comunitário 4 35 Masculino 
União 

Informal 
Ensino Superior Coordenador da Escola 

Comunitário 5 72 Masculino Viúvo 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Agente de Saúde 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014/1. 

A comunidade do Aninga está localizada próxima à área urbana do município 
de Parintins, estando apenas 4km da cidade, por isso é denominada como uma 
comunidade Periurbana. Tal termo, de acordo com Smith et al. ( apud LEWIS, 2007, p. 
2), “refere-se a áreas localizadas na linha entre rural e urbana, perto da periferia de um 
limite legal e administrativo de uma cidade, dentro ou fora de um plano de área e 
normalmente caracterizada pela ocupação de terra e tenência informal e poucos 
serviços básicos”. 

Segundo os informantes da pesquisa, esta comunidade foi instituída e 
documentada no dia 01 de Outubro de 1965. É um local bastante conhecido na cidade 
de Parintins, tendo em vista seus aspectos culturais e religiosos. Atualmente, residem 
no Aninga aproximadamente 90 famílias4. 

A infraestrutura da comunidade é considerada básica e está disposta da 
seguinte maneira: 01 igreja, 01 escola, 01 campo de futebol, 01 sede do boi 
Campineiro5, 01 Centro Social que é acoplado à Escola Municipal Santa Terezinha. A 
comunidade não possui Posto de Saúde, no entanto, possui agentes de saúde que são 
contratados pela Prefeitura Municipal de Parintins. Energia elétrica e água encanada 
legalizadas também encontram-se naquele território.  

No que diz respeito à organização social e politica constatou-se que não há 
associação formal de moradores, tal fato segundo os entrevistados interfere no 
processo de busca por maior efetividade das políticas públicas. Assim, “há o interesse 
em criar uma associação para que possamos ter acesso aos recursos do Governo 
Federal, e assim lutar por uma melhor qualidade de vida para os moradores” 
(COMUNITÁRIO 01). 

No setor econômico os pesquisados informaram que, na comunidade de um 
modo geral existem moradores que trabalham com a agricultura, outros são criadores 
de suínos e bovinos, e há ainda em torno de 33 artesãos que trabalham com entalho 
em madeira. Quanto ao aspecto sociocultural têm-se a festa religiosa de Santa 
Terezinha, apresentação de grupos de quadrilha, pastorinhas, times de futebol e o Boi 
Bumbá Campineiro.  

Dois projetos são desenvolvidos na comunidade, a saber: Pé de Pincha (criação 
de quelônios) e o Projeto YCAA-CY o qual é coordenado por um casal de comunitários. 

                                                             
4 O numero de famílias descritas neste trabalho é oriundo do censo realizado pelos agentes de saúde no ano de 
2009, na referida comunidade. 
5 O boi campineiro é uma manifestação folclórica cultural da comunidade. 
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Conforme o que sinalizou os Coordenadores, o objetivo do YCAA-CY é 
promover e apoiar ações de caráter socioambiental, sobretudo junto aos moradores, 
haja vista as preocupações com a preservação e conservação dos recursos naturais e a 
partir disso contribuir nas questões econômicas e sociais da comunidade. Foi criado no 
dia 25 de fevereiro de 2012 em razão da necessidade de arborização de uma área 
degradada, qual seja, o terreno comprado pelo casal de comunitários. “A terra era 
extremamente difícil de trabalhar por ser uma área de pastagem, daí a necessidade de 
arborizar a área para o ambiente se tornar mais agradável” (COORDENADORES DO 
YCAA-CY).  

No Projeto, há aproximadamente 122 espécies catalogadas. O quadro a seguir 
pontua algumas espécies que podem ser encontradas, seguido de algumas figuras que 
clarificam a realidade do Projeto. 
 
Quadro 02: Espécie de plantas no âmbito do Projeto YCAA-CY. 

Frutíferas Goiaba, caju, banana, açaí, entre outras. 

Exóticas 

Sapota do Solimões, gogó de guariba, castanha de 

cotia, que são plantas que podem ser utilizadas para 

reflorestar áreas degradadas 

Popupança 
Cedro rosa, o mogno brasileiro e africano, copaíba, 

andiroba, paricá, dentre outras. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2014/1. 

 

 

Figura 02: Muda de plantas do Projeto YCAA-CY. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2014/1. 
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Considerando a dinâmica do Projeto, os coordenadores afirmam tratar-se de 
uma proposta que trabalha com o sistema mini-saf, pois corresponde a uma área 
pequena. Nessa direção ratificam que: 

 
No início fizemos um plantio adensado, implementando plantas frutíferas, 
tais como banana, mamão, abacaxi, e no meio delas fomos plantando as 
poupanças - cedro, mogno [...] O sistema agroflorestal (SAF) se tornou nosso 
espelho, e assim o projeto tornou-se um exemplo para os estudantes, pois 
estes podem ver na prática como funciona o SAF e que é possível reflorestar 
uma área degradada (COORDENADORES DO YCAA-CY). 

Depreende-se do quadro 2, bem como da fala dos entrevistados que o YCAA-CY 
assenta-se na perspectiva de contribuir com o cenário socioambiental da comunidade 
do Aninga a partir do plantio de mudas diversificadas. Da mesma maneira, uma vez 
que o projeto se afirme de forma efetiva pode influenciar positivamente questão 
socioeconômica dos moradores inseridos.   

Cabe explicitar que, o sistema agroflorestal é uma forma de uso da terra na 
qual se combinam espécies arbóreas lenhosas (frutíferas e/ou madeireiras) com 
cultivos agrícolas e/ou animais, de forma simultânea ou em sequência temporal e que 
interagem econômica e ecologicamente. Desse modo, objetiva aperfeiçoar a produção 
por unidade de área, com o uso mais eficiente dos recursos (solo, água, luz, etc.), da 
diversificação de produção e da interação positiva entre os componentes(SISAF, 2014). 

Dos 05 comunitários entrevistados, 04 tem conhecimento acerca do Projeto, 
embora, naquele momento apenas uma pessoa participava mais ativamente. Os 
outros, mesmo não participando assídua, todos concordam que, trata-se de uma 
proposta que visa contribuir para o desenvolvimento local e sustentável da 
comunidade do Aninga. Assim, quando questionados sobre qual a importância do 
referido Projeto para o desenvolvimento diversificado da comunidade, os comunitários 
responderam que: 

 
O projeto contribui de forma fantástica e indiscutível para a comunidade, 
pelo oxigênio que o reflorestamento trará, beneficiando a nossa saúde, sem 
deixar de mencionar o retorno financeiro que teremos (COMUNITÁRIO 01). 
 
Se todos plantarem, terão retorno para sua alimentação e economia. Assim, 
penso que as contribuições são excelentes agora e para o futuro da 
humanidade (COMUNITÁRIO 02). 
 
A partir do momento que se começa a observar o desenvolvimento do 
projeto, têm-se uma melhor visão de como utilizar os recursos ambientais e 
também de como preservá-los (COMUNITÁRIO 04). 
 
Há uma contribuição das pessoas quanto à importância da preservação do 
meio ambiente (COMUNITÁRIO 05). 

 

As respostas elencadas pelos comunitários sobre o YCAA-CY permitem inferir 
que, este assume importância para a comunidade tanto no âmbito da preocupação 
com uso sustentável dos recursos naturais, como na questão alimentar e econômica. 
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No geral, pode-se observar que à medida que o Projeto vai sendo implementado, ao 
mesmo tempo, beneficia os moradores da comunidade. Mesmo se tratando de uma 
proposta em fase inicial, já apresenta sinais de importância para aquele território onde 
está sendo executado. 

De acordo com Ribeiro e Rodrigues (2012, p. 5), “entende-se que o 
desenvolvimento local procura melhorar, numa perspectiva sustentável, o cotidiano 
dos habitantes de um território e/ou localidade, no qual cada sujeito é visto como ator 
relevante nas discussões e decisões da realidade social”. 

Desde o início de aplicabilidade, o Projeto vem crescendo, contudo, enfrenta 
alguns desafios de continuidade. Isso porque, porque não deixa de ser um trabalho 
voluntário, trabalha-se com recursos próprios, mas segundo os Coordenadores, já 
houve algumas ações de parceria com a escola da comunidade, associação de 
moradores e a Universidade Federal do Amazonas. Ademais, “muitas pessoas ainda 
tem ou tiveram dificuldades em aderir ao projeto, principalmente os criadores de 
gado, no entanto, aos poucos os moradores foram se conscientizando da importância 
do mesmo e atualmente 40 famílias são beneficiadas com as mudas” 
(COORDENADORES DO YCAA-CY).  

Por tudo isso, entende-se que o supracitado Projeto assenta-se numa 
estratégia de desenvolvimento local, pois caminha na perspectiva de melhores 
condições de vida para a população do Aninga, embora, para melhor efetivação 
aponta-se a necessidade da parceria com o poder governamental, assim como com as 
comunidades adjacentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O sistema capitalista com seu modelo de produção e consumo destrói a 

humanidade e sua relação com a natureza. É necessário produzir e consumir de 
maneira que sustente a capacidade de resiliência do meio ambiente. Assim, a questão 
da sustentabilidade socioambiental ganha espaço nas discussões relevantes à 
humanidade tal como a conservação e preservação ambiental, pois a devastação 
ambiental não afeta somente uma porção da sociedade e muito menos somente a 
sociedade presente, mas também as gerações futuras, as quais precisarão de 
condições de vida com qualidade.  

Buscam-se estratégias educativas relacionadas à conservação e preservação 
ambiental, principalmente de iniciativas da sociedade civil, de caráter voluntário com o 
intuito de sensibilizar cada ser social sobre a importância do meio ambiente. Nesse 
estudo, evidencia-se, na Amazônia, uma dessas estratégias de educação 
socioambiental, especificamente na comunidade do Aninga no município de Parintins-
AM onde é desenvolvido o Projeto YCAA-CY que se propõe reflorestar a comunidade 
ao mesmo tempo em que objetiva a geração de renda para a população daquela 
região. 

Desta maneira, entende-se como uma aposta de desenvolvimento local no 
município de Parintins, o qual se refere à mobilização de pessoas para mudar a 
realidade de maneira consciente, onde a comunidade local e sociedade busquem 



 
 

432 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

conservar e preservar o atual cenário de modo que a população local alcance uma 
melhor qualidade de vida.  

No do YCAA-CY na comunidade do Aninga, parte de iniciativa da sociedade civil 
que enfrentam desafios para desenvolvê-lo como a burocracia e dificuldades em 
acordar parcerias com os órgãos públicos, os quais deveriam estar à frente de projetos 
como estes. Sendo assim, aponta-se a necessidade do apoio dos governantes locais e 
da sociedade civil parintinenses junto ao YCAA-CY para que o mesmo possa ter sua 
aplicação na cidade de Parintins, visto que o Projeto se encontra restrito a comunidade 
do Aninga. 

O estudo revelou que o Projeto YCAA-CY é uma possibilidade para o 
desenvolvimento local, pois apresenta contribuições econômicas e sociais para o 
Município de Parintins, por desenvolver ações que preservam e conservam o meio 
ambiente local por meio de iniciativas de reflorestamento das áreas degradadas da 
Comunidade do Aninga. 

Por conseguinte, é necessário construir mecanismos estratégicos que 
possibilitem a implementação do Projeto para todo o município e assim reflorestar as 
áreas degradadas e com isso permitir uma melhor sustentação alimentar e maior 
desenvolvimento econômico local, pois a partir do momento em que houver o 
reflorestamento dessas áreas degradadas, haverá a colheita das frutas que trarão o 
desenvolvimento econômico, social e alimentar, servindo de modelo para as gerações 
futuras e preservando o meio ambiente. 
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A ABORDAGEM TRANSDISCIPLINAR AO SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Maria Amélia Martins-Loução 
 
Esta comunicação pretende demonstrar o papel da transdisciplinaridade e da integração na 
abordagem científica de três problemas contemporâneos: (i) sustentabilidade ambiental, (ii) 
produção de alimento; (iii) saúde humana, que requerem uma mudança de hábitos e 
transformações no tipo de consumo da sociedade moderna. A transdisciplinaridade pressupõe 
três dimensões: (i) integração científica interdisciplinar; (ii) integração internacional, desde o 
local ao global; (iii) integração sectorial, envolvendo educação, ciência e sociedade. Como caso 
de estudo serão abordados os fertilizantes, que revolucionaram a agricultura e com os quais o 
Homem tem hipotecado a integridade dos ecossistemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

436 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

A AGRICULTURA FAMILIAR SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE: AMBIENTAL, 
SOCIAL E ECONÔMICA NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DO 

CAREIRO DA VÁRZEA – AMAZONAS, BRASIL 
 

Helena Francinete Pimenta, 
Therezinha de Jesus Pinto Fraxe, 

Marinete da Silva Vasquez. 
 

A agricultura foi um dos eventos mais importantes ocorridos na humanidade, desde o período 
neolítico, ela vem passando por profundas transformações e modificando o ambiente no qual 
é praticada. Antes vista somente como forma de produção de alimentos era praticada pelos 
agricultores familiares, reduzindo assim a prática de extrativismo, hoje participa das discussões 
que envolvem política de segurança alimentar no âmbito internacional. Com as novas técnicas 
de produção desenvolvidas no decorrer dos últimos anos, os países que detém o 
conhecimento dessas técnicas, mostram seu poderio com a superprodução; tornando-se 
exportadores de alimentos e das tecnologias de produção. A agricultura passa então a ter 
grande importância no setor econômico dos países. Preocupações com os problemas causados 
pela utilização dessas novas práticas de produção foram dispensadas durante certo período, 
mas, o ambiente respondeu às agressões sofridas. Buscando uma forma de produção que seja 
menos agressiva surge a noção de desenvolvimento sustentável. O Brasil apresenta quadros de 
produção nos quais a visão de desenvolvimento econômico foi trazida de países capitalistas, os 
quais são os principais responsáveis pela degradação ambiental. Esses quadros aos poucos 
estão mudando; principalmente pelo envolvimento de grupos sociais com as questões 
ambientais. Na Amazônia a agricultura praticada no passado pelos indígenas ainda se mantém, 
porém, a utilização de novas técnicas de produção com o uso de insumos químicos é 
incentivada pelos governos locais para que haja aumento na produção de alimentos seja de 
origem vegetal ou animal. Atualmente a produção da agricultura familiar é a principal 
responsável pela segurança alimentar da população brasileira e, apesar do pouco incentivo 
que recebe para produzir procura meios para manter-se de uma maneira que seja sustentável. 
Este artigo tem como objetivo analisar a agricultura familiar sob a ótica da sustentabilidade: 
ambiental, social e econômica na comunidade São Francisco no município do Careiro da 
Várzea – Amazonas, Brasil. Esta análise dar-se-á após caracterizar socioeconomicamente os 
agricultores familiares; identificar os principais aspectos que ameaçam a sustentabilidade 
agrícola nestas localidades, focando as potencialidades e limites (fatores limitantes) destes 
sistemas produtivos; demonstrar a importância da agricultura familiar para o agricultor 
familiar e para os consumidores.   A comunidade São Francisco (Latitude 3º 07`30” S, 
Longitude 59 º52`30”W) está localizada no  município de Careiro da Várzea esta situado na 
Microrregião 010 do Estado do Amazonas nas margens do Rio Solimões, sub-região brasileira 
da Bacia Amazônica denominada de microrregião do Médio Rio Solimões. Careiro da Várzea 
limita-se com os seguintes municípios: Autazes, Careiro, Manaquiri, Iranduba, Manaus e 
Itacoatiara. A área do município é cortada pelo rio Amazonas e Solimões e tem como principal 
fonte de renda a agricultura, sendo os cultivos de hortaliças e frutíferas manejados pelos 
núcleos familiares locais. Para a realização deste trabalho além da pesquisa bibliográfica, 
dados de campo serão necessários e coletados através do método de abordagem sistêmica, 
fundamental para a compreensão e a análise do funcionamento de Unidade Produtiva Agrícola 
com o uso da ferramenta MESMIS (Marco para Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos 
Naturais Incorporando Indicadores de Sustentabilidade). Espera-se com este trabalho a 
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validação de indicadores de sustentabilidade para os agroecossistemas de várzea na 
comunidade São Francisco no município do Careiro da Várzea – Amazonas; descrição dos 
fatores favoráveis e os fatores limitantes para a sustentabilidade ambiental, social e 
econômica; identificação dos principais aspectos que ameaçam a sustentabilidade agrícola 
nestas localidades, focando as potencialidades e limites (fatores limitantes) destes sistemas 
produtivos. 
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A ÁGUA COMO RECURSO PARA A PESCA ARTESANAL E PARA TURISMO: UM OLHAR 
SOBRE A COVA DO VAPOR – ALMADA – PORTUGAL 

 
Vanice Santiago Fragoso Selva, 

Sueli Ventura, 
Lia Vasconcelos. 

 
A pesca artesanal e o turismo representam importantes atividades econômicas que mantem, 
do ponto de vista econômico, comunidades litorâneas em diferentes países do mundo tendo 
como recurso ambiental a água. Historicamente, o uso da água nas áreas litorâneas esteve 
relacionado à prática da navegação com a instalação de portos e da pesca de modo geral, 
práticas que fizeram com que comunidades se organizassem em função das formas de 
apropriação do recurso água. Essas formas veem sendo ampliadas e têm mudado através dos 
tempos resultantes de outros interesses econômicos, a exemplo do turismo, resultando em 
conflitos socioambientais pondo em confronto os interesses dos pescadores artesanais, 
moradores e dos turistas ou empreendedores turísticos. É nesse contexto de conflitos 
estabelecido pelo uso da água do mar que se propõe à discussão como se estabelecem os 
conflitos de usos da água do mar tendo como referencia a comunidade Cova do Vapor, situada 
no município de Almada, Área Metropolitana de Lisboa, Portugal. Questiona-se: como se 
estabelecem os conflitos ambientais? De que forma a aplicação de políticas, coordenação e 
cooperação entre atores sociais envolvidos direcionam para a minimização dos conflitos? A 
discussão da proposta de reflexão apoiou-se na revisão bibliográfica, em entrevistas e 
observação direta. Cada vez mais tem se observado a valorização de espaços litorâneos e a 
apropriação destes locais pelo turismo, o que tem favorecido a intensificação da ocupação 
destes espaços resultando em conflitos socioambientais que emergem a partir dos 
antagônicos interesses dos diferentes atores envolvidos (setor público, trade turístico, 
pescadores e turistas) no uso da água do mar. Vale ressaltar, que embora os interesses 
específicos de determinados atores locais sejam legítimos, eles podem não coincidir com os 
interesses da coletividade, causando assim, o surgimento dos conflitos socioambientais. É 
nesse contexto que se pretende trazer à discussão algumas reflexões que podem contribuir 
para o debate da necessidade da sustentabilidade ambiental das formas de usos das águas 
litorâneas e das possibilidades de governância. 
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A CONSERVAÇÃO DO PATO- MERGULHÃO (Mergusoctocetaceus) NO JALAPÃO – TO: 
A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS COMO SUBSÍDIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Eliane Marques dos Santos, 

Sammara Pinheiro Torres. 
 

O pato mergulhão, como é conhecido popularmente, habita rios e riachos limpos, com muitas 
corredeiras, é extremamente arisco e de difícil observação. Consta nas listas oficiais de 
espécies ameaçadas do mundo e na lista de espécies brasileiras ameaçadas. Este se distribui 
em várias partes do mundo, como Brasil, Argentina e Paraguai. No Brasil, têm  distribuição 
disjunta, com registros mais recentes somente nos estados de Minas Gerais, Goiás e a leste do 
Tocantins, na região do Jalapão. A ocorrência da espécie no Tocantins, especificamente na 
região do Jalapão, foi confirmada em maio de 2002 no rio Novo e no Rio Sono. O objetivo 
deste estudo é analisar a percepção ambiental dos moradores, profissionais da educação e 
funcionários do Parque Estadual do Jalapão quanto à conservação do Pato Mergulhão (M. 
octocetaceus), como subsídio às ações de educação ambiental. Utilizou-se como estratégia 
metodológica a proposta de Whyte (1977) para a percepção ambiental. Para esta autora, as 
principais abordagens metodológicas estão estruturadas no tripé: ouvindo, perguntando e 
observando. Mas, neste estudo, utilizou-se a forma observando e perguntando.   Na estratégia 
perguntando foram feitas visitas a campo no município de Mateiros, na comunidade do Rio 
Novo, para realização de entrevistas com roteiro. Estabeleceram-se como características 
individuais e grupais para o público alvo: Topofilia, Relação com o ambiente, Informações 
sobre a espécie, Contato com a espécie e Impactos para a espécie. Para a estratégia 
observando utilizou-se caderno de bordo para registro do contato dos moradores com a área 
estudada. As respostas foram categorizadas e referenciadas na bibliografia da área. Constatou-
se a necessidade de estudos sobre a espécie e de ações educativas nesta região, pois, a 
maioria dos moradores entrevistados desconhecia a importância dessa espécie apesar de já 
terem ouvido falar do pato e alguns também não sabem diferenciá-lo de outras espécies. Em 
relação aos profissionais da educação, investigou- se as ações educativas sobre o Pato 
Mergulhão e as respostas foram categorizadas em três grupos: Nunca trabalhei; Falo da 
importância de conservar a ave, porque está em extinção, mostro a importância para o nosso 
ambiente; Nunca trabalhei, mais pretendo trabalhar. Essas respostas demonstram a ausência 
de uma atividade de educação ambiental em relação à espécie, justificada pelos professores 
devido à falta de informação sobre o pato. Considerando o seu estado crítico de conservação e 
o pouco conhecimento sobre esta espécie, indagou-se aos funcionários do Parque sobre ações 
que praticam em relação ao pato. As atividades consistem em palestras de conscientização 
sobre o meio ambiente nas escolas e para os turistas que visitavam o centro de atenção ao 
turista. Verificou-se também, a inexistência de um material educativo e falta de capacitação 
para os funcionários atuarem efetivamente no processo de educação. A partir das entrevistas 
realizadas foi possível constatar que a maior parte dos informantes não possui conhecimentos 
sobre o pato mergulhão, assim propõe-se como atividades educativas: material didático 
informativo, Programa de educação ambiental para os sujeitos envolvidos e formação 
continuada para os profissionais da educação. 
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A FUNÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DA PROPRIEDADE NO ESTADO DO AMAZONAS: O 
CASO DA RESERVA EXTRATIVISTA DE CANUTAMA 

 
Samia Feitosa Miguez, 

Henrique dos Santos Pereira. 
 

As origens dos problemas fundiários no Brasil são reflexos da construção histórica da propriedade 
rural. Emblematicamente a Amazônia caracterizou-se por sua acentuada concentração da 
propriedade fundiária, onde extensões de terras devolutas e ocupadas foram griladas. O contexto 
de rearranjo da estrutura fundiária na Amazônia possui uma dinâmica própria, que se intensifica e 
se generaliza no processo de transformação das terras devolutas e ocupadas em propriedades 
privadas juridicamente estabelecidas. Portanto, a temática fundiária possui uma posição destacada 
nos processos discursivos e políticos no Estado do Amazonas quando se trata de sua aplicação 
prática em áreas de Unidades de Conservação. O aspecto diferencial destes estudos está 
relacionado ao fato de associar os assuntos referentes ao aspecto fundiário com os dilemas e 
desafios de um desenvolvimento pautado em práticas sustentáveis. O maior desafio consiste em 
associar ações de regularização fundiária com a preocupação em torno do uso racional dos 
recursos ambientais. Nos últimos anos foram realizadas inúmeras ações em torno da construção de 
uma política ambiental que busque inserir nas pautas políticas e discursivas as questões referentes 
ao meio ambiente. As maiores dificuldades no processo de consolidação das unidades de 
conservação ainda estão relacionadas ao acesso e uso da terra, exigem a compreensão da 
estrutura fundiária das áreas nas quais estão instaladas estas UCs. Um dos complicadores dessas 
ações de regularização está na imprecisão da situação dominial das áreas particulares localizadas 
dentro das UC’s. Tecnicamente, elas deveriam ser desapropriadas quando necessários, mas esta 
desapropriação varia de acordo com a modalidade de UC. Para os órgãos gestores há entedimento 
de que em alguns casos essa desapropriação não deve ser imposta, sobretudo, quando não há 
informações consolidadas e sistematizadas sobre a questão. Por essa razão, torna-se 
absolutamente necessária a investigação das terras existentes dentro das Unidades de 
Conservação. Certamente, o exame das “certidões de inteiro teor” para todos os imóveis é muito 
trabalhoso, mas trata-se de um trabalho necessário, pois evita que os impostos pagos pelos 
trabalhadores brasileiros sejam desperdiçados em indenizações que não seriam devidas se os 
gestores públicos em geral, e os das UCs, em particular, não tivessem permanecido inertes face à 
questão fundiária durante tantos anos (CGEE, 2011). Para que muitas destas práticas e imprecisões 
sejam sanadas, os governos e órgãos competentes precisam priorizar a análise da situação 
fundiária de cada modalidade de Unidade de Conservação, explicitando o interesse social para fins 
de reforma. Toma-se como unidade de análise para estas questões, o caso da Reserva Extrativista 
de Canutama, localizada no município de Canutama, localizado ao sul do Estado do Amazonas. Foi 
possível observar que a dificuldade na construção da cadeia de transferência da titularidade se 
deve, na maioria das vezes, a presença da figura do grileiro. As ações elitistas e excludentes do 
Estado acabam consolidando o caos fundiário e a terra pública continua se confundindo com a 
terra privada. Conforme está previsto no Capítulo IX do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação – SEUC, acerca do Ordenamento Fundiário das Unidades de Conservação, art. 73, 
“quando da implantação de unidade de Conservação, o Órgão gestor deverá priorizar a destinação 
de recursos financeiros para a desapropriação necessária à regularização fundiária”. O primeiro 
parágrafo do art. 73 determina que somente fará jus a indenização o legítimo proprietário, cujo 
título de domínio apresente cadeia dominial até a origem, e os limites georreferenciados da 
propriedade a ser desapropriada. Em síntese, como fica definida a questão da propriedade no 
direito ambiental? Como reconhecer a função social e ambiental de uma propriedade na 
Amazônia? Trata-se, neste estudo, de investigar a função social e ambiental das propriedades 
particulares localizadas na Reserva Extrativista de Canutama, no Estado do Amazonas. 
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A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO DE ÓLEO DE BURITI PARA A FORMAÇÃO DE RENDA 
DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DO ABONARI EM 

PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM 
Rute Holanda Lopes, 

Hiroshi Noda. 
 

A comunidade Santo Antônio do Abonari caracteriza-se por ser uma comunidade rural do 
município de Presidente Figueiredo – AM. A maioria dos moradores desta comunidade são 
agricultores familiares que praticam a multiatividade, combinando a produção agrícola, 
fruticultura, criação de animais e o extrativismo vegetal e animal. Possuindo, portanto, uma renda 
diversificada que garante o seu sustento durante as diversas épocas do ano. Quanto a isto, vale 
ressaltar que a agricultura familiar ganhou destaque com o advento da sustentabilidade por seu 
caráter de interação com o meio ambiente e diversidade produtiva, por sua característica de 
múltiplas atividades combinadas em uma área de terra de pequeno porte, o que causa agressões 
de menor impacto e dispersas no ambiente. Noda, Noda e Martins (2002) citam que os impactos 
causados pela agricultura familiar são muito menores, considerando que precisam otimizar os 
recursos disponíveis, uma vez que os recursos obtidos fora do sistema produtivo são de difícil 
acesso. A partir de 2004, foi introduzida na comunidade maquinários que possibilitaram a extração 
do óleo do buriti, abundante nesta região, a partir de um convênio entre o governo do Estado e a 
empresa Chroda da Amazônia e inseriu a comunidade na cadeia produtiva de cosméticos. O 
objetivo deste trabalho é avaliar preliminarmente a relevância da produção de óleo de buriti na 
produção e formação de renda desta comunidade. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo 
com o uso da observação e entrevistas com os produtores rurais para obtenção de informações 
sobre o processo produtivo do buriti e do incremento na renda destes agricultores a partir do início 
desta atividade. Os dados foram analisados de forma qualitativa a medida que as  entrevista 
basearam-se em um roteiro livre para análise preliminar da comunidade. A partir de dados 
coletados preliminarmente, na comunidade Santo Antônio do Abonari, a produção principal é a 
agrícola com produtos como a mandioca, a banana, o cupuaçu, a laranja e o maracujá. A mandioca 
é beneficiada e transformada em farinha e as frutas são processadas e tiradas a polpa para venda a 
indústria de alimentos, principalmente na produção de sorvete, em Manaus. O extrativismo 
também é comum nesta comunidade, os principais produtos são o buriti para a indústria de 
cosméticos e, eventualmente, para as indústrias de sorvete, juntamente com o açaí. O patoá 
também é extraído e vendido nas feiras da capital em forma de vinho ou in natura. Na criação de 
animais, descarta-se a criação de aves. A atividade de produção do óleo do buriti é considerada 
importante pelos entrevistados, pois se torna um complemento de renda para os mesmos. No 
entanto, a sazonalidade da mesma, atrelada a falta de estrutura de transporte e pessoal qualificado 
para a coleta em lugares mais afastados reduz os ganhos com esta atividade. A comunidade 
estudada possui uma produção diversificada que lhes garantem uma multiplicidade de fontes de 
recursos. Estes recursos são direcionados para sustento familiar e geração de renda, os produtos 
são vendidos na sede municipal, na capital Manaus e na própria comunidade. Além da venda, 
registrou-se ainda a doação de excedentes aos vizinhos e familiares que residem em outras 
propriedades. . Desta forma, a renda gerada a partir da coleta e processamento do buriti para 
extração de óleo torna-se mais um componente da renda familiar oriunda da multiatividade 
praticada na comunidade. Os ganhos financeiros são considerados relevantes, mas para algumas 
famílias esta renda não supera outras atividades como a produção de farinha de mandioca para a 
venda nos mercados locais. 
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A INCLUSÃO DAS VOZES DA SOCIEDADE NA REPRESENTAÇÃO DO DISCURSO 
ECOLÓGICO NA RIO+20: RETÓRICA OU REALIDADE? 

 
Carolina Lopes Araújo, 

Raiza Gomes Fraga. 
 

Com vistas a verificar a inclusão das vozes da sociedade nos resultados Rio+20, este trabalho 
se propõe a verificar os discursos que se articulam nas referências à temática ecológica no 
texto final da Rio+20, intitulado “O futuro que queremos” e a identificar se, pela forma em que 
está representado nesse texto, o discurso ecológico contempla as preocupações e interesses 
manifestos pelos grupos sociais (Major Groups) que se pronunciaram na Plenária de Alto Nível 
da Conferência. Nessa tarefa, foram úteis o Modelo Transformacional da Atividade Social 
proposto por Bhaskar (1998) a teoria e as ferramentas metodológicas oferecidas pela Análise 
Crítica de Discurso (CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003; RESENDE E 
RAMALHO, 2011). Nos textos dos pronunciamentos dos Major Groups verificou-se quais os 
principais temas e qual o intuito discursivo se apresentam na representação do discurso 
ecológico. Já no texto da Rio+20, foram analisados a interdiscursividade, a coesão do texto e os 
processos de transitividade (processos verbais para identificar quais e como os discursos se 
articulam referências à temática ecológica. Após essas análises, seguiu-se a comparação entre 
a representação do discurso ecológico nos textos dos Major Groups e os discursos 
representados no texto final da Rio+20, a fim de se verificar se como as demandas e 
preocupações dos Major Groups se inserem nos resultados da Conferência. Observou-se que o 
discurso ecológico do desenvolvimento sustentável está presente ao longo de todo o 
documento final da Rio+20 e se articula com o discurso da urgência. É recorrente o uso de 
vocabulário associado ao campo ecológico do desenvolvimento e o realce conferido ao tema 
indica que a questão ecológica é uma das ideias principais do texto. Por essas características, o 
discurso ecológico no texto da Rio+20 parece ter recebido a devida relevância e convergir com 
a representação desse discurso nos pronunciamentos dos Major Groups. No entanto, 
diferentemente dos textos dos Major Groups, os argumentos de valorização da natureza per si 
não encontram espaço no texto da Rio+20. Se observa um viés utilitarista na representação do 
discurso ecológico que confere ênfase aos benefícios econômicos e sociais da conservação dos 
ecossistemas e do uso sustentável dos recursos naturais, colocando a natureza a serviço do 
homem. Também nas propostas de soluções para os problemas ecológicos, verifica-se a 
dissonância com as reivindicações dos grupos sociais, uma vez que documento não aporta 
indicativos de metas e tampouco instrumentos que conduzam a comportamentos menos 
nocivos ao meio ambiente. Tampouco se observa no texto inovações em informações ou em 
compromisso que promovam o desenvolvimento sustentável. Antes sim, permeia o texto a 
reiteração de compromissos multilaterais prévios, para os quais foram alcançados parcos 
resultados. A reafirmação desses compromissos marca o texto com uma tônica de descrença 
em relação à capacidade transformadora da Conferência. No que tange ao discurso ecológico, 
o documento não apresenta propostas com força pragmática para conduzir ao 
desenvolvimento sustentável. As hesitações em abordar assuntos polêmicos, os pressupostos 
falaciosos e os artifícios retóricos mitigam a força das propostas e fazem com que os 
resultados da Rio+20 parecem inócuos para promover as transformações no modelo de 
desenvolvimento em prol da sustentabilidade. Da maneira como está representado no 
documento “O futuro que queremos”, o discurso ecológico não contempla as reivindicações e 
os interesses dos grupos sociais e faz jus às críticas que recebeu. 
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A PROTECÇÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE COMO FATOR DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO. OS PROJECTOS DE TCHITUNDO-HULO (NAMIBE) E 

EBO (KWANZA SUL) EM ANGOLA 
Luiz Oosterbeek, Ziva Domingos, 

Paulo Valongo, Cristina Martins, Benjamim José Fernandes. 
 
Na província do Namibe, no Sul de Angola o Tchitundu-Hulu é a mais notável estação de Arte 
Rupestre da região, e dos complexos mais importantes da África Austral. Localizado no 
município do Virei, o Tchitundu-Hulu é uma estação composta por quatro sítios: Tchitundu-
Hulu Mulume e Tchitundu-Hulu Mucai, Pedra das Zebras e Pedra da Lagoa, com pinturas e 
gravuras. De acordo com Santos Júnior (1974), os sítios da Pedra das Zebras e Pedra da Lagoa, 
são igualmente integrantes do Tchitundu-Hulu. A autoria das pinturas do sítio é uma questão 
que continua por explicar, pois apesar da ideia segundo a qual os Kuissi e Ovakuvale teriam 
habitado a região, não se sabe até ao momento quem estará realmente na origem das 
pinturas do Tchitundu-Hulu Mucai. Mesmo os Va-Kuissi (tidos como um dos mais antigos 
habitantes da região), quando contactados por Camarate França em meados do século 
passado afirmaram não terem qualquer ideia sobre os autores da arte que acreditavam ser 
obra de Deus. Os motivos representados, a disposição espacial, os jogos de cores e a paisagem 
escolhida ou imposta pela natureza atraem, sem dúvidas, qualquer apaixonado pelo estudo 
dos vestígios do passado e revela a riqueza da produção artística e das manifestações 
religiosas das comunidades que as produziu. O "Projecto Ebo – Arte Rupestre, Arqueologia, 
Património e Desenvolvimento" (Projecto PTDC/HIS-ARQ/103187/2008 da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, Portugal), numa parceria que engloba instituições portuguesas e 
angolanas, tem como objectivo geral construir uma dinâmica integrada, num território 
circunscrito - o Ebo - cujo relevante património possibilita associar as dimensões de 
investigação, conservação e valorização patrimonial, num quadro global de gestão do 
património, integrada numa óptica de desenvolvimento sustentável. O futuro dos sítios 
arqueológicos da região do Ebo e de todo o país depende em primeiro lugar do envolvimento 
do Estado (Ministério da Cultura e Governos Províncias e seus órgãos especializados) e das 
comunidades locais na preservação e valorização do passado como parte da própria História. 
Os projectos no Namibe e no Ebo partem da pesquisa científica, como base do conhecimento:  
registo, mapeamento e estudo da arte rupestre; enquadramento histórico e antropológico da 
região; elaboração de monografias detalhadas dos sítios intervencionados, procurando pela 
articulação de todos aqueles elementos responder a inúmeras questões que se levantam no 
que respeita às dinâmicas de ocupação e utilização do território no passado, e à utilização 
desses abrigos em particular, numa correlação com outros abrigos na área do Centro-Oeste de 
Angola. Esta reconstrução de dinâmicas humanas e paleopaisagens configura também, no 
plano social, a construção de marcadores patrimoniais para a sociedade contemporânea, 
evidenciando a dimensão transformativa de toda a acção humana no território e a diversidade 
cultural no tempo, que são instrumentos fundamentais para uma gestão integrada do 
território orientada para o desenvolvimento sustentável de Angola. 
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A RELAÇÃO ENTRE O TURISMO NO JALAPÃO – TO E A CONSERVAÇÃO DO PATO- 
MERGULHÃO (MERGUS OCTOCETACEUS): UMA ABORDAGEM PERCEPTIVA 

 
Eliane Marques dos Santos, 

Jacqueline Soares Lira. 
 

A região do Jalapão – TO abarca um ecossistema muito particular, a sua vegetação é de 
cerrado combinada com a areia, dunas, serras, vales, além dos campos de veredas. Nessa área 
está presente a espécie Mergus octosetaceus (pato-mergulhão) considerada uma das aves 
mais ameaçadas das Américas, encontrada no rio Novo no trecho a montante da Cachoeira da 
Velha, local onde ocorre o rafting (descida de corredeiras em botes de borracha), atrativo 
principal vendido pelas operadoras de turismo. Daí a relação entre o turismo e a conservação 
do pato mergulhão. Este artigo tem como finalidade estudar a percepção ambiental dos 
turistas, guia de turismo, proprietários de atrativos turísticos, pousadas e restaurantes no 
Jalapão, quanto à conservação do pato mergulhão, para a proposição de instrumentos de 
educação ambiental. Através de entrevistas com roteiros e aplicação de formulários em visitas 
à região foram ouvidos 22 sujeitos, atendendo a estratégia perguntando. E a observação teve 
como foco a relação homem e ambiente. Os dados obtidos foram categorizados e 
referenciadas na bibliografia da área. Questionou-se aos turistas, se tinham avistado o pato 
mergulhão durante o passeio de rafting e se havia sido informado pelos guias que se tratava 
de animal em extinção.  A maioria afirmou que não foi falado da espécie e não sabiam nada a 
respeito. Mas, a partir das informações dadas naquele momento, os turistas mostraram-se 
interessados no animal. Em outro grupo de entrevistados, dois sujeitos afirmaram ter visto a 
espécie durante o passeio de bote. Em relação à conduta dos guias diante da estratégia de 
comportamento quando visualizam o pato, revelaram que “quando avistamos o pato, fazemos 
concentração, agrupamento, silêncio e afastamento, se eles se concentram na direita nos 
desviamos para esquerda”. Todavia, demonstraram desconhecimento da importância de sua 
função no processo de educação ambiental ao afirmarem que o trabalho de conscientização 
ambiental não precisa ser feito, pois, “o foco do guia não é conscientizar os turistas e sim 
mostrar que existem lugares e precisamos preservá-los”. O resultado da análise da percepção 
ambiental dos entrevistados aponta a necessidade de ações de educação ambiental voltadas à 
conservação do pato mergulhão, para todos os envolvidos com o turismo. Tais atividades 
podem ser inseridas para os turistas, como educação informal, através de placas 
interpretativas, cartilha informativa, material audiovisual para recepção, além de capacitação 
para os guias e proprietários de atrativos turísticos, controle da capacidade de carga dos 
atrativos e um Programa de Educação Ambiental envolvendo todos os sujeitos. Apontamos 
ainda a necessidade de trabalhos futuros sobre as causas da diminuição da espécie em relação 
ao habitat, como também, estratégias de manter o turismo na região sem prejudicar a espécie 
e principalmente, investigar se o rafting influencia na reprodução desses animais. 
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ABORDAGEM PERCEPTIVA SOBRE A PAISAGEM DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA 
UFAM – SETOR SUL: AS TRANSFORMAÇÕES AO LONGO DA HISTÓRIA LOCAL 

 
Eliane Marques dos Santos, 

Francisca de Jesus Pimentel da Silva, 
Sandra do Nascimento Noda. 

 
O artigo tem por objetivo caracterizar os resultados paisagísticos da apropriação do espaço do 
Campus da UFAM – setor sul, através da percepção ambiental de sujeitos, considerando a 
importância da biodiversidade desta área. Buscaram-se caracterizar as mudanças percebidas 
no ambiente pelos sujeitos da pesquisa a partir de sua relação com o lugar, considerando a 
ocupação da área do Campus da UFAM Setor Sul numa temporalidade de 20 anos. A 
percepção de aluno, técnico e professor da UFAM constituíram os resultados através de 
entrevistas, registro fotográfico, mapas mentais e georreferenciados. Considerando tratar-se 
de um estudo sobre ecossistema e que neste existem interações entre os componentes, 
adotou-se a abordagem sistêmica. Como método de investigação utilizou-se o estudo de caso 
por possibilitar a análise de problemas complexos utilizando múltiplas técnicas de pesquisa. 
Para identificar a percepção dos envolvidos foram utilizadas as técnicas de pesquisa em 
percepção ambiental utilizando as abordagens ouvindo e perguntando. No procedimento de 
análise dos dados foram categorizadas as respostas e referenciados na bibliografia da área. 
Constatou-se que a necessidade de ocupação da área pelas unidades acadêmicas e uso 
inadequado das populações do entorno, originou um novo arranjo da paisagem para atender 
as necessidades dos usuários, porém nem sempre considerando as condições do ecossistema 
diante das pressões das atividades humanas. Apesar disso, a apropriação do espaço do 
Campus da UFAM para a construção das instalações, diminuiu nos últimos dez anos e as áreas 
degradadas estão sendo recuperadas, considerando a importância desta área por localizar-se 
em um fragmento florestal. A percepção ambiental dos entrevistados foi categorizada em três 
grupos: paisagem, conservação e valor afetivo. Na categoria paisagem, foi indagado aos 
sujeitos da pesquisa: O que é paisagem para você? As respostas apontaram a junção de 
elemento natural e construído. Através da questão: Quais as transformações na paisagem 
nesse período em que você convive no Campus? Tentamos levantar os aspectos relacionados à 
ocupação do Campus e a conservação ambiental. Esta foi descrita em mapa mental 
assinalando a retirada da vegetação para a construção do Campus. O valor afetivo foi 
relacionado com o local da paisagem que mais agradava e por meio de fotografias, os sujeitos 
apontaram a vegetação destacada em área construída, sendo o aspecto ecológico valorizado 
com vigor, através da ênfase na vegetação e a preocupação com a degradação da mesma. 
Considera-se a necessidade de projetos de educação ambiental para a valorização da área do 
Campus e uma maior articulação com a sociedade, além de uma divulgação de atividades já 
existentes. 
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ADAPTAÇÃO DA ACTIVIDADE AGRO-PESQUEIRA DA POPULAÇÃO DE NDZILO E 
MORRUGULO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO 

ÚTIL PARA A ESCOLA 
 

Carlitos Luis Sitoie 
 
O artigo procura discutir a questão ligada a relação espaço e população na produção de 
conhecimento geográfico a partir de saberes locais para a prática da actividade agro-pesqueira 
num contexto das mudanças climáticas. O artigo tem como finalidade o resgate dos saberes 
locais que garantem a subsistência familiar da maior parte da populacao mocambicana. Pois os 
perfis distritais referem que mais de metade da população moçambicana vive e trabalha na 
zona rural, tendo como actividades que garante a subsistência e rendimento familiar a 
agricultura, a pecuária e a pesca artesanal baseada em saberes locais que são relegados ao 
segundo plano devido a valorização do conhecimento moderno dito “cientifico”. Deste modo o 
resgate, sistematização e registo escrito seria a forma de preservar o património cultural das 
comunidades para as gerações vindouras num momento de mudanças climáticas. O trabalho 
propõe uma abordagem conceitual e metodológica centrada no quotidiano ligado às 
actividades econômicas na comunidade e materializado numa proposta de levantamento de 
saberes locais, direcionado para a investigação das conexões e interfaces entre a Geografia e o 
conhecimento local de modo a produzir um conhecimento geográfico que seja usado na escola 
para o ensino de Geografia. O estudo realizou-se no Povoado de Ndzilo (interior) e Morrungulo 
(litoral) do distrito de Massinga tendo como participantes alguns Estudantes do 4°ano Curso de 
Licenciatura em Ensino de Geografia. Os conhecimentos recolhidos são as técnicas agrícolas 
tradicionais de fabrico de instrumentos, elementos orientadores para escolha de solos 
apropriados para cada cultura na agricultura, aproximação de lençol freático, o significado das 
queimadas, maneio da terra, previsão das chuvas e da seca, a colheita, conservação das 
sementes para próxima sementeira, ctc. Na actividade pesqueira, são os indicadores para a 
escolha de locais de bom pescado, anuncio do mau tempo e outros fenómenos astronômicos 
que ditam o quotidiano desta actividade de subsistência e de rendimento familiar.  
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ADUBAÇÃO ORGÂNICA E CONVENCIONAL EM UMA COMUNIDADE PERIURBANA 
AMAZÔNICA 

 
Luis Carlos Castro Roçoda, 

Silas Garcia Aquino de Sousa, 
Maria Isabel de Araújo. 

 
O Município de Parintins, Amazonas/Brasil está situado à margem direita do Rio Amazonas, ao 
leste da capital do estado do Amazonas, distante cerca de 370 quilômetros. Conhecida como 
Ilha Tupinambarana, foi habitada primitivamente pelos índios Tupinambás, Maués e Sapupés, 
fundada em 1796 e municipalizada em 1853. Seu relevo é formado por florestas de várzea e 
terra firme, por ilhas, lagos e uma pequena serra que faz divisa com estado do Pará. Os 
modelos de produção agrícola em atividade no município de Parintins são de baixa 
produtividade e inovação tecnológica. A grande maioria dos produtos hortifrutigranjeiros é 
importada, ocasionando evasão de divisas ao Município, o que contribui para manter a 
agricultura familiar às margens dos processos de produção. Fator esse que demonstra a 
sensibilidade de se construir junto com os agricultores familiares projetos voltados a suprir as 
necessidades de produção no meio rural. A carência de políticas públicas para o setor, aliadas 
à baixa capacidade de assistência técnica, somada a dificuldade de acesso aos recursos 
financeiros e os altos custos de insumos, inviabilizam o incremento da produção no setor 
agrícola do município. O presente artigo objetiva apresentar os resultados da experiência de 
produção de olericultura e fruticultura com a aplicação de composto orgânico e adubação 
convencional, em uma Unidade de Produção Familiar (UPF), na comunidade periurbana de 
Parintins, São Pedro de Parananema, em uma área de três (3) ha. A metodologia deste estudo 
esta baseada na modalidade pesquisa ação, com uma abordagem quali-quantitativa, 
objetivando o beneficiamento de composto orgânico, a partir do aproveitamento de resíduos 
e a produção de hortifrútis, cuja principal premissa é possibilitar o diálogo entre os saberes 
tradicionais e os de base técnico-científica, bem como, identificar o potencial econômico e as 
necessidades emergenciais da comunidade rural e desenvolver ações sócio educativas de 
capacitação e instrumentalização técnica, para os produtores rurais envolvidos no projeto. Os 
resultados mostraram que o beneficiamento de composto orgânico é exequível na UPF, desde 
que acha disponibilidade de mão-de-obra, é de fácil aplicação, é de domínio dos agricultores e 
de menor risco ambiental, em relação adubação química. O uso de composto orgânico na 
agricultura é mais eficiente, pelo menor custo financeiro, por aumento na produção agrícola 
(hortifrútis) e menor incidência de pragas e doenças, quando comparado com a adubação 
convencional e consequentemente, contribuiu para o incremento da renda familiar dos 
agricultores. 
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AGRICULTURA FAMILIAR E A INSALUBRIDADE DO PROCESSO DE TRABALHO DA 
CADEIA PRODUTIVA DA MALVA (URENA LOBATA L.) NO MÉDIO RIO SOLIMÕES 

ESTADO DO AMAZONAS 
 

Hélcio Honorato Souza, 
Therezinha Jesus Fraxe, 

Neliton Marques Silva 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de identificar e avaliar a insalubridade no 
processo de produção de uma fibra vegetal, conhecida localmente como fibra de malva, além 
de discutir a importância de se dar condições dignas de trabalho para os produtores rurais que 
há décadas tem a extração de fibras como alicerce econômico. O trabalho se propõe a 
identificar a tipologia do agricultor produtor de malva, residentes nas calhas dos rios, lagos e 
“paranãs” do médio rio Solimões (AM), levantando de acordo com a percepção dos próprios 
agricultores, os pontos críticos de todas as fases que influenciam de alguma forma para mitigar 
a salubridade física e mental de cada agente envolvido diretamente com a extração de fibra de 
malva. Os dados utilizados nesta pesquisa provêm de levantamentos de campo com a 
participação de produtores dos Municípios de Manacapuru e Caapiranga, entre os anos de 
2009 a 2012. No Amazonas o plantio da malva, ocorre principalmente em ecossistema de 
várzea, caracterizado por quatro períodos bem definidos: a enchente, a cheia, a vazante e a 
seca. Sendo estes fatores de fundamental importância para o bom desenvolvimento do ciclo 
de cultivo da malva que dependem deles. O trabalho busca assim, pesquisar e colaborar com a 
melhoria da cadeia produtiva da malva (Urena lobata L.), contribuindo para a efetivação do 
incremento estrutural e organizacional desta. Sempre considerando que o plantio da malva é 
feito por malvicultores que adotam o sistema de produção familiar. Neste sentido esta 
pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento social, ambiental e econômico desta cadeia 
produtiva em seu modo convencional de cultivo. 
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AGRICULTURA TRADICIONAL: PRODUÇÃO FAMILIAR DE ALHO (ALLIUM SATIVUM L) 
NO LEITO DO RIACHÃO 

 
Karla Brito dos Santos 

 
O governo brasileiro por meio da Lei N° 11.326, de 24 de julho de 2006(Brasil, 2006) conhecida 
como Lei da Agricultura Familiar, estabeleceu os conceitos que definem o(a) agricultor(a) 
familiar e ou o empreendedor(a) familiar. A inclusão dos agricultores familiares no 
desenvolvimento da agricultura contribuiria para a redução da pobreza rural, pelo efeito 
multiplicador dos gastos realizados nas comunidades locais, contribuindo para a mitigação da 
fome das comunidades mais pobres. Por outro lado, a agricultura não pode colocar em perigo 
sua capacidade de atender às gerações futuras. A perda da biodiversidade, o uso não 
sustentável da água, a contaminação do solo e das águas, são problemas que diminuem a 
capacidade dos recursos naturais de sustentar a agricultura. O artigo mostra as características 
da produção e comercialização de alho desenvolvida por agricultores familiares na região 
sudeste do Piauí, nos municípios de Santo Antônio de Lisboa, Bocaina e Francisco Santos e 
identifica o processo de seleção do material propagativo. A identificação dos municípios 
produtores ocorreu com os dados secundários da pesquisa Produção Agrícola Municipal (IBGE, 
1997, 2011). Nas décadas de 70 e 80 do século XX, Picos, Bocaina, Santo Antônio de Lisboa e 
Francisco Santos foram os maiores produtores. Na década de 90, Francisco Santos já não 
produziu e Picos e Bocaina permaneceram entre os maiores produtores. Porém, a partir de 
1992 a produção do estado apresenta uma queda muito acentuada. Nos anos 2000 os 
municípios que se mantiveram produzindo no leito do rio foram Bocaina e Santo Antônio de 
Lisboa. Realizou-se levantamento bibliográfico no sentido de conhecer o contexto da pesquisa 
e coleta de dados com entrevistas semi-estruturadas, as quais foram gravadas e 
posteriormente transcritas. Delinear amostra significativa não é objetivo da pesquisa, e sim 
fazer uma leitura do contexto sociocultural dos agricultores a partir de suas próprias falas, para 
alcançar a dimensão coletiva. Em Santo Antônio de Lisboa entrevistou-se 06 ex-produtores e 
05 produtores que cultivam no Riachão, em Bocaina 09 ex-produtores, sendo 07 que 
produziram no leito do Guaribas e 02 no leito do Riachão  e 06 produtores que cultivam no 
leito do Riachão, e de Francisco Santos entrevistou-se 09 ex-produtores que produziram no 
Riachão, 02 ex-comerciantes e 04 comerciantes. As entrevistas foram realizadas nos meses de 
fevereiro a agosto de 2013. Conclui-se que sistema produtivo apresenta-se semelhante nas 
comunidades pesquisadas, podendo ser dividido em preparação da área, adubação, plantio, 
tratos culturais, colheita, pós-colheita e comercialização. Em quase sua totalidade o cultivo é 
manual, sendo realizado com enxadas e pás. A semente a ser utilizada é guardada de um ano 
para outro, em réstias (tranças), pendurada em uma travessa no interior de um cômodo da 
casa. Cada produtor separa da sua produção “o alho mais sadio”, “o alho bem maduro”, para 
ter um bom aproveitamento. O tamanho do bulbo é também um parâmetro considerado, mas 
os agricultores destacaram que nem todo o alho colhido apresenta o mesmo tamanho da 
semente. Em decorrência, a maior parte da semente é retirada do alho de tamanho mediano, 
e o maior é comercializado. No entanto, o alho apresenta problemas fitossanitários e o bulbo 
está muito pequeno, dificultando as práticas de seleção. Quando tinha uma boa produtividade 
cada milheiro plantado produzia dez milheiros, atualmente não se tem mais essa relação, pois 
o rendimento caiu. Francisco Santos funcionou como um entreposto comercial, atualmente a 
comercialização é feita pelo produtor na sua residência ou eventualmente leva para feira em 
Picos. 
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ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS CAVERNAS DO MUNICÍPIO DE 
LARANJEIRAS, SERGIPE 

 
Christiane Ramos Donato, 
Adauto de Souza Ribeiro, 
Leandro de Sousa Souto. 

 
A conservação do Patrimônio Espeleológico envolve o estudo do interior das cavidades 
naturais e dos ambientes externos que as envolvem. O conhecimento necessário para apoiar a 
sustentabilidade dos estados em que se encontram esses ambientes perpassa por várias 
ciências como Ecologia, Zoologia, Botânica, Geologia, Geomorfologia, Paleontologia e 
Arqueologia, o que caracterizou esse trabalho como interdisciplinar. Como objetivo geral 
propôs-se analisar o estado de conservação em que se encontram as cavernas do município de 
Laranjeiras, Sergipe. O estado em que se encontram as cavernas, a ocorrência de impactos 
ambientais e a prioridade para início de ações de conservação e restauração foram 
identificadas e analisadas a partir de dois protocolos, os quais são duas metodologias 
complementares propostas por este trabalho: Protocolo de avaliação rápida de impacto 
ambiental em cavernas e o Protocolo rápido de análise de estado de cavernas para priorizar 
ações de conservação e/ou restauração. Para obtenção dos dados a serem utilizados nos 
protocolos, a fauna hipógea foi caracterizada; a flora do entorno foi coletada, foram realizados 
estudos fitossociológicos e classificação das espécies em grupos ecológicos; as cavidades 
naturais tiveram seus ambientes analisados com auxílio de observação in locu com protocolo 
padronizado e adaptado aos estudos de avaliação de cavernas; e as análises estatísticas foram 
realizadas com auxílios dos softwares Mata Nativa 2, R estatística 2.12.1 e PAST 2.02. Foram 
nove cavernas avaliadas para testar os dois protocolos elaborados neste estudo, enfatizando-
se que o Protocolo rápido de análise de estado de cavernas deve comparar cavidades naturais 
de mesma litologia, devido a peculiaridades que podem apresentar impossibilidade de 
comparação justa. Como resultado para as nove cavernas analisadas com os protocolos 
obteve-se: os fragmentos de Mata Atlântica do entorno das cavernas estudadas, em sua 
maioria, encontram-se em estágio secundário pioneiro de sucessão em contraposição ao 
estabelecido na legislação vigente, com exceção da Gruta Aventureiros com mais de 80% da 
vegetação do entorno representada por exemplares de plantas em estágio sucessional 
secundário tardio. Há alta diversidade beta e baixa similaridade faunística entre as cavernas, o 
que indica necessidade de conservação de todas as cavernas estudadas já que cada uma é um 
ecossistema peculiar, mesmo possuindo pequenas dimensões. Nas cavernas pesquisadas 
foram verificadas, de forma geral, quatro atividades causadoras dos impactos: mineração, 
agropecuária, turismo/visitação desordenada e urbanização. Entretanto, nem todos esses 
causadores de impactos foram presenciados ao mesmo tempo em cada uma das cavidades 
naturais. Todas as cavernas possuem algum tipo de impacto ambiental, com duas delas em 
situações de vulnerabilidade (Gruta Raposinha e Gruta da Pedra Furada), entretanto a 
priorização de conservação/restauração não necessariamente foi atrelada ao grau de impactos 
que as cavernas apresentaram, mas às suas características intrínsecas, assim foram a Gruta da 
Raposa e a Gruta dos Aventureiros as sugeridas para início das ações de conservação. É 
necessário mais estudos a respeito das características ambientais do Patrimônio Espeleológico 
de Laranjeiras e de todo o Estado de Sergipe, ao mesmo tempo em que se necessita entender 
melhor as relações existentes entre a população do entorno e a conservação das cavidades 
naturais. 
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ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO MOSAICO DE 
ÁREAS PROTEGIDAS DO BAIXO RIO NEGRO, AMAZONAS 

 
Nailza Pereira Porto,  

Vilma Terezinha Araújo Lima. 
 
O mosaico de Áreas Protegidas (AP) do baixo Rio Negro abrange uma região de reconhecida 
importância para a conservação da biodiversidade e também da sociodiversidade. Ele se insere 
na Reserva da Biosfera da Amazônia Central e no Corredor Ecológico  Central da Amazônia, 
maior área de proteção ambiental contínua do mundo. Segundo o Relatório da Biodiversidade 
Brasileira, a importância ecológica e social dos ecossistemas do baixo Rio Negro é evidenciada 
pela alta diversidade biológica o que lhe confere a classe de área de extrema importância para 
a conservação. Como estratégia de conservação, o uso público destas áreas protegidas precisa 
ser ordenado de forma a contribuir para a proteção e alternativa de emprego e renda para as 
comunidades locais. Uma dessas alternativas de renda, o turismo tem como modalidade o 
Turismo de Base Comunitária (TBC) aplicado à conservação, envolvimento e protagonismo 
comunitário. A pesquisa subsidiou uma análise socioeconômica do TBC nas comunidades 
Colônia Central e Nova Esperança localizadas neste mosaico de AP,  por meio da  
caracterização do roteiro TUCORIN-Turismo Comunitário no Rio Negro, bem como os produtos 
e serviços turísticos oferecidos por estas comunidades, informações sobre as despesas e as 
receitas dos serviços e produtos turísticos e uma análise das vantagens comparativas das 
principais atividades econômicas. Durante as pesquisas bibliográficas autores defendem que o 
êxito do turismo depende de fatores estáveis na área visitada, no que diz respeito aos aspectos 
social,  ambiental e econômico. A  atividade turística gera uma redistribuição espacial da 
capacidade de auferir renda, interferindo significativamente na economia do destino. A análise 
econômica levou em consideração quatro princípios de Gregory Mankiw que são aplicados à 
cadeia produtiva do turismo pertinente aos fatores psicossociais que comandam a relação de 
compra e venda dos consumidores com seus vendedores. Permitindo identificar nas 
comunidades objeto de estudo os custos de oportunidade, o fluxo financeiro e os impactos 
gerados por esta atividade. Esta pesquisa foi um estudo de caso por meio de uma investigação 
empírica do  planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Premissas da 
pesquisa participante foram utilizadas para vislumbrar cada vez mais a aproximação entre o 
pesquisador e os sujeitos do universo a ser investigado gerando comprometimento nas 
informações de caráter quantitativo, qualitativo e exploratório. Estes dados foram coletados 
por meio de aplicação de formulários, observação, entrevista com pessoas chaves, análise de 
documentos e oficinas participativas. As oficinas foram ministradas de acordo com as técnicas 
e ferramentas participativas para a gestão em unidades de conservação. Pois a falha de 
informação produz falhas de mercado e, consequentemente, revoga a premissa de 
sustentabilidade. Autores pesquisados defendem que é importante conhecer os consumidores 
e ofertantes para valorar os custos sociais e ambientais de uma cadeia produtiva. Portanto, ter 
conhecimento de uma análise socioeconômica da atividade de TBC permite a elaboração de 
estratégias que possam minimizar os impactos negativos e otimizar os recursos para a 
operacionalização das atividades, gerando assim maior satisfação de todos os envolvidos nesta 
cadeia. 
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AS CIANOTOXINAS E A CONDIÇÃO HEPÁTICA DE POPULAÇÕES EXPOSTAS NA REGIÃO 
DO ALENTEJO, PORTUGAL 

 
Fernando Bellem, 
Manuela Morais, 

Carlos Santos, 
Elizabete Carolino. 

 
As cianobactérias são organismos procariotas e fotossintéticos pertencentes à comunidade 
fitoplanctónica que vive em suspensão nas colunas de água e apresentam segundo a espécie, 
diferentes requisitos e respostas a parâmetros físicos e químicos. Sob determinadas condições 
estes organismos têm taxas de crescimento elevadas originando fluorescências, e alguns 
géneros produzem cianotoxinas susceptíveis de provocar comprometimento funcional de 
órgãos e sistemas em animais e humanos. Entre 2000 e 2008 foram registados diversos 
episódios de fluorescências fitoplanctónicas com domínio de cianobactérias produtoras de 
toxinas em albufeiras do Alentejo, que na altura eram utilizadas para produção de águas de 
consumo. De modo a avaliar se a ocorrência destas fluorescências a cianobactérias influenciou 
a função hepática da população exposta através do consumo directo ou indirecto da água, foi 
desenvolvido um estudo prospectivo-histórico (2000 - 2010) em que 7 reservatórios do 
Alentejo foram seleccionados por conveniência e avaliadas as suas características físicas, 
químicas e fitoplanctónicas entre 2000 e 2008. Foram igualmente constituídas duas coortes 
populacionais (uma exposta e outra não exposta), estudadas e comparadas relativamente aos 
indicadores laboratoriais da função hepática, e analisado o risco relativo de doença hepática 
associada à exposição em estudo entre 2001 e 2010.  Este estudo permitiu concluir que as 
albufeiras objecto de estudo apresentaram durante o período avaliado condições físicas e 
químicas que contribuíram para a classificação eutrófica  das massas de água e a  ocorrência 
de fluorescências fitoplanctónicas, com dominância frequente de géneros de cianobactérias 
produtores de hépatotoxinas (Oscillatoria sp. Microcystis sp.,Aphanizomenon sp.) . Concluiu-se 
ainda que a população exposta de forma continuada apresentou indicadores laboratoriais da 
função hepática alterados e um risco relativo de contrair doença hepática que chegou a ser 
quatro vezes superior em alguns dos anos avaliados,  relativamente à população não exposta. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E AS TERRITORIALIDADES NAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO NA REGIÃO DO BAIXO RIO NEGRO-AMAZONAS 

 
Glaubecia Teixeira da Silva, 

Elenise Faria Scherer. 
 

Este estudo teórico trata-se de uma análise das políticas públicas de turismo, sob o viés da 
territorialidade, nas comunidades inseridas em Unidades de Conservação (UCs) na região do baixo 
rio Negro, no Estado do Amazonas. A criação de UCs é uma estratégia das políticas públicas de 
ordenamento territorial para conter o processo de ocupação e o uso irrestrito do solo em que o 
ecoturismo é tido como atividade econômica capaz de manter a integridade dos ecossistemas 
existentes nestas áreas.  As limitações nos usos do solo impostos pelas políticas públicas geram 
conflitos territoriais em virtude das restrições quanto à permanência de populações no seu 
território – no caso das unidades de proteção integral – e às atividades tradicionais nas unidades de 
uso sustentável. O negligenciamento das territorialidades das comunidades pré-existentes no baixo 
rio Negro culminam com o desmembramento ou fragmentação de um complexo sistema 
amazônico amplamente difundidos pelas políticas públicas de gestão do território, dentre as quais 
pode-se inserir as de turismo. Por esse motivo, as comunidades tradicionais procuram o 
reconhecimento dos seus territórios e das territorialidades construídos no tempo-espaço. A 
territorialidade é entendida como esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar 
e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a, assim, em 
seu território no qual o Estado não é o único agente de promoção da territorialização, as 
populações também desenvolvem territorialidades distintas. Considera-se um fator limitante das 
políticas de turismo no Amazonas a concepção fragmentada do conceito de território com 
prevalência das relações econômicas e políticas, sem considerá-lo como espaço de valores, lugares, 
tradições. As políticas contrariam os interesses locais que funcionam com base em outras 
concepções de tempo e espaço, em virtude disso, a análise da dinâmica territorial requer a 
articulação entre as dimensões naturais, sociais, políticas e culturais. As iniciativas de inclusão 
social nas políticas de turismo entraram na agenda pública a partir da criação do Plano Nacional de 
Turismo de 2007-2011, com destaque para as políticas de redução das desigualdades regionais, 
mas, são poucos os avanços no que tange ao turismo com base na gestão participativa da 
sociedade.  A ausência de um plano de turismo amazonense com objetivos claramente definidos e 
ações de fortalecimento dos mecanismos de participação social tornam a política limitada porque 
não alcança a eficácia do ponto de vista da geração de benefícios equitativos para as populações 
residentes em áreas protegidas. A atuação colegiada no turismo no baixo rio Negro, embora 
incipiente, apresenta resultados bastante significativos para os propósitos da gestão participativa 
do turismo em áreas protegidas. O exemplo mais emblemático é a criação, em 2010, do Fórum 
Permanente de Turismo de Base Comunitária no Rio Negro que reúne movimentos indígenas, 
associações de comunidades tradicionais, associações de classes, organismos governamentais, 
universidades e o terceiro setor. Esta experiência constitui-se em oportunidade de ampliar as 
possibilidades de novas unidades de mobilização política e as relações de solidariedade e 
associativas entre os grupos sociais, bem como, intensificar o processo de politização por meios das 
novas práticas político-organizativas dos diversos grupos envolvidos. Na ausência de ações efetivas 
do Estado, as comunidades tradicionais contrariam os estereótipos de atraso e da dependência da 
tutela estatal e promovem mudanças paradigmáticas a partir da criação de modelos próprios de 
gestão do turismo. Em suma, a valorização dos recursos ambientais e dos saberes e fazeres das 
populações envolvidas direta ou indiretamente com o turismo permanece como um desafio às 
políticas públicas de turismo. 
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AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS COMO FATOR 
CONTRIBUINTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INSERÇÃO ECONÔMICA DAS 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
 

Sergio Gonçalves, 
Marcelo Dutra, 

Francisco Andrade. 
 
Nas últimas décadas muitos argumentos à necessidade de preservação e conservação do meio 
ambiente são apresentados. Existe uma crescente sensibilização sobre os bens e serviços 
oferecidos pelas florestas e de sua importância para garantir o bem estar dos indivíduos. A 
floresta pode ser manejada de diversas formas: uso direto, indireto e não uso. O uso direto 
desses recursos florestais pelas populações tradicionais, surge como estratégia governamental, 
propiciando a geração de renda direta e indireta e ao mesmo tempo mantendo o controle 
sobre esses recursos, onde a produção aliada à conservação, aparece como uma forma de 
promover o manejo sustentável.  Paralelamente o Amazonas detém atualmente 27% de seu 
território protegidos por Unidades de Conservação, incluindo as federais (15%) e estaduais 
(12%), totalizando 42,33 milhões de hectares. No período de 2003-2009, foram criadas 41 
unidades de conservação - UC, das quais 08 na categoria de proteção integral e 33 de uso 
sustentável, ou seja, houve um incremento de 157% no número de unidades de conservação 
estaduais como uma estratégia para a conservação da biodiversidade, reconhecimento e 
valorização das populações tradicionais e controle do desmatamento ilegal, onde estima-se 
que dentro destas unidades, residam cerca de 11.000 famílias, que por sua vez possuem 
expectativas de melhoria de bem estar, face aos acordos e programas existentes nos planos de 
gestão destas unidades. Logo, entende-se que o fato do processo formal de promoção à 
geração de renda em unidades de conservação de uso sustentável no Amazonas está nos 
primeiros passos. Este trabalho de pesquisa tem-se como objetivo maior aprimorar e aplicar 
alguns conceitos econômicos como forma de ampliar o conhecimento para propiciar geração 
de renda em unidades de conservação e difundir junto à sociedade.  A metodologia utilizada é 
de cunho bibliográfico e documental, consultadas várias literaturas relativas ao assunto 
estudado, livros, artigos, documentos publicados na internet e que possibilitaram que este 
trabalho tomasse forma para ser fundamentado e promovesse o debate teórico sobre 
conceitos econômicos alinhados a geração de trabalho e renda inserida no contexto unidades 
de conservação estadual de uso sustentável. Como resultados, a partir das reflexões aqui 
abordadas, vislumbra-se que as políticas públicas ambientais e inserções de variáveis 
econômicas podem sim ser fonte das estratégias governamentais que tenham como meta a 
superação das assimetrias de bem estar nas unidades de conservação estaduais no Amazonas. 
Assim sendo, os recursos florestais são condicionantes fundamentais nesse processo, já que o 
uso sustentável desses recursos deve manter o controle social nesses espaços. 
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ATITUDES AMBIENTAIS E COLETA SELETIVA – UM ESTUDO COM UNIVERSITÁRIOS NO 
SUL DA BAHIA 

Ana Barros Edington, 
Christiana Cabicieri Profice. 

 
Os comportamentos humanos são diretamente influenciados pelas atitudes que são formadas 
a partir de informações, crenças e valores. Portanto, conhecer as atitudes ambientais nos 
parece um passo incontornável para a elaboração de estratégias voltadas para a promoção da 
sustentabilidade (Hernández & Hidalgo, 1998). Neste trabalho, foram avaliadas as atitudes 
ambientais de estudantes universitários em relação à coleta do lixo, verificando se experiência 
universitária promove atitudes pró-ambientais. Partimos da ideia que a instrução em nível 
superior seja um fator de influência considerável para as atitudes pro-ambientais, ou seja, de 
que uma maior permanência das pessoas no contexto acadêmico crie oportunidades de 
reflexão e compromisso com temas ambientais e relacionados à sustentabilidade. Nossa 
investigação foi conduzida na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, Bahia, 
Brasil. Participaram 181 estudantes, entre 17 e 46 anos de idade, sendo 56,4% do sexo 
feminino e 43,6% do sexo masculino. A população amostral foi reduzida a estudantes que 
estivessem ingressando nos cursos de Graduação ou finalizando-os no ano de 2013. Em uma 
abordagem exploratória e descritiva utilizamos as seguintes estratégias: observação e registro 
fotográfico de como é realizada a coleta de lixo no campus da UESC; aplicação de questionário 
acerca da coleta seletiva de resíduos sólidos e da NEP-scale (DUNLAP et al. 2000) com os 
estudantes. As observações e registro fotográficos do processamento lixo no campus 
revelaram que apesar de existirem lixeiras apropriadas para a coleta seletiva, as mesmas se 
encontram em lugares de difícil acesso e distante dos principais pontos de geração de lixo 
como as cantinas, restaurantes e áreas de convivência. Também não foram encontrados 
quaisquer materiais visuais afixados que alertassem quanto à coleta seletiva e o destino dos 
resíduos sólidos. De um modo geral o campus acumula bastante lixo pelo chão que deve ser 
continuamente varrido pelo pessoal da limpeza. Quando interrogados acerca de onde seria 
correto descartar o lixo 99,4% dos indivíduos declaram que a lixeira era o lugar ideal. Entre os 
estudantes 47,5% se sentem “muito incomodado” com o lixo espalhado pelo chão enquanto 
que 50,8% declararam ficar “incomodado” e apenas 1,7% dos estudantes assinalaram a opção 
“não me incomoda”. Quanto à coleta seletiva, a maioria dos entrevistados afirma conhecer 
sobre o assunto (82,6%), embora apenas 27,9% dos alunos utilizem as lixeiras de coleta 
seletiva com frequência e 12,3% declararam não utilizar as lixeiras. A aplicação da NEP-scale 
resultou no valor médio de 3,68, sendo de 3,76 entre os alunos do primeiro ano e 3,70 entre 
os formandos. Estes resultados nos indicam que não há diferença significativa nas atitudes 
ambientais entre os estudantes que chegam à UESC e aqueles que estão se formando. Em 
nossas próximas análises também iremos comparar os resultados obtidos com demais estudos 
nacionais e internacionais que utilizaram a NEP-scale entre universitários. Acreditamos que a 
nossa investigação possa dar subsídios para a elaboração de um plano de educação ambiental 
na universidade participante e na reformulação das estratégias de coleta seletiva no campus. 
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ATRIBUIÇÕES, COMPOSIÇÃO E FINALIDADES DOS CONSELHOS GESTORES DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL NOS ESTADOS BRASILEIROS 

 
Cássia Christynne Cavalcante Carvalho, 

José Hélio Júnior, 
Lorena Madruga Monteiro. 

 
Este trabalho tem como intuito destacar e averiguar a atuação e a composição social e política 
dos Conselhos Estaduais de Proteção Ambiental no Brasil. Buscou-se, através de diversas 
fontes, delimitar e comparar as atribuições, finalidades e composição social e política de uma 
amostra representativa dos Conselhos de Proteção Ambiental em cada região do Brasil. Para 
tanto, optou-se por empreender uma pesquisa comparativa tendo por base dois Estados 
federativos de cada região brasileira, escolhidos conforme seu peso econômico. Através do 
critério definido pelo maior e pelo menor PIB selecionou-se os Conselhos de Proteção 
Ambiental dos Estados do Rio Grande do Sul, e de Santa Catarina, na região Sul; de Goiás e de 
Mato Grosso do Sul na região centro-oeste; de São Paulo e do Espírito Santo, na região 
sudeste; de Alagoas e de Pernambuco, na região nordeste, e de Piauí e de Roraima, na região 
norte. Demonstra-se que, embora o surgimento destes conselhos sejam determinados por 
legislação nacional, apresentam desigualdades e diferenciações regionais e estaduais, 
especialmente em relação a sua organização política e social, assim como nas suas finalidades 
e atuação, relacionados ao contexto social e político em que estão inseridos.  
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AVALIAÇÃO DE FATOR ABIÓTICO TEMPERATURA NA INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA FINAL DE COMPOSTO ORGÂNICO 

 
Talita dos Reis Guimaraes, 

José Nestor de Paula Lourenço, 
Marcos Eduardo Neves de Sousa, 

Rosangela dos Reis Guimarães. 
 
O manejo orgânico do solo é feito pela reciclagem da biomassa que envolve a preservação dos 
restos de cultura, pela compostagem orgânica, pela utilização de cobertura morta e outras 
práticas que conduzam à reciclagem de nutrientes. O emprego dos compostos orgânicos como 
base central de sistemas orgânicos de produção é uma tecnologia adotada no mundo inteiro, 
pois fornece elementos nutritivos ao solo e faz a melhoria da qualidade biológica dos solos. 
Seu grau de eficiência depende do sistema e da forma como se executa o processo de preparo 
do mesmo e das matérias-primas utilizadas, podendo ocorrer elevadas variações de qualidade 
e de custos. A temperatura é o principal indicador do processo de fermentação. Tanto na 
digestão anaeróbia como na aeróbia, ocorre a elevação da temperatura. No processo 
anaeróbio a elevação da temperatura acontece mais lentamente. Este aumento de 
temperatura ocorre, em geral, no segundo dia de início do processo, desde que haja um meio 
adequado ao desenvolvimento dos micro-organismos. O objetivo do trabalho é compreender o 
efeito da temperatura sobre o processo de compostagem, realizando o acompanhamento da 
temperatura em diferentes camadas da pilha, analisando a influencia deste fator e na 
qualificação dos teores inicial e final de nutrientes nas pilhas de compostagem. O experimento 
esta sendo realizado no Campo Experimental do Caldeirão localizado no município de Iranduba 
no Amazonas. As pilhas de compostagem são montadas utilizando os materiais disponíveis. 
Como fonte de nitrogênio está sendo utilizadas as folhas de margaridão, mucuna preta e ingá e 
como fonte de carbono estão sendo utilizadas as palhas de palmeira e de andirobeira. Esses 
materiais foram triturados na máquina de trituração de resíduos orgânicos. As pilhas estão 
sendo montadas utilizando setenta por cento de material com fonte de carbono e trinta por 
cento de material fonte de nitrogênio. Ao final as pilhas são cobertas com capim seco. Estão 
sendo retiradas amostras para análise de nutrientes iniciais. O acompanhamento da 
temperatura das pilhas de compostagem está sendo realizada nas quatro camadas diferentes, 
delimitadas como superficial, topo, meio e base. Os resultados obtidos até o momento 
mostram que diferente de outros processos de compostagem, a fase mesofílica demorou 
menos tempo e atingiu temperaturas bastante elevadas, mostrando que sua atividade 
microbiana estava intensa. 
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AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DO USO DE AGROTÓXICOS NA PRODUÇÃO DA 
CANA-DE-AÇÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM L) EM XINAVANE - MOÇAMBIQUE 

 
Rodolfo Bernardo Chissico, 
Andrea Viviana Waichman. 

 
A produção da cana-de-açúcar na região sul de Moçambique tem registrado um crescimento 
progressivo nos últimos 15 anos, resultado do envolvimento das comunidades locais no 
processo produtivo, comandado pela agroindústria Açucareira de Xinavane. Portanto, a 
produção está sendo realizado com intensivo uso de agrotóxicos, o que constitui ameaça para 
a saúde humana e ao ambiente. Nesse sentido, a pesquisa tem por objetivo realizar uma 
avaliação dos riscos ambientais derivados do emprego de agrotóxicos na produção da cana 
sacarina na região de Xinavane, localizada na província de Maputo, em Moçambique, a partir 
da análise dos fatores e condicionantes que determinam o regime do uso dessas substâncias e 
à percepção do risco associado a manipulação e aplicação das mesmas. Uma vez que 
majoritariamente os produtores de cana estão organizados em associações, o estudo 
contemplou sete associações e uma propriedade individual, onde foram aplicados formulários 
aos trabalhadores usuários de agrotóxicos, permitindo a obtenção de informações referentes 
ao diagnóstico do uso das substâncias. Para a elaboração dos formulários foi adotada a 
metodologia da pesquisa KAP (knowledge, attitude and practice), baseado em metodologia de 
pesquisa social de caráter qualitativo e quantitativo. A determinação dos níveis de exposição 
ocupacional foi realizada por meio do algoritmo matemático e para a avaliação de risco 
ambiental utilizou-se o indicador EPRIP (Environmental Potential Risk Indicator for Pesticides). 
As estratégias adotadas pelos trabalhadores resultaram em baixos níveis de exposição 
ocupacional, refletindo a assistência técnica, as orientações técnicas e os treinamentos 
ofertados pela agroindústria. Dos 11 agrotóxicos utilizados, o MSMA se destacou por 
apresentar níveis de risco ambiental na categoria intermediária em todos os segmentos 
estudados, enquanto a Pendimentalina e o Glifosato se enquadram na categoria sem risco. No 
caso dos compartimentos ambientais, as águas subterrâneas são vulneráveis. Contudo, este 
trabalho mostra claramente a necessidade de implementação de programas de vigilância, 
supervisão e promoção da saúde, comprovado o risco do uso de agrotóxicos, ainda que sejam 
ofertadas orientações do manuseio das substâncias. 
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BIOATLAS: OPORTUNIDADES E IMPACTES DA CADEIA DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA 
DOS RECURSOS FLORESTAIS 

Myriam Nunes Lopes, 
Sandra Isabel Moreira Rafael, 
Luís Antonio da Cruz Talhero, 

Luís Manuel Guerreiro Alves Arroja, 
Ana Cláudia Relvas Vieira Dias, 

Hélder Alexandre Relvas, 
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda. 

 
Face à dependência energética externa da Europa, e no sentido de diminuir a emissão de gases 
com efeito de estufa (GEE), a União Europeia (UE), bem como os Estados Membros, têm 
trabalhado no sentido de se tornarem energeticamente mais eficientes e ambientalmente 
mais eficazes. Com a nova Estratégia Nacional para a Energia, apresentada no início de 2010, o 
eixo das Energias Renováveis refere o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal 
no contexto das políticas europeias de combate as alterações climáticas, permitindo que em 
2020 60% da eletricidade produzida tenha origem em fontes renováveis. Este plano reitera o 
valor anteriormente apontado para a Biomassa, dando prioridade à instalação efetiva da 
potência já atribuída (250 MW de potência instalada), integrando mecanismos de flexibilidade 
na concretização dos projetos, assim como na aprovação de medidas de promoção da 
produção da biomassa florestal, assegurando a satisfação das necessidades de consumo nas 
centrais já instadas e a instalar. A floresta é uma fonte de riqueza no que diz respeito aos 
serviços ambientais prestados, destacando-se, para além da protecção dos solos e da 
conservação dos recursos hídricos, o sequestro de carbono, a protecção da paisagem e 
biodiversidade, e o recreio. O aproveitamento da biomassa florestal para fins energéticos é 
considerado uma medida fundamental do ponto de vista dos benefícios ambientais esperados, 
em particular na redução das emissões de GEE, devido às suas múltiplas aplicações: produção 
de electricidade, de calor e nos transportes. Um outro aspeto prende-se com o 
desenvolvimento rural, criação de emprego e economia local/regional, como resultado da 
aposta nos recursos endógenos como forma de criação de riqueza, cumprindo-se os três 
grandes objetivos da sustentabilidade: coesão social, desenvolvimento económico e proteção 
do ambiente. No entanto, alguns estudos sugerem que o aumento da utilização de energia 
produzida a partir da biomassa florestal irá provocar alterações do uso do solo e de emissões 
de outros poluentes para a atmosfera para além dos GEE, como resultado das actividades e 
operações que constituem a Cadeia de Valorização Energética de Biomassa (CVEB). Foi neste 
contexto que foi desenvolvido o projecto BIOGAIR, que avaliou os impactes da CVEB na 
qualidade do ar e nas alterações climáticas em Portugal. Para tal foi definida uma metodologia 
específica que compreendeu três etapas: i) caracterização da CVEB; ii) desenvolvimento de 
cenários; e iii) avaliação da qualidade do ar. O BIOGAIR revelou que os processos de produção 
e colheita; transporte e conversão energética contribuem para a degradação da qualidade do 
ar. Para os dois primeiros processos destaca-se a emissão de poluentes como o CO2, o CO e o 
NOX. Por outro lado, o projecto revelou a necessidade da integração da valorização da 
biomassa no quadro das políticas para o setor florestal, através da concretização territorial dos 
instrumentos de planeamento florestal, designadamente dos Planos Regionais de 
Ordenamento Florestal e dos Planos de Gestão Florestal, permitindo a aplicação regional das 
diretrizes estratégicas nacionais e a monitorização da gestão florestal sustentável, bem como a 
articulação com outras políticas ambientais que garantam os diferentes serviços prestados 
pelos ecossistemas florestais. Face aos resultados do projeto BIOGAIR, o actual desafio passa 
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pela disseminação do conhecimento científico, garantido que este contribui para o 
desenvolvimento de uma estratégia económica sustentável associada ao setor da biomassa. 
Como resultado, encontra-se em curso o desenvolvimento do BIOATLAS, uma plataforma 
digital, de apoio à decisão, de fácil acesso e manipulação, que alia de forma inovadora a 
tecnologia de informação geográfica à investigação científica que vem sendo realizada no 
domínio da biomassa florestal. Esta ferramenta permitirá ainda culmatar lacunas associadas a 
défices de informação relevante e fiável essenciais à tomada de decisões de investimento e de 
localização/relocalização de atividades. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PAISAGEM DA RESERVA EXTRATIVISTA 
MARINHA DE TRACUATEUA 

 
Marcelo Santos Mendonça, 

 Aninha Melo Moreira, 
Igor Padilha de Souza,  

Tamila Patricia de Oliveira Gomes. 
 

Diante do contexto de uso e gestão dos recursos naturais que desponta a partir do final dos anos 
de 1980 com o aumento do debate ambiental e da criação de unidades de conservação, faz-se 
necessário um estudo sobre o processo de criação dessas unidades e principalmente sobre a s 
formas de gestão territorial e manejo dos recursos naturais, existentes em cada uma delas. A 
criação das unidades se espalha ao longo do território brasileiro, neste contexto de preservação e 
conservação, pode-se destacar o estado do Pará com uma extensão territorial de 
aproximadamente 1.247.950,0003 km² (IBGE 2010), na qual 58% de toda a área encontram-se sob 
o regime de proteção legal, e 32% desse quantitativo representam Unidades de Conservação, já o 
restante do percentual corresponde a Terras Indígenas e Quilombolas (SEMA PA, 2009). A primeira 
Unidade de Conservação criada no estado foi a Área de Preservação Ambiental (APA) do 
Arquipélago do Marajó, em 1989, em instância estadual abrangendo uma área de 5.500.000 há. 
Atualmente, o Pará possui oitenta e cinco UCs entre federais, estaduais, municipais e particulares, 
e dessas, apenas vinte Unidades configuram-se como Reservas Extrativistas (SEMA PA, 2009). Neste 
contexto o Nordeste Paraense, do qual fazem parte quarenta e três municípios, possui quatro 
RESEX Marinhas, sejam elas: a RESEX Caeté-Taperaçu (Bragança), a RESEX de Tracuateua, a RESEX 
Gurupi-Piriá(Viseu) e a RESEX Araí-Peroba(Augusto Correa), que visam a proteção dos ecossistemas 
costeiros em especial o manguezal, para assim promover a reprodução dos grupos sociais ali 
inseridos, principalmente os pescadores artesanais, caranguejeiros e coletores. Essas RESEXs são os 
objetos de estudo do projeto: “Sistema de informações geográficas no auxílio a gestão territorial 
das RESEX Marinhas na Amazônia Oriental. Diante destas pesquisas, este plano propõem de forma 
inédita para o Pará, contribuir na metodologia de gerenciamento das RESEX Marinhas, a partir da 
utilização do sistema de informação geográfica (SIG), que tem por finalidade integrara dados 
ambientais, sociais e espaciais, conforme Cowen (1988): “Um sistema de suporte à decisão que 
integra dados referenciados especialmente num ambiente de respostas a problemas”. A utilização 
do SIG permitirá a integração das diferentes unidades a serem identificadas e correlacioná-las com 
os diferentes usos (pesca, agricultura, pasto), gerando assim uma visualização dos impactos 
ambientais e a possibilidade de forma concreta a partir dos dados gerados a efetivação de um 
planejamento ambiental efetivo. Assim a pesquisa objetivou identificar e caracterizar as diferentes 
unidades de paisagem existentes na RESEX e área do entorno, a fim de contribuir com a gestão da 
unidade. Entende-se por unidade de paisagem, como áreas homogêneas dentro de um território 
delimitado, neste caso o território é a RESEX, por exemplo, o mangue é um unidade de paisagem, a 
vegetação de terra firma, o pasto, etc...a partir da visualização das condições ambientais e de usos 
destes elementos pode-se estabelecer estratégias de gestão ambiental para operação da unidade 
de conservação. Para atingirmos o proposto a metodologia foi baseada na utilização de softwares 
computacionais, que permitiram a elaboração de um SIG, conjuntamente realizou-se a pesquisa de 
campo que contribui com a coleta de informações. No processamento de dados foram utilizados os 
programas, QuamtumGIS 1.8 e Spring 5.0, imagens do satélite Spot 5 e Landsat 5, dos anos de 2008 
e 2010 respectivamente. Os resultados possibilitaram a visualização dos diferentes tipos de 
unidades de paisagem encontradas na RESEX de Tracueteua, bem como com os dados de campo foi 
possível identificar e caracterizar os sistemas de produção para assim propor-se um sistema de 
gestão e uso dos recursos naturais da mesma. 



 
 

462 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

CARACTERIZAÇÃO DE UMA COMUNIDADE TRADICIONAL AMAZÔNICA (ARAÇATUBA 
DA VÁRZEA) EM PARINTINS-AM 

Crizan Graça de Souza,  
Geisilane Tavares de Olivera. 

 
O presente estudo teve como objetivo caracterizar de forma qualitativa o perfil da 
comunidade ribeirinha Araçatuba da Várzea situada à margem esquerda do Rio Amazonas no 
Município de Parintins-AM, sua fundação aconteceu, em janeiro de 1922, que denominaram 
Araçatuba da várzea. Porque do nome Araçatuba, devido ser uma região que possuíam 
grandes quantidades de uma planta chamada Araçá-psidium cattleyanum, sendo que nos dias 
atuais essa planta já desapareceu por completo com o processo erosivo do rio Amazonas na 
sua margem. A fim de levantar elementos a serem considerados importantes na configuração 
da geração de renda e alterações do meio ambiente, a partir dos instrumentos de observação 
como os levantamentos de dados, observações em lócus e anotações descrevendo o perfil da 
comunidade. Dessa forma, a metodologia utilizada neste trabalho foi à investigação qualitativa 
por priorizar uma abordagem sistêmica. Depois da caracterização, foi possível detectar e 
apontar algumas potencialidades que podem alavancar o desenvolvimento local, considerando 
os vários modos de sobrevivência, percebe-se que a criação do gado (bovino) é a maior fonte 
de recurso financeiro para a comunidade. Sua forma de produção é a extensiva, devido ser 
pequenos produtores trabalhando essencialmente de forma tradicional, e nenhum morador 
até o momento teve destaque na produção que vislumbre, por exemplo, melhoria nas técnicas 
de manejo do gado. Particularmente na comunidade estudada, percebeu-se que a criação do 
gado é capaz de produzir grandes impactos na geração de renda, alimentação e no meio 
ambiente, podendo ser um eixo central para futuras ações de empreendimento nessa 
comunidade e seu entorno. Os ribeirinhos da várzea desenvolvem estratégias, os modos de 
vida tradicionais destas comunidades (geograficamente isoladas) refletem adaptações 
desenvolvidas em longos períodos de convívio nas florestas, acumulando conhecimento local 
explícito (como propriedades aproveitáveis e funções ecológicas da fauna e da flora). Possuem 
historicamente manejos comunitários como formas eficazes de regular o uso dos recursos 
naturais e de garantir a sustentabilidade. O trabalho trouxe inúmeros desafios e aprendizados, 
pois pesquisar sobre comunidades ribeirinhas na Amazônia para quem mora na cidade e 
dispõe de pouca ajuda financeira se torna um desafio, porém, por outro lado, conhecer melhor 
a vida dos povos que habitam as margens dos rios, lagos e igarapés se torna algo fascinante, 
além de ser uma lição de aprendizagem, pois é possível conhecer pessoas de uma identidade 
cultural única, que estabelecem na relação com a natureza um modo de vida cheio de 
significados e atrativos. A comunidade pesquisada apesar de estar bastante modificada por 
elementos naturais através do processo erosivo do rio amazonas na sua margem como 
também pelo deslocamento das famílias para a cidade, ainda sim é possível encontrar pessoas 
acolhedoras, simples, que gostam de contar histórias, e isso mostra que o modo de vida rural 
ainda encontra-se bastante presente na conduta de muitos moradores. Portanto percebeu-se 
que a mesma tem particularidades próprias, e que por isso mesma não pode mais ser 
caracterizada como uma comunidade ribeirinha tradicional; para tal afirmação procurou-se 
entender os processos físicos de infraestrutura, assim como os aspectos sociais; a cultura, as 
ideologias, valores, comportamentos, enfim, questões abstratas que pudessem dar as 
respostas aos objetivos deste trabalho. 
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COMPLEXO FLUVIOLACUSTRE MACURICANÃ: TERRITORIALIDADES DOS PESCADORES 
ARTESANAIS DA COMUNIDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO- PARINTINS-AM 

 
Maria Sandrelle Gonçalves Cardoso,  

Sara Moreira Soares,  
Elenise Faria Scherer,  

Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. 
 
O complexo fluviolacustre Macuricanã está inserido na Área de Proteção Ambiental 
Nhamundá- APA-NHAMUNDÁ, embora possua nome do município de Nhamundá, grande 
parte da APA (70%) está localizada no município de Parintins. O complexo Macuricanã é 
composto por 94 lagos classificados em três categorias: lagos de procriação, de manutenção e 
de uso comercial. Em sua extensa área de aproximadamente 195.900 hectares de ambiente de 
várzea apresenta paisagem deslumbrante e enorme potencial pesqueiro utilizado para 
subsistência das famílias varzeiras e também para comercialização. A presente comunicação se 
propõe a discorrer sobre as formas de uso dos recursos naturais que os ambientes do 
complexo Macuricanã oferecem, também aos pescadores artesanais da comunidade do Divino 
Espírito Santo, identificando possíveis conflitos na utilização desses recursos naturais. Como 
suporte teórico-metodológico, utilizou-se da pesquisa qualitativa, juntamente com entrevistas 
semiestruturadas, reuniões para elaboração de mapa mental, observações sistemáticas e 
registros fotográficos. Observou-se que os lagos do complexo Macuricanã são os principais 
locais que fornecem a fundamental proteína para alimentação das famílias dos pescadores 
artesanais ribeirinhos da comunidade do Divino Espirito Santo e que existem conflitos entre os 
diversos sujeitos que se utilizam desses recursos, sendo que as principais formas de conflitos 
ocorrem com os agentes ambientais voluntários e o IBAMA, com os pescadores denominados 
de “fora” e com os pecuaristas que estão estabelecidos às margens dos ambientes do 
complexo Macuricanã. 
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COMUNICAÇÃO E GOVERNÂNCIA DE RISCO: CONTRIBUTOS PARA UMA SOCIEDADE 
MAIS PARTICIPATIVA 

Isabel Abreu Santos,  
Lia Teles Vasconcelos,  

Iva Miranda Pires. 
 
Vivemos num tempo e sociedade em que os cidadãos se encontram face a uma multiplicidade 
de riscos, quer naturais quer tecnológicos, incertos e complexos, em todas as dimensões da 
vida. Interações complexas entre os riscos e a sociedade necessitam de uma melhor 
comunicação e governância de risco. Torna-se necessário envolver cada vez mais os cidadãos e 
outros stakeholders num diálogo de construção do conhecimento coletivo do risco em 
estruturas e espaços de partilha, uso e transformação de informação e conhecimento, 
nomeadamente através de comunidades de prática, votadas a aumentar a capacitação dos 
cidadãos em lidarem construtivamente com os riscos e assumirem o controlo das suas vidas. É 
possível que a implementação da comunicação e governância de risco seja uma solução mais 
sábia para a construção de sociedades mais conscientes, solidárias, responsáveis e seguras, do 
que o silêncio ou quase silêncio atual por parte de governantes, decisores, especialistas e 
empresários. Propõe-se com este trabalho de investigação desenvolver uma abordagem 
metodológica de apoio à criação de uma cultura de risco baseada na partilha de conhecimento 
intra e inter diversas áreas científicas, cidadãos, especialistas e decisores, sustentada na 
comunicação e governância de risco, com o apoio de inquéritos, análise de estudos de caso e 
exploração de uma comunidade de risco. O argumento desta investigação defende que os 
mecanismos de comunicação e governância de risco constituem instrumentos de apoio para 
ajudar a lidar responsavelmente com os riscos constituindo as comunidades de prática uma 
ferramenta de apoio à construção do conhecimento coletivo e de construção de uma cultura 
de risco. Simultaneamente, a partilha de conhecimento entre cientistas, legisladores, 
responsáveis/ decisores e cidadãos contribui para a  construção de sociedades democráticas. 
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CONHECIMENTO DA FLORA EM FRAGMENTO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE 
PARINTINS-AM, COMO SUGESTÃO DE USO SUSTENTÁVEL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 
 

Luvanor Graça Souza,  
Joemi Lima Oliveira, 

Valderlane Souza Pontes. 
 

O estudo tem como objetivo principal trabalhar o uso das áreas de fragmento florestal em 
zona urbana para desenvolver ações pontuais sustentáveis no desenvolvimento 
socioeconômico e cultural em atividades de Educação Ambiental e de turismo emergindo 
possibilidades de ampliarmos o espírito coletivo da sustentabilidade, uma nova ótica de 
exploração racional dos recursos naturais apropriados existentes. Ainda que falte muito para 
garantir a representatividade dos nossos biomas, o Brasil tem se empenhado para atingir as 
metas de conservação. Somente entre 2003 e 2008, o Brasil foi responsável pela criação de 
74% de todas as áreas destinadas à conservação da natureza no mundo, obtendo cada vez 
mais destaque no cenário internacional MMA, (2011). É relevante salientar a importância da 
região para prática turística. É bem verdade, que esta prática acentua-se nos dias do Festival 
Folclórico de Parintins, onde os bois Bumbas Caprichoso e Garantido apresentam-se no mês de 
junho. A inclusão na rota do turismo local, de explanações a respeito da diversidade florística 
do fragmento florestal na cidade, proporcionaram o bom uso dos recursos naturais e melhoria 
do conhecimento a respeito da região por parte de comunitários, docentes, discentes das 
escolas públicas,  universidades e visitantes. Metodologicamente com auxilio de um receptor 
de GPS (Sistema de Posicionamento Global) modelo Garmim GPS MAP 76CSx , através do qual, 
foi possível a marcação de ponto da extensão do fragmento florestal, foi utilizada imagem de 
satélite, software  QGIS, planilha de inventário, para melhor interpretar as características de 
cada indivíduo, foi possível contar com apoio de um mateiro, contratado para auxiliar nos 
levantamentos, o qual repassou as informações preliminares de cada espécie estudada além 
de atribuir nome vulgar a cada indivíduo (espécie conhecida na região). Este procedimento visa 
à dinamização da coleta, pois com as informações preliminares, adquirida com o mateiro, 
facilita as identificações mais apuradas em nível de família e espécie. Foram catalogados mil 
duzentos e quarenta e cinco (1245) indivíduos (árvore), dos quais foram identificados, com 
auxilio do mateiro os nomes vulgares de 98,67%, representando mil duzentos e vinte e nove 
(1229) indivíduos em vinte e quatro (24) espécies. Os indivíduos identificados com nomes 
vulgares (conhecido na região) foram transcritos para uma tabela especifica para 
posteriormente serem catalogados, através de consultas bibliográficas. Com auxílio destas 
referências, foi possível identificar as famílias e os nomes científicos das espécies levantadas 
anteriormente na fase de campo, totalizando 97,15% das amostras identificadas, 
representando um total de mil duzentos e dez indivíduos (1210) devidamente reconhecida. 
Este levantamento foi de grande valia, pois, com tais dados poderão subsidiar futuros 
trabalhos na área de pesquisa, possibilitando o desenvolvimento sustentável junto com a 
comunidade parintinense, agregando principalmente a relação homem/natureza de forma 
harmônica, assim como importância da preservação da fauna e flora para manutenção da vida. 
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 
COMUNIDADES RURAIS NO AMAZONAS 

 
        Rosangela dos Reis Guimarães,  

        Emerson da Silva Oliveira,  
Ana Maria Santa Rosa Pamplona,  

José Nestor de Paula Lourenço 
 
 

 
A Floresta Amazônica tem a maior biodiversidade do planeta, com maior número de espécies, 
tanto em fauna quanto flora, o que se constitui numa reserva estratégica para a sobrevivência 
do ser humano. Entretanto, apesar de toda essa biodiversidade esse ecossistema é 
extremamente sensível à interferência do homem, havendo vários fatores que são prejudiciais 
como, o desmatamento, as queimadas, a contaminação dos cursos de água, o uso excessivo de 
agrotóxicos, aterramento da margem dos rios, assoreamento dos mananciais, entre outros. 
Dentre esses fatores destacam-se, ainda, os resíduos sólidos, que descartados sem critérios e 
dependendo das substancias neles contidas podem afetar o ecossistema, prejudicando os 
fatores bióticos e abióticos. O objetivo desse trabalho foi de colaborar na construção do 
conhecimento e estimular uma nova atitude de agricultores familiares, para a destinação 
correta dos resíduos sólidos e a utilização racional dos recursos ambientais, disponíveis nas 
propriedades. O trabalho foi desenvolvido em duas comunidades rurais pertencentes ao 
projeto “Núcleo Integrado de Transferência de Tecnologias e Gestão dos Sistemas Produtivos 
da Banana e da Mandioca para Agricultura Familiar” (Projeto Manarosa), da Embrapa 
Amazônia Ocidental, no período de setembro de 2011 a dezembro de 2012. O método 
utilizado foi o Ver-Julgar-Agir (Hammes, 2004), uma proposta metodológica baseada na 
macroeducação, no qual o processo de aprendizagem socioambiental dá-se por uma vivência 
orientada pelo planejamento e desenvolvimento de projetos e hábitos sociais, para a obtenção 
de resultados focados na realidade local. A construção do conhecimento ocorreu nos 
encontros, oficinas e diálogos sobre os elementos do meio ambiente, utilizando a metodologia 
da Educação Ambiental Integrada aos seis elementos (água, ar, solo, fauna, flora e ser 
humano/resíduos sólidos), que fornece subsídios técnicos e lúdicos para concretizar a melhoria 
da relação da comunidade com a natureza do ambiente. Para conhecer a percepção dos 
comunitários sobre o meio ambiente, foram aplicados questionários abrangendo os elementos 
do meio, acima citados, e realizado o levantamento dos resíduos sólidos produzido nas 
propriedades rurais. Os resultados mostraram que 80% dos agricultores realizam algumas 
praticas de conservação ambiental, como preservar a mata ciliar, mas 70% desconheciam o 
tema coleta seletiva e o que fazer com os resíduos das propriedades, ou seja, como destinar 
corretamente o lixo da área rural. A quantificação dos resíduos mostrou que a produção per 
capita nas propriedades é quatro vezes menor que nas cidades e que seria possível à 
adequação de um sistema de coleta de resíduos pela prefeitura do município, com 
periodicidade quinzenal. 
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CONSTRUÇÃO E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MEIO RURAL: CASO DA 
COMUNIDADE SÃO FRANCISCO – CAREIRO DA VÁRZEA/AM 

 
Talita dos Reis Guimaraes,  

Jozane Lima Santiago, 
Therezinha de Jesus Pinto Fraxe,  

Rosângela dos Reis Guimarães. 
 
Os impactos provocados pela indústria na artificialização e no domínio dos processos naturais 
gerados pelo aperfeiçoamento das práticas agrícolas o meio rural tem a necessidade de 
desenvolver práticas ambientais para um desenvolvimento sustentável. A pesquisa aborda os 
saberes docentes acerca da Educação Ambiental e como estes saberes foram relacionados 
com as práticas pedagógicas dos educadores da Escola Estadual Francisca Góes. A escola está 
situada na costa da Terra Nova, na Comunidade São Francisco, no município de Careiro da 
Várzea – AM. A pesquisa consistiu em uma investigação qualitativa, para atuar sobre os níveis 
de realidade da escola estadual Francisca Góes dos Santos, com o objetivo básico de trazer à 
luz, tendências observáveis e ao mesmo tempo trabalhando valores, crenças e representações, 
hábitos, atitudes e opiniões. O levantamento dos dados foi realizado através de questionários 
e entrevistas estruturadas e semi-estruturadas.  A quantificação, qualificação e destinação final 
dos resíduos sólidos utilizados pelos comunitários, foi realizada pelo método proposto no 
Manual de Gerenciamento Integrado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e 
Compromisso Empresarial para Reciclagem. A pesquisa identificou que os professores que 
atuam na escola, apesar da dificuldade da falta de instrumentos pedagógicos bem como de 
cursos de capacitação e aperfeiçoamento específicos na temática da Educação Ambiental 
realizam trabalhos de reciclagem, compostagem de resíduos orgânicos e biofertilizantes na 
horta escolar, além de ter a iniciativa de fazer a coleta seletiva. E que mesmo com as 
dificuldades, por ser uma comunidade de várzea estão conscientes da necessidade e 
importância de continuar o desenvolvimento na área ambiental, de modo que já há algum 
tempo vêm buscando estar informados e, portanto, aptos a desenvolver tais conhecimentos 
dentro e fora da sala de aula. Nesse sentido, a própria Escola estimula o interesse e promove o 
conhecimento de seus docentes bem como da comunidade em geral promovendo cursos e 
palestras através de feiras de ciência e dias ambientais, internos e abertos, buscando 
contribuir não só com a qualificação profissional de seus docentes, mas principalmente 
promover a melhoria da qualidade de vida dos moradores da comunidade São Francisco. 
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CONTRIBUTO MOLECULAR PARA O ESTUDO DA DIVERSIDADE DOS PARASITAS 
NEGLIGENCIADOS DO GÉNERO TRICHURIS SPP. EM PRIMATAS (HUMANOS E NÃO 

HUMANOS) NA GUINÉ-BISSAU 
 

Rui Moutinho Sá,  
David Modry. 

 
Mais de dois mil milhões de pessoas estão infectadas com helmintas transmitidos via solo, 
principalmente em muitas áreas pobres do planeta. Entre estes helmintas, a variante humana 
dos nemátodos Trichuris trichiura é responsável pela tricuríase, uma doença infecciosa tropical 
negligenciada que afecta aproximadamente 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Estes 
nemátodos infectam também uma ampla gama de outros hospedeiros animais, incluindo 
ratos, ovelhas, cães e primatas não-humanos. No entanto, a baixa diversidade de Trichuris spp. 
observada em primatas é inconsistente com o número de espécies descritas para outros 
hospedeiros em mamíferos. Para além disso estes parasitas são geralmente considerados 
como sendo específicos de cada hospedeiro, mas a grande maioria dos estudos envolvendo 
primatas não-humanos reporta quase sempre a variante humana T. trichiura, pois os ovos 
desta espécie são morfologicamente indistinguíveis de outras, o que implica erradamente a 
existência de transmissões cruzadas. Este estudo teve como objectivos: i)- reportar as 
prevalências e riquezas específicas da parasito-fauna em cinco espécies de primatas (i.e. 
humanos, chimpanzés, babuínos, cólobos pretos e brancos, cólobos vermelhos) que  habitam 
em simpatria no mesmo ecossistema no sul da Guiné-Bissau; ii) - investigar a diversidade 
molecular de Trichuris spp. nas duas espécies de cólobus e iii) - reconstruir a filogenia 
molecular e contribuir para a compreensão da co-especiação e epidemiologia deste parasita 
negligenciado. Metodologicamente, as amostras (n=379) foram analisadas coprologicamente 
pelas técnicas de flutuação e sedimentação. Em termos moleculares, sequenciou-se 536pb da 
pequena sub-unidade (SSU) do gene 18S rRNA isolado a partir dos ovos do parasita. No sentido 
de estabelecer uma comparação filogenética utilizaram-se sequências homólogas disponíveis 
no Genbank de humanos, porcos e chimpanzés. Os resultados das análises parasitológicas 
revelaram que a prevalência de Trichuris spp. nos primatas da Guiné-Bissau é elevada quando 
comparada com outros estudos principalmente nos chimpanzés (Pan troglodytes verus) 
rondando os 15%. As análises filogenéticas via inferência Bayesiana revelaram que os vermes 
de Trichuris sp. isolados a partir das amostras das duas espécies de colobus (i.e. Piliocolobus 
badius temminckii, Colobus polykomus) agruparam-se num grupo monofilético com alto 
suporte estatístico dentro da clade de Trichuris suis. De igual forma os índices de diversidade 
genética (haplotípica e nucleotídica) desse grupo (Hd = 0,692 , SD = ± 0.0.065 ; π = 0,01078, SD 
= ± 0,00172 ) demonstraram ser mais elevados que os níveis de diversidade nos grupos da 
variante humana e suína. Os resultados sugerem que muito possivelmente existe um grande 
nível de especificidade deste parasita nas duas espécies de cólobus, visto que cada espécie 
também alberga haplótipos independentes.  Porém a hipótese de transmissão inter-espécies 
para humanos e porcos precisa de ser avaliada bem como o seu potencial zoonótico. Este 
estudo fornece por isso informações relevantes não só sobre a diversidade deste parasita, mas 
também dados que podem ser usados no delineamento de estratégias de conservação para as 
espécies de primatas ameaçados da Guiné-Bissau, onde o factor doença não pode ser excluído 
do panorama ecológico. 
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DE QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS DE BIO-POLUIÇÃO? O PARADIGMA DAS 
ÁGUAS INTERIORES 

 
Maria Ilhéu 

 
A bio-poluição ou poluição biológica dos ecossistemas e das comunidades por espécies invasivas 
emergiu como um dos “ big five” tópicos no âmbito da biologia da conservação: a introdução 
deliberada ou acidental de espécies não nativas é hoje considerada uma das principais causas das 
alterações globais e perda de biodiversidade, com implicações sociais, económicas e ecológicas 
(e.g. Gozlan 2010; Leprieur et al. 2009); destacam-se os impactos ecológicos, pela sua natureza 
imprevisível e irreversível (Maceda-Vieira et al., 2010; Leunda, 2010). O impacto das espécies não 
nativas decorre no seu perfil invasivo, expresso ao nível da sua capacidade de recrutamento e 
colonização de novas áreas, tolerância ambiental e simbiose com o humano. O sucesso da sua 
invasibilidade desencadeia frequentemente efeitos nas populações nativas, assim como profundas 
alterações ao nível do habitat e funcionamento do ecossistema (e.g.Olden and Poff 2003; Clavero 
and Garcia-Berthou 2006, Leonardos et al 2008). Estudos recentes sugerem que a biodiversidade 
dos ecossistemas de águas interiores apresenta uma das mais dramáticas taxas de declínio, e que a 
dispersão de espécies cosmopolitas invasivas está a conduzir à homogeneização e bio-poluição do 
biota nativo (e.g. Rahel 2000), sendo apontada como a segunda causa mais relevante para a 
ameaça de espécies, logo a seguir à degradação de habitat (Wilcove et al. 1998). Dentro da fauna 
aquática, os peixes, os decápodes e os anfíbios são os grupos mais afetado pela introdução de 
espécies invasivas, verificando-se um pouco por todo o planeta casos de ameaça de espécies 
endémicas decorrentes de enormes reduções nas suas populações, muitas vezes no limiar do 
perigo de extinção (Crivelli,1995; Leunda, 2010). Os mecanismos de interacções negativas entre a 
fauna nativa e não nativa incluem a predação, competição por recursos tróficos e pelo habitat, 
interferência comportamental, hibridação, transmissão de doenças e a alteração do habitat e do 
ecossistema. As formas e as razões para a introdução de espécies aquáticas, particularmente os 
peixes e os crustáceos, fora da sua área natural de ocorrência são várias: actividades de pesca 
recreativa, saídas negligentes ou acidentais de aquaculturas, libertação de peixes ornamentais, 
sistemas de transferência de água e água de balastro dos barcos, reforço das capturas de pesca e 
do rendimento da pesca comercial, uso de isco vivo e bio-controlo, nomeadamente do mosquito 
(Crivelli, 1995; Leunda, 2010). De facto as atividades humanas têm facilitado de forma directa e 
indirecta a invasibilidade das espécies não-nativas, não só através da ajuda à dispersão dos 
propágulos, mas também pela degradação dos ecossistemas, a qual favorece o sucesso e domínio 
das espécies não-nativas sobre as nativas (Chiron et al. 2009; Leprieur et al. 2008; Ilhéu et al. 
submited). Apesar dos esforços para o desenvolvimento de metodologias que contribuam para o 
apoio à decisão e gestão dos ecossistemas neste domínio, ainda existe um conhecimento limitado, 
tanto qualitativo como quantitativo, sobre a contaminação biológica por espécies introduzidas e as 
pressões antropogénicas que favorecem essa contaminação biológica. No âmbito da avaliação do 
risco ecológico da introdução de espécies é necessário conhecer os padrões de distribuição e 
abundância das espécies não-nativas assim como identificar os factores que determinam a sua 
invasibilidade. Esta avaliação permite definir o estado de bio-poluição, e a identificação 
áreas/massas de água vulneráveis e consequentemente contribuir para desenvolvimento de 
ferramentas para a gestão e conservação dos ecossistemas aquáticos. O envolvimento das 
comunidades locais, nomeadamente através do esclarecimento e valorização do respectivo 
património natural é também fundamental, para a conservação sustentável da biodiversidade 
local, um valor natural e cultural.   Através da análise de vários casos de estudo, pretende-se 
discutir aspectos do processo das invasões biológicas nos ecossistemas aquáticos dulçaquícolas e 
seus impactos assim como a identificação das ferramentas de gestão mais adequadas para a 
minimização deste fenómeno.  
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DESAFIOS PARA CONSTRUÇÕES DE ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE GESTÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS: O CASO DA COMUNIDADE LAGO DO SANTANA, 

MANACAPURU, AM 
 

Lindomar de Jesus Sousa Silva, 
Gilmar Antonio Meneghetti, 

José Olenilson Costa Pinheiro,  
Rosângela dos Reis Guimarães. 

 
Os lagos se constituem em recursos naturais estratégicos para a sobrevivência social, 
econômica, cultural e ambiental em muitas comunidades amazônicas. Na dinâmica da 
economia contemporânea, os lagos têm sido objeto de cobiça de grupos econômicos, que 
visam à exploração dos recursos naturais, especialmente a mercantilização do estoque 
pesqueiro. A disputa pela exploração desses recursos é vivenciada por moradores tradicionais, 
que veem a redução do estoque pesqueiro que supre suas necessidades nutricionais, bem 
como o assédio às comunidades por sitiantes. Essa realidade está presente na Comunidade do 
Santana, Município de Manacapuru, Estado do Amazonas, localizada a 59 quilômetros da 
cidade de Manaus. A comunidade é constituída por um território marcado pela presença de 
recursos naturais do Lago do Santana, objeto de pressão interna e externa. O objetivo deste 
trabalho foi estudar o processo organizativo da Comunidade do Santana, visando à formulação 
de estratégias coletivas comunitárias, para superação dos desafios relacionados a gestão e 
manutenção dos recursos pesqueiros do Lago do Santana. Realizou-se pesquisa exploratória-
descritiva por meio das ferramentas: revisão bibliográfica e aplicação de questionários aos 
moradores, para compreensão da realidade da comunidade. Os resultados evidenciaram 
pressões sobre os recursos naturais por parte de atores externos, tornando vulneráveis as 
comunidades aos mais variados conflitos envolvendo a exploração de recursos naturais. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: A 
RELEVÂNCIA DA TERRITORIALIDADE EM POLÍTICAS PÚBLICAS CONTEMPORÂNEAS 

 
Amanda Nina Ramos 

 
O presente artigo tem por objetivo situar o leitor, através de sucintas apresentações, a duas 
diferentes políticas que “territorializam” o estado do Amazonas, passando por considerações 
acerca de desenvolvimento sustentável, o qual está intrinsecamente ligado às influências 
econômicas externas. Assim, reconhece-se a importância de breve contextualização no 
discorrer do artigo sobre os conceitos de desenvolvimento, sustentabilidade, território e 
territorialidade, ambientados no singular estado do Amazonas, especialmente na última 
década (2003-2013) onde ações de demarcação e implementação de UC’s foram intensificadas 
a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS) e do marco de dez anos 
do programa Territórios da Cidadania, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), com vistas a promover o desenvolvimento de áreas rurais denominadas pela Secretaria 
de Desenvolvimento Territorial (SDT) do MDA de “territórios rurais”. Acredita-se que os 
últimos dez anos (2003-2013), que remetem à ascensão do Partido dos Trabalhadores à 
Presidência da República e consequentemente, ao fortalecimento de líderes sindicais e da 
sociedade civil organizada, tenham possibilitado a adoção de um consolidado enfoque 
territorial das políticas públicas, eliminando o exclusivo caráter desenvolvimentista que 
predominou até a década de 80. Este novo enfoque passaria a reconhecer a importância dos 
espaços para a manutenção do modo de vida de seus habitantes. Os novos rumos tomados 
pela recente redemocratização do Brasil puderam ser sentidos no governo do estado do 
Amazonas a partir da criação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SDS), em 2003. Tais fatores não apenas impulsionaram os processos de territorialização – ou 
re-territorialização- no Estado do Amazonas como também demonstram a importância da 
territorialidade no sentido de que as populações habitantes dos espaços cotejados por estas 
políticas públicas territoriais sejam também evidenciadas, através de seus anseios por 
melhorias na qualidade de vida, aproximação com o poder público, introdução do controle 
social através de organizações civis e consequente valorização de seus modos de vida, seus 
habitus. Com vistas a concluir o texto, refletir-se-á sobre o impacto destas políticas nas 
populações. Pois, apesar dos possíveis ganhos obtidos pelos habitantes destes territórios, 
deve-se primar por uma posição crítica em relação ao tema. O Brasil, como um todo, tem as 
condições para potencializar o desenvolvimento sustentável e rural por conta da abundância 
de recursos naturais, de modo rentável e socialmente responsável. Para tanto, é preciso se 
desvencilhar da noção de que desenvolvimento seja igual à inserção no mercado e aquisição 
de bens materiais ou geração de riqueza. Deve-se priorizar, antes de tudo, a promoção e o 
desenvolvimento da dignidade humana. 
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DIAGNÓSTICO SOBRE OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DA 
GESTÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EM NÍVEL DE COMPLEXIDADE DE 

POLICLÍNICA NA CIDADE DE MANAUS-AM 
 

Wagner Cabral Pinto, 
Joao Tito Borges. 

 
Neste trabalho, trazemos a proposta de realizar um diagnóstico sobre os resíduos sólidos 
provenientes dos serviços de saúde (com base na RDC n0 306, da ANVISA). O estudo tem como 
focus o nível de complexidade de policlínica, especificamente aquelas pertencentes ao Ente 
municipal ( Manaus), conduzindo a investigação às ações de seus gestores. Como estratégia de 
pesquisa, utilizou-se o estudo de caso que segundo Yin (2005). Como parte complementar do 
estudo de caso, foi feito o uso da observação direta e entrevista semi-estruturada, aplicada 
aos gestores das policlínicas para coletar dados a respeito da política institucional quanto à 
gestão dos Resíduos de Serviço de Saúde. O instrumento de pesquisa foi submetido à 
apreciação pela comissão de ética que aprovou sob nº. 0324.0.115.000-09. Participaram deste 
diagnóstico 06 policlínicas, dentre 07 existentes. Os dados coletados foram processados em 
software livre, Epi nfo, versão 3.5, disponível na rede mundial de computadores. O processo de 
amostragem  dos respondentes foi do tipo probabilístico, estratificada (intervalo de confiança 
de 90%). A entrevista semi-estruturada continha 7 questões abertas direcionadas aos diretores 
das policlínicas para avaliar a política institucional quanto aos aspectos gerais abordados na 
RDC n 306 a respeito de adequações fundamentais para a gestão de resíduos por parte dos 
gestores das policlínicas.  A respeito da existência do plano de gerenciamento, constatou-se 
que apesar de muitos gestores fazerem referência que a matriz possuía um plano para toda a 
rede de saúde municipal,  67% dos entrevistados desconhecem a existência desse plano e 
67,31% afirmaram que ele não está disponível para consulta. Sendo tal informação uma 
novidade para os gestores entrevistados. Destaca-se ainda como resultante da entrevista, a 
falta de uma equipe responsável pela segurança e saúde ocupacional como colaborador para o 
aumento de acidentes, bem como a falta de constituição de uma Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar – CCIH, para as tipologias que nela venham legalmente se enquadrar 
quanto a sua existência. Somente 9,62% dos participantes da pesquisa afirmaram que 
possuem uma equipe para prevenir os acidentes em sua organização. De acordo com a 
pesquisa, a política precisa ser efetiva e necessita de um levantamento ou criação de 
indicadores para avaliar o PGRSSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. 
A pesquisa demostra que em 63,46% dos respondentes afirmaram que seus estabelecimentos 
não possuem indicadores de avaliação para o gerenciamento de seus resíduos. Outra 
porcentagem dos entrevistados, 9,62% preferiu não avaliar a questão da existência dos 
indicadores, e 19,23% optaram por não informar a existência ou não de indicadores. Ou seja, 
92,31% dos entrevistados atestaram pela ausência de um indicador que permita 
eficientemente gerenciar os RSSS. Diante dos dados analisados, concluímos que as 
organizações pesquisadas não se preocupam em ter um plano de gerenciamento de resíduos, 
e os interesses políticos em atender a demanda populacional é tido como prevalecentes e 
determinantes. Dois aspectos mereceram destaques: os culturais e os educacionais. Os 
gestores participantes demonstraram preocupação em buscar soluções técnicas e 
administrativas para a redução dos impactos ambientais e ocupacionais. Uma percentagem de 
30% esforçou-se de imediato a fazer uso do sistema de coleta seletiva, mas salientaram a 
burocracia gerencial como um entrave para o cumprimento legal de normas de gestão de 
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resíduos de serviço de saúde. Apesar de haver todo um aparato legal e administrativo para 
concretizá-la, a sustentabilidade quanto à gestão dos RSSS ainda está longe de ser uma 
realidade vivida pelas organizações estudadas. Sob este prisma, entende-se a necessidade de 
uma mudança na política institucional, para se prevenir e gerenciar os riscos ambientais 
advindos da geração destes resíduos e promover qualidade de vida da população com a 
prestação de serviços integralmente seguros. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E DECRESCIMENTO: VOZES DA SUSTENTABILIDADE 
 

Elimar Pinheiro do Nascimento, 
Alan Boccato-Franco. 

 
O artigo analisa duas expressões mundiais de resistência à crise ambiental, produzida pelo 
modelo econômico vigente de produção e consumo. São elas: a Economia Solidária e o 
Decrescimento. A primeira defende os princípios da autogestão e apropriação das condições 
de produção e consumo pelos trabalhadores e, a segunda, propõe mudanças no modelo de 
produção e consumo que paralise o processo de degradação ambiental atual. Ambos são 
movimentos sociais e culturais alternativos, com expressões internas diversas, marcados, 
portanto, pela polissemia, mas com uma base comum. A questão que o artigo enfrenta é a de 
responder quais são as diferenças, convergências e oposições entre os dois movimentos. Isso, 
com o intuito de identificar uma plataforma comum de convergência, como vozes do Sul e do 
Norte. Para isso, é investigado um conjunto pré-determinado de discursos de cada um dos 
movimentos selecionados pela frequência de citações e entrevistas com especialistas e 
autores de cada um dos movimentos. A conclusão é uma cartografia dos movimentos 
mostrando como, apesar de suas diferenças, se tece, gradativamente, pontes de aproximação 
entre eles. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE 
GRANDE DIMENSÃO 

 
Larissa dos Santos Malty 

 
Esta investigação tem como objeto de estudo o processo de educação ambiental decorrente de 
movimentos sociais realizados a partir do anúncio da implantação de Projetos de Engenharia de 
Grande Dimensão (PGD) com previsíveis impactos socioambientais nas comunidades locais. A 
necessidade de compreender a dinâmica sociocultural em ambientes de implantação de PGD, onde 
espaços reais e virtuais são criados para a promoção de debates, aprimoramento do conhecimento 
técnico e valorização do conhecimento tradicional, tem estimulado a reflexão de formas de 
educação ambiental onde a formação do sujeito ecológico representa a base para a promoção da 
democracia e da gestão participativa do uso do território. Otimizar o movimento social gerado por 
esta transformação com intuito de torna-lo uma  ação efetiva de educação ambiental pode ser uma 
potencialidade para a preservação cultural e ambiental do território. A partir das reflexões e 
debates em relação à implantação de um PGD é possível promover a educação ambiental no 
sentido de fomentar a participação e responsabilidade da comunidade local, o acesso à informação 
e a transparência na gestão ambiental acarretando como consequência uma reorganização social 
relativa ao poder na tomada de decisão sobre o uso do território e seus recursos naturais.   
Entendendo como um processo de Educação Ambiental em sua função social, não aquele 
estabelecido legalmente como compensação que visa atenuar os impactos socioambientais 
causados pela implantação de um PGD, mas, antes disso, o próprio debate substancial gerado a 
partir da implantação desse, capaz de fomentar a reflexão relativa ao processo de transformação 
territorial e a promoção do conhecimento, seja ele tradicional, ou seja, aquele gerado pela 
comunidade que vive e interage com o ambiente ao longo de gerações ou especializado e 
transdisciplinar capaz de colaborar tecnicamente para o alcance das expectativas e metas da 
sociedade de acordo com seus modelos de desenvolvimento.  Um dos casos de estudo que está 
sendo analisado é a transposição das águas do Projeto de Integração do São Francisco com Bacias 
do Norte Setentrional, no Brasil, onde Organizações Não Governamentais se têm organizado para 
garantir voz em instâncias como os Comitês de Bacias Hidrográficas e outros espaços legais de 
participação como acentos em Conselhos de Recursos Hídricos e Ambientais, desde antes do início 
das obras. Paralelamente, em Portugal, está sendo analisado um processo de Implantação de um 
Terminal de Contentores no rio Tejo, que ainda se encontra  em fase de projeto. As comunidades 
das duas localidades escolhidas para a sua implantação, a comunidade do bairro de Alcântara 
(Lisboa), na margem norte do Tejo e a comunidade da Trafaria, na margem Sul do Tejo, se 
organizaram promovendo debates, gerando conhecimentos técnicos e valorização de 
conhecimentos locais, fortalecendo sua capacidade de diálogo e negociação e gerando propostas 
alternativas para o desenvolvimento local que não estão consideradas no projeto. Normalmente, o 
que tem sido observado a partir de casos semelhantes, é a desigual distribuição de impactos 
positivos e negativos, ou seja, dos custos e benefícios da implantação de um PGD. Enquanto os 
benefícios da construção são nacionais, muitas vezes internacionais ou destinados às grandes áreas 
urbanas os custos relacionados aos impactos são locais. Por outro lado, a dinâmica da 
reorganização social associada ao acesso cada vez mais rápido à informação a partir de 
ciberespaço, multimídia, internet e comunicação móvel, tem colaborado para a produção e difusão 
do conhecimento.  Deste modo torna-se importante consolidar modelos de participação para a 
gestão ambiental capazes de dar visibilidade às questões locais e promover, de forma endógena, o 
empreendedorismo, o conhecimento e a gestão da inovação, trazendo benefícios às populações 
locais e a melhoria de sua qualidade de vida. Tal modelo deve ser construído ainda na fase de 
desenho de PGD e estudo de sua localização. 
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EDUCAÇAO ESCOLAR INDIGENA E ENSINO VIA PESQUISA NO MÉDIO RIO IÇANA 
 

Dario Emilio Casimiro 
 
O presente trabalho analisa as experiências feitas em três escolas indígenas: Eenawi, 
Dokolhipani e Paraattana, localizadas no Médio Rio Içana para entender qual o desafio da 
implementação da metodologia ensino via pesquisa. A metodologia utilizada é participante, 
pois ocorre nas comunidades indígenas, a partir da suas realidades apresentadas que 
demonstram seus conhecimentos e experiências na área de educação. É interessante saber 
como a escola chegou para Médio Rio Içana, como estão estruturadas as escolas indígenas 
atualmente, sua organização, gestão e coordenação pedagógica. De que forma os pais, 
lideranças, professores acompanham e avaliam o ensino e aprendizagem dos estudantes, as 
dificuldades apresentadas pelos professores e estudantes no processo de escolarização. A 
língua de instrução e metodologias utilizadas pelos professores na introdução de ensino e 
como estão sendo discutido o PPPI. Também apresenta a relação da Secretaria Municipal de 
Educação de São Gabriel da Cachoeira com as escolas indígenas e como está aplicando a lei de 
Educação Escolar Indígena no município. Este trabalho tem expectativa de contribuir nas 
reflexões e discussões para construção de Educação Indígena Diferenciada, com participação 
das comunidades indígenas e não indígenas nos projetos e políticas públicas de educação a 
serem implementadas pelo Estado e organizações não-governamentais e em qualquer 
discussões de Educação. 
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ENCHENTE E VAZANTE NA CIDADE DE PARINTINS: UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

 
Cassia Karimi Vieira, 

Glenda Gonçalves Azevedo, 
Beatriz Viana Borges, 

 Kassia Carvalho Carneiro,  
Karen Lima Souza,  

Jucilene Souza Lopez, 
 Patrício Azevedo Ribeiro. 

 
A enchente e vazante são fenômenos naturais frequentes na Amazônia brasileira ocasionando, 
em territórios específicos, mudanças no cotidiano de vida da população. Sendo um fenômeno 
natural, as populações rurais e urbanas, localizadas, sobretudo em áreas de risco, buscam criar 
mecanismos como forma de adaptação e sobrevivência ao meio. O município de Parintins 
localizado no Estado do Amazonas vivencia anualmente esta realidade, de modo que muitos 
espaços urbanos são atingidos pelo ciclo das águas, requerendo assim, uma intervenção 
qualificada das entidades públicas governamentais, especialmente no que se refere à política 
de habitação. Diante disso, este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada 
no bairro São José Operário, município de Parintins, sobre os impactos socioambientais 
provocados pelo fenômeno das enchentes do rio. A abordagem metodológica abarcou 
pesquisa bibliográfica a partir de autores que discutem a temática, e pesquisa de campo de 
natureza quantitativa e qualitativa, com o uso de formulários contemplando perguntas 
semiabertas direcionadas a 50 famílias. O bairro São José Operário, local da pesquisa, está 
situado no perímetro central da cidade de Parintins. A pesquisa revelou que 29% das famílias 
entrevistadas possuem de 4 a 5 filhos; 50% sobrevivem com menos de um salário mínimo 
mensal, sendo que boa parte desta renda é advinda do Programa Bolsa Família; verificou-se 
que 70% das moradias são construídas em madeira e consideradas pelos entrevistados em 
boas condições. No que se refere às questões relacionadas com a enchente, 90% dos 
informantes afirmaram ser atingidos pelo ciclo das águas, por isso, algumas famílias precisam 
deslocar-se para outras localidades, embora, boa parte dos moradores criam estratégias para 
permanecer no local em razão da questão financeira, a infraestrutura que o bairro oferece, e 
pela própria questão do simbólico; as doenças mais frequentes no período de enchente e 
vazante são diarreia e vômito (52%) e alergias (18%); quanto à intervenção do poder público, 
63% informaram a doação de madeira para a construção de pontes e maromba para os 
domicílios. De acordo com as respostas dos moradores a questão da enchente e vazante 
ocasiona o acúmulo de lixo na área atingida, uma vez que o lixo situado nas proximidades se 
prolifera e contamina o lugar. Vale a pena ressaltar que, o poder público possui programas 
habitacionais, a exemplo “Minha casa Minha vida”, contudo, não consegue dar conta de 
atender essa demanda, visto que o processo habitacional consolidou-se através de ocupações 
sem planejamento urbano o que, de alguma forma, contrasta com a riqueza e expressividade 
econômica que o Festival Folclórico apresenta para o mundo. Assim, aponta-se a necessidade 
de efetivação das políticas habitacionais, sobretudo para as populações que vivem em áreas 
segregadas, assegurando o direito a todo o cidadão de viver em local seguro e digno. 
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ENSINANDO FUSO HORÁRIO - UMA PROPOSTA DO PIBID DE GEOGRAFIA 
 

Larissa Cristina Cardoso Anjos, 
 Maria Isabel de Araújo,  

Silas Garcia Aquino de Sousa,  
Luis Carlos Castro Roçoda,  

Afonso de Souza Uchôa Neto. 
 

O presente artigo demonstra uma atividade diferenciada e alternativa para o ensino do fuso 
horário desenvolvida pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do curso 
de licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Amazonas - PIBID de 
Geografia/UEA/ENS, que está inserido na Escola Estadual Angelo Ramazzotti, com os alunos do 
3º ano do Ensino Médio. O PIBID (Programa de iniciação a docência) tem o intuito de inserir o 
graduando de Licenciatura em Geografia em sala de aula para que este tenha contato com a 
docência elevando a sua qualidade de professor por meio de diversas experiências diferenciais 
e práticas, ultrapassando problemáticas existentes na escola, principalmente na mudança da 
metodologia de ensino e aprendizagem na rede pública de ensino. No ensino da Geografia na 
escola Angelo Ramazzotti, a cartografia é abordada em sala de aula de forma pouca expressiva 
por ser exposta de maneira superficial e sem o uso de recursos adequados para uma melhor 
compreensão dos alunos, além da falta de formação específica dos professores no uso do 
lúdico para ensinar o tema proposto de forma criativa. O método de investigação consiste de 
uma abordagem interação diferenciada para o ensino do fuso horário na expectativa de uma 
melhor compreensão dos alunos, para que estes contextualizem o seu cotidiano com o tema 
proposto, objetivando ensinar o fuso horário de maneira simples, com um entendimento no 
cotidiano dos alunos no espaço/tempo, por meio de matérias – globo, balão, lanterna, canetas 
coloridas e pela dramatização. A atividade realizou-se em duas etapas: na primeira ministrou-
se uma aula com o uso do balão, do globo, da lanterna e canetas coloridas permanentes; na 
segunda etapa ocorreu como sequência da primeira por meio de uma dramatização. O 
objetivo dessa atividade foi demostrar o movimento de rotação da terra e as passagens das 
horas, identificando os fusos horários brasileiros e explicando o funcionamento do horário de 
verão, e através da dramatização elaborada pelos alunos relacionar o conteúdo com o seu 
cotidiano, fomentando a pesquisa, organização criatividade e sociabilidade. A partir da 
dinâmica alternativa do fuso horário realizada na escola Angelo Ramazzotti verificou-se que a 
atividade proporcionou uma abordagem diferenciada para o ensino, resultando em uma 
melhor compreensão do conteúdo proposto pelos alunos. Os alunos compreenderam e 
relacionaram o conteúdo com seu dia-a-dia por meio da dramatização, fomentando a 
pesquisa, a organização, a participação e criatividade, além de possibilitar a representação do 
cotidiano sob uma ótica crítica e transformadora. A atividade apresentada tem como 
pressuposto integrar a dinâmica no processo de ensino aprendizagem, trabalhando conceitos 
cartográficos e geográficos, tendo com interface as categorias de espaço e tempo, 
incorporando componentes simples, implementando novas formas de linguagens, valorizando 
as leituras objetivas e subjetivas do mundo Conclui-se que a proposta apresentada é dinâmica 
e possibilita a participação dos alunos estimulando-os a saírem de uma postura passiva e 
apenas de receptores de informações. Essa atividade propôs o lúdico para evidenciar a 
importância e o entendimento do fuso horário, possibilitando o aluno à compreensão deste no 
tempo e espaço em diversos lugares, alcançando o objetivo proposto pela atividade. 
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ESTUDO ESTRATÉGICO DE PROSPECÇÃO DE MERCADO PARA PRODUTOS 
DIFERENCIADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
Sergio Luiz Ferreira Goncalves,  

Nadiele Pereira Pacheco. 
 
Este estudo de economia de florestas é resultado parcial da parceria entre universidade, 
organização não governamental e instituição de governo estadual, tendo como objetivo maior 
subsidiar ações de ATER por meio dos resultados da prospecção de mercado para 03 produtos 
diferenciados da agricultura familiar (Andiroba, Copaíba, Açaí) em 05 municípios estratégicos 
do estado do Amazonas, tendo como objetivos específicos: (i) estudo e características do 
mercado (ii) concorrentes (iii) tendências de mercado (iv) potenciais consumidores (v) base 
produtiva para o produto (vi) aspectos legais (vii) distribuição (viii) comunicação: produtor-
consumidor (ix) preços competitivos, na perspectiva de complementar a geração de renda 
familiar com base na produção florestal. A investigação na prospecção de mercado foi por 
meio de questionários/entrevistas, sendo definida a amostra pesquisada, técnica de 
amostragem aleatória estratificada proporcional, em razão de não ser possível à utilização do 
censo em todas as abrangências dos municípios selecionados do estado do Amazonas. O 
estudo é dividido em duas etapas distintas, sendo a primeira coleta de informações e a 
segunda, de análise dos dados, inserção de antecedentes estatísticos e não estatísticos visando 
identificar a procura e a oferta atual e a interpretação dos resultados. Este estudo não teve a 
intenção de fazer uma prospecção em nível de detalhe, o que seria absolutamente impossível 
em face ao tempo e recursos, mas na verdade trata-se de um recorte de mercado que aponta 
pontos positivos e negativos, mas que a nosso ver os desafios não superam as oportunidades 
apontadas em vários capítulos desse estudo. Como resultados espera-se que o conhecimento 
do mercado destes produtos contribua na definição de estratégias por parte de tomadores de 
decisão de instituições de ATER para buscar a sustentabilidade e enfrentar os trade-off da 
economia local. De uma forma geral, independente da natureza dos produtos, percebe-se que 
os envolvidos reagem pouco aos estímulos para a organização da produção, mas para que seja 
possível acessar novos ou ampliar a atuação no mercado, seja ele local, regional ou nacional, 
algumas iniciativas devem ser perseguidas, das quais cita-se: criar melhores mecanismos para 
a comercialização; estabelecimento de postos para armazenagem; fortalecimento das 
iniciativas existentes por meio de capacitação para a produção que apresentem maior valor 
agregado; investimentos em infraestrutura de produção e tecnologias; apoio no 
aprofundamento na prospecção de mercado; mediação nos processos de negociação de 
contratos; instituir parceria com o setor empresarial – PSE para as cadeias de valor: andiroba, 
copaíba e açaí e a necessidade de diversificação e qualidade da produção associadas a 
estratégias de marketing. 
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ESTUDO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DA CADEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO 
NA REGIÃO DO BAIXO RIO NEGRO - AMAZONAS 

 
Luiz Alberto Façanha Fonseca Filho,  

Nailza Pereira Porto. 
 
Este artigo apresenta resultados da pesquisa desenvolvida pelo IPE na zona rural do município 
de Manaus, na região do baixo Rio Negro, em 28 comunidades da margem esquerda. A 
metodologia aplicada foi de pesquisas estruturadas e semiestruturadas para a identificação 
das fases e principais aspectos desta cadeia produtiva do artesanato. O conceito de artesanato 
seguiu a diretriz do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), do Ministério do 
Desenvolvimento da Indústria e Comércio (MDIC), o qual rege a formalização da profissão dos 
artesãos. Dentre os dados econômicos e financeiros foram analisados: a margem de 
contribuição; a estimativa de renda potencial e o valor de hora na produção. Quanto aos dados 
de produção foram mensurados a Capacidade Máxima de Produção (CMP); e a quantidade de 
categorias de artesanato. A classificação de categorias de artesanato seguiu os moldes da 
Pesquisa Vox Populi e as diretrizes do PAB/MDIC. Como resultados para impacto ambiental, 
foram mensurados o consumo de litros de água, de gasolina e de óleo diesel. Os dados de 
consumo de combustíveis fósseis foram convertidos para toneladas de carbono emitidas. Com 
os dados de litros de água e toneladas de carbono, realizou-se a valoração da produção de 
artesanato. Foram identificados aspectos iconográficos das peças, bem como seu potencial 
para agregação de valor. Foram identificados os principais fornecedores e clientes. A sede 
urbana de Manaus apresentou alta relevância no dinamismo econômico da cadeia de 
artesanato. A produção do artesanato tem baixo impacto ambiental e os valores de litros de 
água ou emissões de carbono tiveram pouco ou nenhum efeito na análise de margens de 
contribuição. A renda potencial é maior do que a renda real com artesanato, indicando baixo 
uso do potencial de produção, por dificuldades de acesso de mercado. As biojoias são os 
artefatos mais diversos, mais vendidos e que tem menor representação iconográfica. Existe 
interesse, na maioria dos artesãos, quanto à venda no comércio de Manaus, ou em outros 
mercados do Brasil e no exterior. Todas as proposições da cadeia de artesanato foram 
publicadas no Relatório de Cadeia do Artesanato e transmitidas aos artesãos e representantes 
das instituições que atuam na região, por meio de um seminário realizado no ano corrente da 
pesquisa para divulgação dos resultados e para a elaboração de um plano de ação para a 
melhoria e o desenvolvimento da cadeia de forma mais justa e sustentável. 
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EU SOU EU, E SOU O OUTRO”. O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL, 
ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA PARA A GESTÃO INTEGRADA DE TERRITÓRIOS EM 

MAÇÃO (PORTUGAL) 
 

Luiz Oosterbeek,  
Sara Cura, Pedro Cura,  

Anabela Borralheiro Pereira, 
 Margarida Morais,  

Jedson Cerezer, 
Nelson Almeida,  

Sara Garcês,  
Sílvia Marques, 

Vera Moleiro,  
Renata Sequeira, 

 Célia Ferreira,  
Alain Alves. 

 
O ITM - Instituto Terra e Memória foi estruturado a partir de 2010, coordenando esforços da 
Câmara Municipal de Mação, do Instituto Politécnico de Tomar e de duas ONGs, visando 
potenciar nos recursos disponíveis e afirmar, com base no Museu de Mação e dos recursos da 
região, uma plataforma de qualidade, competitiva, para a internacionalização. O ITM lançou 
alguns projectos estruturantes, dos quais se podem assinalar: a organização, conservação e 
gestão de museus (em parceria com empresas); a educação artística e tecnológica (Projecto 
Andakatu do Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Sagrado do Vale do Tejo); e 
Programas de gestão integrada do território. Em Fevereiro de 2014, o Museu recebeu uma 
Menção Honrosa do programa ibero-americano de Museologia (IberMuseos) pelo seu trabalho 
no sector educativo. O programa que o ITM desenvolveu apoia-se na elaboração e aplicação 
de novas ofertas educativas, nas vertentes ciências naturais, tecnologia, artes e língua 
portuguesa. Nesse sentido, o ITM colabora com docentes do ensino básico e secundário para a 
estruturação de actividades em todas as disciplinas, que serão facultadas às escolas como 
complemento às aprendizagens dos seus alunos. Baseado numa experiência de uma década, 
de socialização do conhecimento científico sobre adaptações humanas às modificações 
climáticas, ambientais e culturais na pré-história (socialização desenvolvida com diversos 
recursos, de que se destacam os programas Andakatu e PACAD, já desenvolvidos em Portugal, 
no Brasil, em espanha e noutros países), foi obtido o apoio da Comissão Europeia para o 
projecto “GESTART – gestos artísticos revisitam a diversidade e a convergência das artes na 
Europa”, coordenado pela Câmara Municipal de Mação e pelo Instituto Terra e Memória, com 
a colaboração das autarquias de Vila Nova da Barquinha e Abrantes, e do Instituto Politécnico 
de Tomar. Este é um dos quatro projectos do programa “Cultura” coordenados por Portugal, e 
o único que integra o património e as artes num plano comum de base científica. Parte das 
dificuldades actuais na Europa e no Mundo resultam da tensão entre a globalização e os 
processos locais e regionais, que a colocam perante dilemas profundos que é preciso superar. 
O projecto contribui nesse sentido, destacando a importância das artes e dos saberes manuais 
para o conhecimento, a compreensão e a acção. Os cidadãos são convidados a relacionar a 
memória (património, conhecimento, rigor e disciplina) com a diversidade artística 
(criatividade, saber fazer, afectividade, indisciplina aparente), para o reforço de dinâmicas 
territoriais em torno do ideal de paz e solidariedade, em tempos de incerteza e angústia. 



 
 

482 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

GESTART parte da consideração de que os significados das coisas, apesar de imateriais, 
dependem dos objectos e, mais ainda, da criação de novos objectos, da criatividade, da 
estética e dos gestos. Através de 5 cenários europeus (Médio Tejo Português, Extremadura 
Espanhola, Anglesey no Reino Unido, Pontevedra em Espanha e Ravello em Itálua), cerca de 30 
artistas e arqueólogos, e 100.000 cidadãos, são parte activa de um projecto que está centrado 
nos gestos: não apenas dos artistas, mas de todos, porque é na diversidade de gestos de todos 
que os gestos artísticos ganham sentido. As artes visuais, as artes plásticas e o património 
cultural são as referências básicas de diversas actividades com a participação de artistas, 
arqueólogos e cidadãos, em domínios como a cerâmica, o design, a literatura, a fotografia ou a 
tecnologia da pedra. Até Novembro de 2014 o projecto reunirá os saberes de criadores 
(artistas e artesãos) e de especialistas (arqueólogos e historiadores de arte) para a 
consolidação das paisagens culturais em que vivem os cidadãos dos municípios envolvidos. 
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EXPANSÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 
NO NORDESTE: OS CASOS DE ALAGOAS E DE SERGIPE 

 
José Hélio Júnior,  

Cássia Cavalcante,  
Lorena Monteiro. 

 
Nas últimas décadas os Conselhos de Meio Ambiente têm se expandido no âmbito municipal. 
Embora não sejam criados por imposição de legislação federal, os Conselhos municipais de 
meio ambiente são recomendados quando existe, no âmbito local, um órgão do executivo 
municipal encarregado de executar e fiscalizar as políticas públicas de proteção ambiental. Os 
Conselhos de Meio Ambiente no município, nesse sentido, através da sua representação 
paritária entre o poder público e a sociedade civil, tem como função propor políticas, leis e 
normas com objetivo de preservar o meio ambiente circunscrito. Sabe-se que, assim como a 
maioria dos Estados brasileiros, os municípios tem dificuldades de implementar políticas 
destinadas a proteção do meio ambiente, o que torna os debates realizados nos conselhos 
municipais do meio ambiente importantes espaços de decisão. Dada esta constatação esta 
pesquisa investigou a criação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente em dois Estados 
localizados no nordeste do Brasil: Alagoas e Sergipe. A escolha de Alagoas e Sergipe deve-se ao 
fato de terem o mesmo percentual de expansão dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente 
no âmbito local, o que justifica comparar ambos os casos, dada sua similaridade. Demonstra-se 
que, apesar de possuírem conselhos estaduais de proteção ambiental, a maioria de seus 
municípios não possuem conselhos municipais de meio ambiente, verificando uma semelhança 
entre seus municípios quando se trata em conselhos e órgãos fiscalizadores referentes a 
políticas públicas voltadas ao meio ambiente. 
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EXTRATIVISMO DA CASTANHA DO BRASIL (BERTHOLLETIA EXCELSA H.B.K): UMA 
ABORDAGEM FILOSÓFICA 

 
Werley Masanori Takeda,  

Stephany Anry Kudo,  
Dirceu Ribeiro Nogueira da Gama. 

 
 
Desde a pré-história da humanidade, o homem exercita uma constante relação com a 
natureza, que provê alimentos, abrigo, energia, contemplação. O crescimento e 
desenvolvimento da humanidade resultaram no desenvolvimento de novas práticas de uso e 
exploração da natureza, com a domesticação de animais, o surgimento da agricultura, e por 
fim o intenso e contínuo processo de industrialização. A inovação tecnológica observada tão 
intensamente na indústria também pode ser percebido de forma tímida na utilização dos 
recursos naturais, principalmente na atividade do extrativismo, de forma a resultar em maior 
produção, menores custos e produtos de maior qualidade. O extrativismo, como prática que se 
refere às construções e formas de conhecimento compartilhado entre as gerações, se baseia 
nos costumes e tradições. Como exemplo, castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa H.B.K) vem 
se destacando no sucesso do desenvolvimento e implementação da tecnicidade (técnicas 
modernas) para o aprimoramento do extrativismo da espécie, resultando na elevação dos 
benefícios econômicos. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a práxis 
extrativista, como fato ético e moral em transformação, a partir do estudo longitudinal sobre a 
natureza da prática extrativista da castanha-do-brasil descrita em publicações de trabalhos de 
eventos científicos na área da pesquisa. As populações tradicionais submetidas às pressões 
crescentes do mercado adaptaram-se e adotaram novas formas de organização social, além de 
incorporarem comportamentos e metodologias técnicas na manipulação e tratamento da 
castanha-do-brasil de forma a obterem melhor retorno econômico. Este porém, trouxe 
consigo uma profunda mudança comportamental e prático-moral que resultou na modificação 
da cultura daquela comunidade ou população, afetando a forma dessas comunidades 
perceberem e se relacionarem com os entes da natureza, o que significa que houve um 
distanciamento dessas populações da sua base histórica e cultural.  
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EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL COMO ESTRATÉGIA INTEGRADA DE CONSERVAÇÃO 
DOS RECURSOS NATURAIS E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA NUM ASSENTAMENTO DE 

REFORMA AGRÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
 

Rudi Henri van Els, 
 Janaína Deane de Abreu Sá Diniz,  

Denise Barbosa Silva,  
Dulce Maria Sucena da Rocha,  
Flávio Murilo Pereira da Costa. 

 
A pressão antrópica sobre os recursos naturais em áreas rurais próximas aos centros urbanos é 
uma das preocupações atuais nas diferentes regiões brasileiras. No caso específico do bioma 
Cerrado no Distrito Federal, essas áreas sofrem um processo de ocupação desordenada para 
atendimento de demandas nas atividades agropecuárias de médio e grande escala, pressão 
imobiliária, além das demandas para assentar trabalhadores rurais sem terra. No caso 
específico dos trabalhadores rurais assentados, a necessidade de produzir e tirar seu sustento 
da terra nem sempre segue os preceitos da conservação das áreas de preservação permanente 
e de reserva legal, levando-os a seguir o modelo convencional de agricultura e ocupação, 
baseado nos pacotes tecnológicos da Revolução Verde, estimulados pelo serviço de assistência 
técnica e extensão rural nas últimas décadas.Apesar do histórico de ocupação e degradação de 
recursos naturais no Distrito Federal, ainda é possível identificar áreas de cerrado preservado 
ou em recuperação com a ocorrência de uma grande diversidade de espécies vegetais nativas 
do bioma. Muitas dessas espécies possuem um potencial de uso ainda pouco explorado, tanto 
em sistemas racionais de cultivo, como pela prática do extrativismo.  Porém, o extrativismo 
vegetal, que normalmente era visto como uma atividade primitiva e predatória, pode 
representar uma estratégia para o aproveitamento econômico desses produtos e inclusão 
social dos assentados, podendo ser uma alternativa ao modelo vigente de exploração do meio 
rural.  No caso do Distrito Federal há um assentamento de reforma agrária que está sendo 
implementado numa área de cerrado nativo e recuperado onde foram assentadas 64 famílias. 
Antes da ocupação, foi realizado um diagnóstico que identificou diversos problemas. O 
primeiro refere-se à pequena participação das espécies vegetais nativas do Cerrado na renda 
de agricultores familiares da região. O segundo está relacionado à preocupação dos 
assentados não preservarem a área de reserva legal, sabendo que essa área poderia ser usada 
por meio de extrativismo. Além disso, percebe-se a oportunidade de um mercado consumidor 
disposto a pagar por serviços e produtos diferenciados oriundo do cerrado. Há uma boa 
aceitabilidade de produtos do cerrado e uma rede de consumidores (restaurantes naturais, 
regionais e gourmets etc.)O presente artigo descreve uma estratégia que consiste em criar 
condições para que os assentados possam comercializar produtos oriundos desse extrativismo 
com valor agregado no mercado diferenciado. Essa proposta de exploração sustentável foi 
desenvolvida após pesquisa da cadeia produtiva e dos canais de distribuição relacionados aos 
frutos do Cerrado junto a atores do Distrito Federal, Entorno e outras regiões importantes do 
Centro-Oeste; levantamento fitosociológico das espécies com ocorrência na área escolhida, 
além de pesquisa sobre tecnologias apropriadas e sobre as especificidades históricas e 
estrutura social dessa comunidade.A estratégia ora apresentada também é resultado de 
diversos projetos de extensão realizados por um grupo de pesquisadores da Universidade de 
Brasília que atuou no assentamento desde 2009 por meio da metodologia da pesquisa ação. O 
papel desse grupo na condução da pesquisa e extensão na comunidade permitiu um acúmulo 
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de experiências que levaram a consolidação da proposta. Atualmente no assentamento 
continua-se este processo de idas e vindas entre atividades de pesquisa e extensão, e que vem 
permitindo a formação de estudantes e técnicos extensionistas nas temáticas ligadas ao 
agroextrativismo no cerrado, maior conscientização sobre a necessidade de manter árvores 
nativas frutíferas nos lotes, e montagem de uma estrutura coletiva de processamento dos 
frutos por meio de mutirão. No último ano, a comunidade iniciou as discussões sobre formas 
de organização social, não apenas para favorecer a comercialização dos produtos de seus 
membros, mas também para identificar aquela configuração de organização que mais se 
adeque à realidade das famílias assentadas. A contribuição dos diferentes projetos, apoiados 
pela pesquisa e extensão, vem promovendo, dessa forma, maior visibilidade dos assentados e 
dos produtos explorados de forma sustentável no assentamento, numa estratégia integrada de 
conservação do Cerrado em pé, que pode futuramente inspirar novas ações em outros biomas 
e regiões, tanto do Brasil como do exterior. 
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FILTRAÇÃO DE ÁGUA EM MADEIRA 
 

Marcelo Luiz Emmendoerfer,  
Laura Cecília Muller,  

Maurício Luiz Sens. 
 
Devido ao aumento da demanda por água de boa qualidade e, da poluição dos recursos hídricos, o 
tratamento de água utilizando elementos de filtração alternativos torna-se interessante. Percebe-
se então a necessidade de pesquisar materiais de fácil construção e manutenção, visando a 
redução de custos desses sistemas de tratamento de água. A utilização da madeira como elemento 
filtrante em tratamento de água pode ser uma forma eficiente e de baixo custo, já que a madeira é 
um material renovável. Neste contexto,foi necessário avaliar o desempenho do sistema de filtração 
em madeira para uso em sistema de tratamento de água. Os objetivos específicos deste trabalho 
foram: Estudar e selecionar 3 espécies de madeira que possam servir para a de filtração de água; 
Determinar a capacidade de filtração frontal com as 3 espécies estudadas, selecionando a madeira 
com melhor desempenho; Avaliar o melhor sentido de escoamento da água em relação às fibras da 
madeira no processo de filtração; Analisar a filtração tangencial helicoidal para o processo de 
tratamento de água; Avaliar parâmetros relevantes para a filtração em madeira, tais como: 
diâmetro do poro, massa específica, porosidade, pressão de trabalho, taxa de filtração, 
profundidade de colmatação. Este estudo foi desenvolvido em duas etapas, mediante a construção 
de sistemas pilotos. A etapa I estudou a filtração em madeira com escoamento frontal,utilizando 
um sistema piloto que promovia a filtração em batelada, e o sistema de pressurização era 
composto por cilindro de ar comprimido e medidores de pressão. Já na etapa II estudou a filtração 
em madeira com escoamento tangencial helicoidal, com um sistema piloto que contava com 
pressurização por bomba centrífuga. As 3 espécies estudadas foram: caixeta (Tabebuia cassinoides 
Lam. P. DC.), garapuvu (Schizolobium parahyba Vell. Blake) e pinus (Pinus elliottii), as três espécies 
foram estudadas na primeira etapa e apenas a pinus foi testada na segunda etapa. Foram obtidas 
imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV), com aproximações iguais para as três 
amostras no sentido dos poros, paralelo às fibras. Essas imagens foram usadas para determinação 
das dimensões e características dos poros na etapa pré-filtração, e na etapa pós-filtração para 
determinação do alcance da filtração. Com relação à permeabilidade das madeiras estudadas, 
observou-se que quanto mais porosa for a madeira, maior será sua permeabilidade e menor será 
sua massa aparente. Os poros das madeiras se enquadram dentro do tamanho da microfiltração. A 
filtração no sentido transversal das fibras não foi interessante, por apresentar baixíssima taxa de 
filtração e requerer uma pressão de trabalho alta, isso pode ser explicado pelo fato de a madeira 
não apresentar numero de poros significativo no sentido transversal. Com relação à filtração com 
escoamento frontal, considerando ao mesmo tempo qualidade e produção de água, a pinus foi a 
melhor opção. Existe uma correlação entre massa específica da madeira e sua porosidade. Neste 
trabalho, a massa específica de 0,50g/cm³ e uma porosidade na faixa de 40% foram interessantes 
para o tratamento. Entre as madeiras estudadas, o diâmetro de poro com maior desempenho foi 
em torno de 0,02 mm. Os resultados na filtração com escoamento tangencial helicoidal geraram 
uma remoção média de 70% da cor aparente e remoção média de 93% de turbidez. A pressão de 
trabalho, não ultrapassou 30 mca, para uma taxa de filtração 15 m³/m².d. Os ensaios de filtração 
tangencial helicoidal envolvendo coagulação demonstraram melhores resultados e maior eficiência 
no tempo de filtração. A colmatação sobre a superfície da madeira chegou a uma profundidade de 
5 mm, não sendo encontrado em 10 mm. Em resumo, este sistema de tratamento poderá ser de 
baixo custo, baixo consumo de energia (por trabalhar com baixas pressões) e utilização de matéria-
prima renovável. 
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FILTRAÇÃO LENTA ASCENDENTE COM RETROLAVAGEM COMO TECNOLOGIA DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA PEQUENAS COMUNIDADES 

 
Fernando Hymnô, 

Armando Borges de Castilho Jr.,  
Mauricio Luiz Sens. 

 
Várias são as tecnologias que podem ser empregados para o tratamento de água, algumas 
muito simples e outras mais complexas e modernas, dependendo da qualidade da água a ser 
tratada e a qualidade desejada. Entretanto, a população nem sempre tem acesso à água 
tratada pelos sistemas de abastecimento, sendo a população rural a mais afetada no Brasil, 
onde apenas 33% da população tem cobertura de sistemas de saneamento (IBGE, 2006). 
Nestas áreas a filtração lenta torna-se interessante por ser de fácil operação, não necessitando 
de mão de obra especializada, pois carece apenas de cloração final para desinfecção da água. 
(BRASIL, 2011; LOGSDON; KOHNE; ABEL, 2002). Pesquisas apontam que, apenas com a 
utilização de tratamentos de água a nível familiar, comunidades que não possuem acesso ao 
sistema público de abastecimento podem reduzir significativamente o risco da incidência de 
doenças diarreicas (CLASEN; ROBERTS; RABIE, 2006; FEWTRELL et al., 2005). Filtração lenta (FL) 
é uma tecnologia para a purificação de água utilizada há séculos e ainda considerada eficiente. 
Em sistemas desse tipo a água é introduzida no filtro com baixas taxas de filtração (entre 3 e 
12 m³/m².d), o que permite o tratamento principalmente por meio das atividades biológicas. 
Há mais de dez anos, o Laboratório de Potabilização das Águas (LAPOA) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) estuda sistemas descentralizados de tratamento, ou seja, 
sistemas de pequeno porte que podem ser empregados pontualmente pela necessidade, 
atendendo um número pequeno de pessoas. Um desses sistemas é o filtro lento retrolavável, 
baseado num dos sistemas mais antigos e simples de tratamento, a filtração lenta, e que teve 
seu sistema de limpeza aprimorado. Ao longo dos anos, parâmetros de operação foram 
aperfeiçoados para uma melhor aplicação da tecnologia. No projeto de pesquisa que é 
realizado atualmente pretende-se aprimorar ainda mais a técnica, utilizando o fluxo 
ascendente. Filtros lentos de fluxo ascendente demonstram bons resultados em termos de 
qualidade de água filtrada, porém não são muito estudados. Pouco se encontra sobre 
construção, operação e manutenção desses sistemas, sendo a filtração descendente com 
limpeza por raspagem a mais utilizada. No caso de filtros ascendentes o que se reporta é o uso 
da descarga de fundo como processo de limpeza, porém pouco se reproduz sobre esse 
procedimento em estudos científicos. Nesses sistemas, pelo sentido do fluxo, não há formação 
de schmutzdecke na superfície do meio filtrante, diminuindo a ação das ações biológicas, 
sendo os mecanismos de adsorção e transporte os mais influentes (COSTA, 1980). No entanto, 
acredita-se que a camada suporte tenha um papel importante na filtração já reduzindo 
significativamente a turbidez (MURTHA, 1998). Tais fatos justificam os estudos da aplicação da 
descarga de fundo em filtros lentos ascendentes, limpeza que pode ser auxiliada pela 
retrolavagem, mais esporadicamente no caso, assim como a aplicação da entrada de água na 
interface. Espera-se que a retrolavagem possa auxiliar na limpeza de impurezas que não são 
removidas na descarga de fundo por não expandir o meio e pelas perdas de carga nesse. A 
entrada de água na interface seria uma maneira de aumentar-se a carga para a limpeza da 
camada suporte apenas, sem interferência no meio filtrante. Estudos anteriores realizados no 
LAPOA demonstraram que a retrolavagem foi eficiente na limpeza dos filtros, sem alterar 
significativamente a qualidade da água, proporcionando carreiras de filtração maiores do que 
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as de filtros convencionais (HYMNÔ, 2012). Assim, pretende-se aperfeiçoar a operação da 
filtração lenta, tanto pelo sentido do fluxo com o uso de uma camada suporte ideal para pré-
tratamento do afluente, quanto pela limpeza mais eficiente, como esclarecer esses pontos que 
não foram abordados em pesquisas anteriores utilizando os princípios da filtração lenta, pré-
filtração e filtração em múltiplas etapas. Para a avaliação da operação e comparação dos filtros 
lentos ascendentes serão construídos dois sistemas piloto de filtração. Um com limpeza com 
descarga de fundo e outro com descarga de fundo associada à retrolavagem ambos com 
previsão de entrada de água na interface areia e camada suporte. Os sistemas serão 
construídos e operados nas instalações do Laboratório de Potabilização das Águas (LAPOA) 
junto à Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Peri. 
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FÓRUM DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: APOIO ÀS INICIATIVAS DE TURISMO 
EM COMUNIDADES DO BAIXO RIO NEGRO (AM) 

 
Francisco Carlos Borges de Souza,  

Susy Rodrigues Simonetti,  
Marco Antonio Vaz de Lima. 

 
O objetivo deste resumo é apresentar as ações do Fórum de Turismo de Base Comunitária - 
TBC, criado a partir do resultado de ações do Plano de Desenvolvimento do Turismo de Base 
Comunitária da Região Sul do Parque Nacional de Anavilhanas, elaborado em 2010. Com o 
intuito de dar continuidade ao Plano e fortalecer espaços para discutir o ordenamento do 
turismo na região, no ano de 2011 criou-se o Grupo de Trabalho de Turismo de Base 
Comunitária – TBC, que mais tarde passou a denominar-se Fórum. O Fórum de TBC é formado 
por representantes de instituições governamentais, não governamentais, trade turístico, 
academia, sociedade civil e lideranças comunitárias e objetiva promover a consolidação do TBC 
na região do Baixo Rio Negro no Amazonas. O planejamento das atividades relacionadas ao 
Fórum acontece durante uma reunião mensal com todos os atores sociais envolvidos. Durante 
a reunião, apresentam-se as demandas, discutem-se os problemas, dividem-se as tarefas das 
instituições e estabelecem-se os prazos para cada uma executá-las. Para divulgar suas 
atividades o Fórum participa de eventos diversos, como encontros, seminários, congressos que 
ocorrem anualmente; busca apoio para capacitação de seus membros e de comunitários; 
estabelece novas parcerias; incentiva a participação de seus membros em intercâmbios para o 
conhecimento de experiências de TBC em outras regiões do país e se prepara para participar 
de editais diversos. Dentre as diversas ações realizadas, os membros do Fórum já participaram 
de uma oficina para o desenvolvimento de capacidades para a difusão de boas práticas 
voltadas para o turismo sustentável, mediante uma parceria com a Rainforest Alliance. Os 
agentes institucionais e as lideranças locais estão, gradativamente, replicando as boas práticas 
para comunidades que tem alguma iniciativa de turismo em andamento, até o momento 
quatro oficinas de multiplicação já foram realizadas. Foram realizadas ainda duas oficinas, uma 
na margem direita e outra na margem esquerda do rio Negro visando a construção e 
elaboração das diretrizes para o TBC. Um dos desafios do Fórum é garantir a participação 
efetiva dos representantes das comunidades, bem como garantir a continuidade do Plano. 
Uma das grandes dificuldades encontradas pelos comunitários para participarem uma vez por 
mês das reuniões em Manaus, é o aporte necessário, isto é, recursos para o deslocamento e 
alimentação, sem contar a disponibilidade de tempo que tais encontros demandam. Ao tentar 
minimizar este problema, criou-se uma agenda anual, discutida previamente, com reuniões 
que também acontecem, além de Manaus, nas comunidades. Espera-se que esta iniciativa 
contribua para o empoderamento das comunidades, para o reconhecimento das atividades 
turísticas em comunidades tanto nos limites quando no entorno de Unidades de Conservação 
do Baixo Rio Negro e desperte nos comunitários um sentimento de orgulho, por poderem 
aumentar sua renda participando de uma atividade que respeita o ambiente ao mesmo tempo 
que promove a melhoria das condições de vida dos mesmos. 
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GOVERNÂNCIA COLLABORATIVA – APRENDIZAGENS COLECTIVAS PARA UMA GESTÃO 
SUSTENTAVEL 

 
Lia Vasconcelos,  
José C. Ferreira, 

Paulo D. Raposeiro,  
Filipa M. Ferro,  

Flavia Silva, 
 Ursula Caser,   
Usana F. Silva,  

Rita Marteleira. 
 
O envolvimento dos atores chave nos processos decisórios e a crescente consciencialização da 
escassez dos recursos naturais são de uma importância vital e têm, frequentemente, 
encorajando as comunidades locais em se tornarem promotoras da sustentabilidade através 
do uso e disseminação de boas práticas. Para que isto seja concretizado, tem-se vindo a 
explorar o uso de metodologias participativas para a gestão integrada. Nesta comunicação 
apresentam-se dois projetos em que este tem sido o mote central: Projeto MARGov – Através 
do desenvolvimento de um diálogo eco-social e a promoção de participação ativa das 
comunidades locais destinada ao empowerment (empoderamento) dos atores chave e à 
mudança de comportamentos e atitudes destes, visando uma gestão mais sustentável do 
Oceano e o fortalecimento das dimensões sociais e humanas, contribuindo para a minimização 
e resolução de um conflito latente. Deste processo resultou um modelo de governância 
colaborativa construído com os atores sociais e institucionais para o Parque Marinho Professor 
Luiz Saldanha (Arrábida), replicável e adaptável a outras áreas marinhas protegidas. Projeto 
VoW - Value of Waves and Ocean Culture em Portugal– Na sequência de estudos previamente 
desenvolvidos na Austrália e Estados Unidos (Califórnia), adicionou-se ao modelo de 
valorização das ondas utilizado, focado essencialmente na componente económica, as 
dimensões social, ambiental e cultural e optou-se por promover simultaneamente o 
desenvolvimento de um modelo de governância colaborativa para uma gestão sustentável dos 
recursos.  O objetivo desta metodologia tem sido apoiar e fortalecer as decisões relacionadas 
com a conservação de áreas costeiras a serem replicáveis em áreas semelhantes. Apresentar-
se-á aqui, uma reflexão crítica sobre aspetos dominantes relacionados com estes dois projetos, 
salientando as aprendizagens coletivas daí resultantes e o seu contributo para a mudança de 
atitudes e comportamentos, bem como as boas práticas desenvolvidas e as lições aprendidas. 
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IMAGEM DO AMBIENTE: UM ESTUDO NA CIDADE DE RIO PRETO DA EVA 
 

Wagner Cabral Pinto, 
Sandra do Nascimento Noda. 

 
A presente pesquisa tem por objetivo estudar a legibilidade do ambiente citadino de Rio Preto 
da Eva. A estratégia metodológica para o estudo foi o uso da metodologia de identificação de 
elementos da cidade da obra de Lynch (1997) e estudo de caso Yin (2001). Primeiramente, 
definiram-se áreas consensuais na cidade, locais de interação, cultura comum e natureza 
fisiológica básica. O tipo de pesquisa foi qualitativo com base na concepção de Merriam 
(1998), aderindo à pesquisa indutiva no processo de analisar os elementos citadinos, 
descrevendo-os, e traçando o design, e a lógica com que esses elementos estão vinculados, e 
como eles interferem nas mudanças ambientais na cidade. 
O estudo de caso permitiu-nos a generalização analítica, com o uso dos seguintes 
instrumentos de coleta de dados: entrevista não estruturada e observação direta. A aplicação 
da entrevista não estruturada foi por meio de escolha aleatória. O modelo do autor apresenta 
como conteúdo das imagens das cidades os elementos que remetem às formas físicas, 
adequadamente, classificados: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos.  O Cristo 
Redentor constitui um marco para a cidade, a via AM 010 Manaus-Itacoatiara é considerada 
um vetor propulsor para o desenvolvimento das relações comerciais da cidade, tanto com a 
cidade de Manaus, como com a cidade de Itacoatiara. Ela divide a cidade em bairros, e a lógica 
de crescimento dos bairros dar-se através desta via, a leste, e a oeste. O limite que referencia a 
cidade é o igarapé, que também constitui um ponto nodal. Além deste, outros pontos nodais 
foram constatados: os balneários, a feira do produtor, a igreja católica existente desde a 
fundação da cidade e os cafés regionais. A dinâmica de funcionamento da cidade é de cunho 
sistêmico interagindo em fluxos e refluxos com as cidades de Manaus e Itacoatiara. Desde a 
criação da região metropolitana de Manaus, em que a cidade de Rio Preto foi inserida, as 
mudanças ambientais mais recorrentes ocorrem no elemento via AM 010 que “corta” a 
cidade. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS DO PRONAF SUSTENTÁVEL SOBRE A SUSTENTABILIDADE 
AGRÍCOLA AMBIENTAL DE AGRICULTORES FAMILIARES NO CEARÁ 

 
Ahmad Saeed Khan, 

Ana Tereza Bittencourt Passos. 
 
O presente estudo analisa aspectos relevantes da sustentabilidade agrícola na dimensão 
ambiental, sob a perspectiva da avaliação do PRONAF Sustentável, tendo por objetivos: 
mensurar a sustentabilidade agrícola ambiental de agricultores familiares mediante o Índice de 
Sustentabilidade Agrícola Ambiental (ISAA); identificar a influência das características pessoais, 
socioeconômicas e culturais dos agricultores familiares na inclusão no PRONAF Sustentável e, 
estimar os impactos deste Programa sobre a sustentabilidade agrícola ambiental; a receita 
agrícola anual e a receita agrícola por hectare, através do modelo do Propensity Score 
Matching. Os dados utilizados são de origem primária, resultantes da aplicação de 60 
questionários semiestruturados para beneficiários e 125 para não beneficiários do Programa, 
totalizando 185 questionários nos municípios de São Luís do Curu e Pentecoste, situados na 
microrregião do Vale do Médio Curu no estado do Ceará. Os resultados demonstram que os 
beneficiários e os não beneficiários do PRONAF Sustentável apresentam baixa Sustentabilidade 
Agrícola Ambiental (ISAA). Para beneficiários e não beneficiários, o indicador práticas de 
preparo do solo é o que mais contribuiu para a composição do ISAA, seguido do indicador de 
práticas de pós-plantio. Na composição do indicador de práticas de preparo do solo, as 
variáveis uso de trator e uso de grade são as mais relevantes. Quanto ao indicador práticas de 
pós-plantio, as variáveis faz capina manual e o não uso de herbicida são responsáveis pelo bom 
desempenho desse indicador entre os beneficiários e os não beneficiários, em relação ao ISAA. 
O indicador que apresenta menor participação percentual em relação ao ISAA é o de práticas 
de plantio no caso dos beneficiários e de serviços de assistência técnica e extensão rural para 
os não beneficiários do PRONAF Sustentável. Na estimação das características pessoais e 
socioeconômicas que mais influenciam o ingresso do agricultor familiar ao PRONAF 
Sustentável, das nove variáveis estudadas, cinco são estatisticamente significativas em níveis 
de 1% e 5% ou seja: escolaridade, local de residência do agricultor, número de cômodos e 
índice de propensão à sustentabilidade agrícola ambiental (isaa2). As variáveis idade, estado 
civil, tipo de construção da moradia e área colhida não exercem qualquer influência na 
probabilidade de um não beneficiário ser incluído no Programa. O modelo logit  foi confirmado 
em função dentre outros, dos seguintes critérios de ajustamento: o valor do pseudo R2 é de 
27,95 e ainda que moderado é aceitável, ademais, a percentagem de casos corretamente 
classificados é de 80,0%. Na análise dos valores dos odds ratio, a variável escolaridade é a que 
apresenta maior propensão à inserção do agricultor familiar no Programa, seguida da variável 
condições de moradia. Na avaliação de impactos do PRONAF Sustentável sobre a 
sustentabilidade agrícola ambiental constata-se que o Programa apresenta efeitos favoráveis e 
positivos sobre o Índice de Sustentabilidade Agrícola Ambiental (ISAA) e, sobre os indicadores 
práticas de plantio e serviços de assistência técnica, além das variáveis  receita agrícola anual e 
receita agrícola por hectare. Os valores do teste “t” para o indicador de práticas de plantio e 
para as variáveis receita agrícola anual e receita agrícola por hectare denotam que existem 
diferenças estatisticamente significantes em nível de 5% nas médias de beneficiários e não 
beneficiários do Programa, após o pareamento. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS: UM 
ESTUDO NA LOCALIDADE DO ZÉ AÇÚ 

Charlene Muniz da Silva, 
Therezinha de Jesus Pinto Fraxe, 

Hapolo Hibson de Souza Ferreira. 
 
Este trabalho teve como objetivos identificar e analisar os principais impactos ambientais que vem 
ocorrendo na localidade do Zé Açu, na área rural do município de Parintins. As técnicas utilizadas 
para a coleta de dados foram: aplicação de formulários com questões abertas e fechadas sobre 
variáveis socioambientais, observação participante e entrevistas com os moradores da localidade.  
Foi realizado o levantamento dos problemas ambientais, evidenciando a problemática dos resíduos 
sólidos que vem impactando diretamente essa localidade, pela falta de um local apropriado para a 
destinação dos mesmos, as pessoas queimam e/ ou jogam o lixo nos terrenos baldios e nos 
barrancos próximos ao lago do Zé Açu, colocando em risco a saúde dos mesmos. Dentre outros 
problemas, destaca-se a retirada da vegetação nativa na comunidade do Bom Socorro(comunidade 
que pertence a localidade em foco) para que se possam fazer mais construções, que acarreta na 
perda de um elemento importante na regulação do micro-clima local, principalmente pelo fato da 
temperatura ter aumentado devido à impermeabilização do solo pela introdução do calçamento 
nas ruas. Outra problemática está em torno do assoreamento do lago do Zé Açu que devido à 
retirada da vegetação ciliar, tanto para a extração de areia, como para criação de bovinos, pondo 
em risco esse elemento importante na vida nessa localidade. Esses  impactos ambientais que estão 
ocorrendo às margens do lago do Zé Açu, principalmente pela falta de planejamentos dos 
fazendeiros, onde os mesmos buscam apenas o crescimento de sua atividade sem o devido cuidado 
com o ecossistema local, enquanto isso, os mesmos deixam o lago poluído, devido às erosões como 
consequências da derrubadas das matas ciliares para a plantação de pasto. Assim como as grandes 
empresas da construção civil, que fazem daquela região sua principal fonte de retirada de areia. 
Nesse sentido é preocupante a falta de pescado no lago, problema esse que foi relatado nas 
entrevistas com os moradores, sendo que por causa disso, os mesmos alimentam-se de produtos 
industrializados, como frango congelado, sardinha enlatada, entre outros, pois segundo os 
mesmos, o lago não tem mais peixe em abundancia, dessa forma um fator ambiental acaba 
influenciando diretamente um aspecto cultural e histórico que é o consumo de peixe pelas 
populações ribeirinhas na Amazônia. Agora a mesma é abastecida por pescado oriundo de outras 
comunidades fora da região do Zé Açu ou até mesmo por vendedores que vem da cidade vender 
pescado, sendo que em alguns momentos o valor cobrado pelos pescadores e atravessadores que 
vendem o peixe em Bom Socorro é bem elevado, não sendo possível para o comunitário adquirir o 
pescado. Observa-se aí que as mudanças nos padrões alimentares estão sendo ocasionado por um 
fator ambiental ligado diretamente a carência de peixe no lago do Zé Açu, que, segundo moradores 
antigos da comunidade, tinha bastante fartura em peixes de várias espécies, e agora, devido aos 
impactos oriundos de degradação de suas características naturais, já não há mais peixes suficientes 
para manter a alimentação regular de todos seus moradores. Outro fator identificado para que 
essas problemáticas venham ocorrendo nessa área, é a falta de fiscalização dos órgãos ambientais 
sobre essas atividades da pecuária e extração mineral. Esta pesquisa identificou um processo de 
degradação ambiental acelerado nesta localidade, o que torna necessário um planejamento e 
implementação de políticas publicas que visem a sustentabilidade dos ecossistemas na localidade 
do Zé Açu.  As informações aqui levantadas, podem auxiliar na elaboração de uma agenda 
ambiental importante que deve ser discutida e levada em consideração pela municipalidade na 
elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para esta área no tocante as questões 
socioambientais, pois esta localidade está passando por um processo de transformação substancial 

em sua espacialidade. 
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IMPLICAÇÕES DO MANEJO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA PELA AGRICULTURA 
FAMILIAR NA CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS 

 
Elisa Vieira Wandelli, 

Philip Mantin Fearnside. 
 
As vegetações secundárias são um grande componente da paisagem rural e desempenham 
importantes funções ecológicas e sociais, como: recuperação da fertilidade do solo agrícola; 
fornecimento de produtos e atração para caça; proteção dos recursos edáficos e hídricos; 
conservação da fauna silvestre e do microclima; e recuperação e manutenção dos ciclos 
biogeoquímicos, inclusive com alto potencial para sequestrar carbono.  Abandonar a área 
agrícola em declínio de produtividade à regeneração natural é o método tradicionalmente 
adotado por agricultores para recuperar a fertilidade do solo. No entanto, esta prática de 
pousio parece estar sendo alterada pelos agricultores, o que pode acarretar diminuição dos 
serviços socioambientais das capoeiras. O presente estudo foi realizado no Projeto de 
Assentamento Tarumã Mirim/Incra, Manaus (Amazonas) com o objetivo de avaliar a 
importância do uso da vegetação secundária como prática de manejo na agricultura familiar 
do assentamento, e seu potencial de acúmulo de biomassa. Em torno de 67 % das famílias não 
desempenhavam atividade agrícola antes de se estabelecerem no Assentamento e residiam 
em área urbana, o que parece haver influenciado o manejo da capoeira adotado pelas famílias 
rurais. A idade média das áreas de vegetação secundária no momento da queima foi de apenas 
1,91 anos (± 0,12), sendo 89 % das áreas de capoeiras queimadas antes de quatro anos. A 
extensão média da área de capoeira das propriedades observada foi de 0,89 ha (± 0,1), e 100 
de um total de 240 propriedades rurais pesquisadas não possuíam áreas de regeneração 
natural entre o sétimo e oitavo ano de ocupação do lote. Oitenta por cento dos entrevistados 
não associaram capoeiras à recuperação da fertilidade do solo. Capoeiras de até um ano 
acumularam em média 4,7 t/ha de biomassa aérea (DAP ≥ 1 cm), enquanto que com dois anos 
17 t/ha. Esses acúmulos não são suficientes para provocar melhoria qualitativa das condições 
ecológicas das áreas e tornar disponível matéria orgânica na quantidade necessária para o 
desenvolvimento adequado de sistemas produtivos. A partir de quatro anos, dependendo do 
histórico de uso da terra, as capoeiras apresentaram mais de 30 t/ha de biomassa aérea, 
indicando maior potencial de serviços ambientais. A origem urbana das famílias do 
Assentamento Tarumã Mirim influencia as práticas de uso das vegetações secundárias, e 
consequentemente nos estoques de carbono, sendo que o conceito tradicional de que 
capoeiras recuperam a fertilidade do solo está sendo perdido. Os dados indicam que são 
necessárias políticas de capacitação e assistência técnicas voltadas para o uso sustentável das 
capoeiras e demais sistemas de uso da terra, assim como a viabilização urgente de 
mecanismos de mercado para o carbono que elas imobilizam. O baixo tempo de permanência 
da vegetação secundária em pousio, a grande frequência de queimadas e a redução do hábito 
do agricultor de recuperar a fertilidade por meio da regeneração de capoeiras tenderão a 
afetar a fertilidade do solo e, assim, ampliar o desmatamento sobre novas áreas de florestas 
primárias e comprometer ainda mais os estoques de carbono da região. Para que Projetos de 
Assentamentos deixem de ser causadores de desmatamento e fonte de gases causadores do 
efeito estufa são necessárias, principalmente, políticas eficientes de capacitação, assistência 
técnica e fomento voltadas para estimular a adoção de sistemas de uso da terra sustentáveis, 
assim como a viabilização urgente de mercado de carbono acessível e diferenciado para as 
comunidades rurais. 
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INDICADORES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO AUXÍLIO INSTRUMENTAL 
NA ADOÇÃO DAS POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS DE ESTADO 

 
Marcelo Lima Dutra, 

Jurandir Moura Dutra. 
 
O processo de produção e consumo de energia elétrica no Brasil, tem raízes históricas focadas 
nas fontes não renováveis. Contudo, ultimamente mudanças vêm acontecendo neste cenário e 
catalisadas pela adoção de combustíveis de matrizes renováveis na composição do setor, em 
especial a fonte hidráulica, cuja conseqüência está diretamente relacionada à redução das 
emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para a mitigação do aquecimento global. 
Indicadores de geração e uso costumam servir como fonte de avaliação do grau de 
desenvolvimento econômico de um país, graças à eficiência de suas propriedades e redução 
das especificidades dos resíduos oriundos do processo. De outra forma, o nível de eficiência 
medido pela razão entre o Produto Interno Bruto – PIB e o Consumo Final é relação que mais 
tem alimentado os princípios norteadores da ideia de desenvolvimento sustentável, pois 
associa a racionalização à redução dos impactos ambientais. Essa pesquisa quali-quantitativa  a 
intenção de demonstrar que há uma forte relação de dependência entre o modelo de 
desenvolvimento sustentável defendido pela Organização das Nações Unidas e o fim dado à 
produção de energia.  Foram avaliados indicadores publicados por entidades do governo 
brasileiro, com uma análise estatística dos dados e inferência dos resultados através do 
método indutivo, mas também foi utilizada uma revisão da literatura acerca do assunto. Por 
fim, como resultado da pesquisa, pode-se creditar a esses indicadores a capacidade de apontar 
tendências entre as relações de sustentabilidade associados à geração e consumo de energia. 
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ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA À LUZ DA TEORIA 
INSTITUCIONALISTA: PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO OU DESENVOLVIMENTO? 

 
Meire Joisy Almeida Pereira, 

Vital Marcos José Salgado. 
 
Para tratar das perspectivas do desenvolvimento ou do crescimento em Roraima o presente 
trabalho apresenta o Índice de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia – ISMA. O novo 
índice congrega 23 variáveis cujos destaques são a dimensão político institucional, a sócio 
economia, a sócio cultural e a dimensão ambiental. As variáveis permitem refletir o momento 
em que se encontram os municípios de Roraima. A análise das 23 variáveis contidas no ISMA 
permite entre seus objetivos, prospectar mecanismos para a gestão dos municípios por meio 
da constituição e implementação de instituições que poderão influir positivamente no 
desenvolvimento local. O recorte temporal estudado situa-se a partir de 1980 e finaliza em 
2010. A escolha metodológica foi conceber e construir um novo Índice, o ISMA. A ferramenta 
foi calculada no âmbito da Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia – IPPA, um projeto de 
pesquisa estruturado em rede, constituída pelos nove estados da Amazônia Legal. Com os 
resultados a pesquisa, enseja-se contribuir na disponibilização de um conjunto de informações 
sistematizadas capazes de subsidiar a elaboração de diagnósticos, prognósticos e perspectivas 
voltadas para o desenvolvimento de Roraima, considerando como categoria determinante as 
instituições. Embora, ao longo do estudo, os indicadores de Roraima revelaram um quadro 
relativamente positivo quanto ao crescimento populacional, ao PIB, a renda per capita e ao 
IDH, o ISMA avança, na medida em que enseja perspectivas de análises do contexto local, 
regional e nacional e, ao mesmo tempo, considera, como elemento fundamental, a 
sustentabilidade. Esta ação possibilitou apontar o município mais vulnerável do estado. Por 
meio dessa dinâmica, conseguiu-se evidenciar o caráter sistêmico do desenvolvimento, ou 
seja, a partir das análises das partes (municípios), e do todo (estado). Os resultados permitem 
a elaboração de programas, projetos e ações para os municípios mais vulneráveis do estado, 
tendo a sustentabilidade e o desenvolvimento endógeno como mote. Os dados que 
constituíram o ISMA foram coletados de fontes secundárias e primárias, extraídas dos 
organismos oficiais brasileiros. Pelo novo índice – ISMA - teremos a possiblidade de comparar 
o estágio/grau do desenvolvimento entre os municípios, as regiões, as mesorregiões, as 
microrregiões e os estados. A teoria institucionalista constituiu-se no fio condutor, a base 
teórica que subsidiou as análises. Os termos chaves que deram suporte à pesquisa foram 
instituições, matriz institucional, mudança institucional, capital social e dependência da 
trajetória histórica. 
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INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA NA AMÉRICA DO SUL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
 

Raiza Gomes Fraga 
 

O presente trabalho busca realizar uma revisão da evolução e do estado atual do processo de 
integração energética na América do Sul, em especial o período a partir do ano 2000, 
momento em que o tema se inseriu em uma estratégia regional de integração de 
infraestruturas como ferramenta para alcançar o desenvolvimento sustentável da região. 
Algumas instituições como a Cier e a Olade, surgidas nas décadas de 1960 e 1970 inauguraram 
o debate sobre o tema que se fortaleceu com a chegada dos anos 2000 e ganhou peso político 
com a constituição da União das Nações Sul-Americanas (Unasul). Benefícios como a 
complementaridade de recursos naturais, a redução de custos e o aumento da segurança 
energética na região são apontados como decorrentes do processo de integração energética. 
Assim o histórico de empreendimentos energéticos existentes na região como a Hidrelétrica 
Binacional de Itaipu, a Hidrelétrica Binacional de Yacyretá, a Hidrelétrica Binacional de Salto 
Grande, entre outros projetos sinalizam que o aproveitamento compartilhado de recursos 
naturais pode ser uma alternativa ao abastecimento energético da região. Com a instituição da 
Unasul, a integração de infraestruturas passou a se apresentar como uma estratégia de longo 
prazo para a região. Do mesmo modo como se deu no processo de consolidação da União 
Européia, a integração energética se apresenta como uma das áreas catalizadoras do projeto 
de integração regional da América do Sul. Assim, o processo de integração energética surgiu 
como uma das etapas para alcançar uma integração robusta da América do Sul. Mas em 
especial, no contexto da Unasul esse processo serve também para promover a redução da 
pobreza e o aumento da qualidade de vida da população. Para investigar o atual momento de 
integração energética na região utilizou-se a metodologia de Análise de Discurso Crítica (ADC). 
A ADC nos permitiu verificar como o tema da integração energética é representado nos 
documentos oficiais dos chefes de estado da América do Sul, qual o objetivo dessa iniciativa e 
quais suas justificativas. No âmbito da Unasul a integração energética foi apresentada como 
um objetivo específico devendo ser promovida considerando o aproveitamento integral, 
sustentável e solidário dos recursos da região. Nesse sentido, a iniciativa de integração 
regional apresentada pela Unasul manifesta a vontade de aproximação entre os países da 
região, considerando os processos pontuais de integração física como um elemento central na 
transformação econômica da região. Consideramos que dada a diversidade da região sul-
americana nos âmbitos físico, político e econômico a simples definição de objetivos conjuntos, 
por meio da instituição da Unasul, já pode ser considerado um passo importante para a 
consolidação de um projeto regional para a América do Sul. No entanto, por meio da análise 
realizada consideramos que o real objetivo do projeto de integração energética se relaciona 
com a consolidação e aumento da capacidade de geração, transmissão e distribuição de 
energia e diversificação da matriz energética dos países. Não se configurando como uma 
ferramenta para promover o desenvolvimento sustentável na região, como apresentado nos 
documentos oficiais da Unasul. Assim, entendemos que o grande desafio do projeto de 
integração energética para a região sul-americana assenta-se justamente na convergência 
entre a busca pelo desenvolvimento sustentável e a execução de empreendimentos 
energéticos. 
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INTERCULTURALIDADE: INVENÇÃO DAS TRADIÇÕES NO CONTEXTO AMAZÔNICO 
 

Priscila Thayane de Carvalho Silva, 
Jozane Lima Santiago,  

Therezinha Pinto Fraxe. 
 
Hobsbawn (1997) apresenta um arcabouço sobre as tradições inventadas. Neste ínterim, 
entende-se que as tradições inventadas são um conjunto de práticas reguladas por regras ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam engendrar certos 
valores e normas de comportamento através da repetição, no que se aplica automaticamente 
uma continuidade em relação ao passado. A pesquisa direcionada nesse contexto é de cunho 
bibliográfico e documental, consultadas várias literaturas relativas ao assunto estudado, livros 
artigos, documentos publicados na internet e que possibilitaram que este trabalho tomasse 
forma. Deste modo, aponta-se aqui modelares presentes na realidade amazônica, como o 
Folclore de Parintins e a sua festa do Boi-bumbá, que de acordo Cavalcanti ( 2000 , p.2) a 
primeira referência escrita conhecida à brincadeira do boi no país data de 1840 e vem do 
Recife. Porém, a brincadeira ganhou muitos nomes no país, correspondentes, às variantes 
regionais existentes. Boi-Bumbá, no Amazonas e no Pará; Bumba-meu-boi, no Maranhão; Boi 
Calemba, no Rio Grande do Norte; Cavalo-Marinho, na Paraíba; Bumba de reis ou Reis de boi, 
no Espírito Santo; Boi Pintadinho, no Rio de Janeiro; Boi de mamão, em Santa Catarina. Nessa 
diversidade, a brincadeira do boi que remete sempre a uma forma tradicional de teatro 
popular: a encenação por pequenos grupos de brincantes de trama baseada na lenda da morte 
e ressurreição do precioso boi e estas que eram festas de rua, hoje em dia tem dinâmicas e 
organizações diferentes, mas que ainda assim representam o contexto simbólico de uma 
cidade ou uma região. Logo, aqui vislumbramos um palpável exemplo do que seria uma 
“tradição inventada”. Pois, mesmo o festival do boi- bumbá (iniciado em 1965) não sendo 
originário de Parintins, não relacionar o boi-bumbá à cidade é praticamente impensável na 
realidade nacional e regional. Para Hobsbawn (1997), desde a Revolução industrial tem-se nas 
tradições inventadas:  a) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as 
condições de admissão de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais; b) aquelas que 
estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade e c) aquelas cujo 
propósito principal é a socialização , a inculcação de ideias, sistemas de valores e padrões de 
comportamento, está ultima ressalta-se o caso do festival de boi-bumbá. De acordo a Hall 
(1997) Uma cultura nacional nunca foi um simples ponto de lealdade, união e identificação 
simbólica. Ela é também uma estrutura de poder cultural.  Ou seja, quando nos reportamos a 
própria construção de uma cultura nacional que é enxertada de uma diversidade cultural e 
ainda assim é estabelecida a tal da “identidade nacional” que para Hall é uma comunidade 
imaginada, percebemos, por exemplo, que o Brasil é constituído de “Brasis”, mas ser brasileiro 
perante as outras nações independe dessa diversidade, identifico que “a cultura nacional” (ser 
brasileiro)  pode ser interpretado como uma “tradição inventada”.  Vê-se assim, que toda 
tradição inventada, na medida do possível, utiliza a história como legitimadora das ações e 
como cimento da coesão grupal. Neste caso, não é importante se somos índios, 
afrodescendentes, naturalizados e por aí vai, o que é substancial é a compreensão que 
fazemos parte da construção de uma “comunidade imaginada”, concomitantemente uma 
“tradição inventada”. 
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LAGOAS COSTEIRAS COMO ECOSSISTEMAS DEPENDENTES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA: 
EFEITOS DA SOBREXPLORAÇÃO DE AQUÍFEROS E DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 
António Chambel 

 
O estudo da dependência de determinados ecossistemas em relação às águas subterrâneas é 
essencial para a percepção das consequências ambientais que podem advir para esses 
ecossistemas de uma modificação dos circuitos da água subterrânea, da sua sobrexploração ou 
das implicações de futuras alterações climáticas globais sobre os recursos hídricos 
subterrâneos.  O estudo de caso aqui apresentado refere-se a duas lagoas costeiras (Melides e 
Santo André), na costa ocidental portuguesa, na parte sul do país, onde a água doce 
superficial, a água doce subterrânea e água marinha interagem para criar condições ecológicas 
muito especiais dentro das lagoas. Por esse motivo, estas lagoas são importantíssimas do 
ponto de vista ecológico, com uma flora e fauna muito diversificada, sendo essenciais para a 
avifauna, como área de reprodução e alimentação e para a fauna aquática, como zona de 
reprodução de espécies marinhas que povoam a costa sul portuguesa. Ambas as lagoas 
apresentam água salobra, onde a contribuição marinha é feita através da abertura artificial das 
lagoas ao mar na primavera, numa tentativa de reproduzir o que sucedia de forma natural há 
algumas dezenas de anos atrás (neste momento o oceano já não tem capacidade por si só para 
criar uma abertura no cordão dunar), a contribuição de água superficial é feita através da 
precipitação na bacia hidrográfica, encaminhada através de pequenos ribeiros e da 
precipitação direta sobre as lagoas e a contribuição subterrânea é feita durante todos os 
meses do ano, através da descarga do aquífero livre superior dos sistema aquífero de Sines 
para esses mesmos ribeiros, sendo que, durante mais de 50% dos dias do ano, é a única água a 
entrar nas lagoas. Neste estudo mostra-se ainda que, devido à composição dos sedimentos do 
fundo destas lagoas, a interação direta entre as águas subterrâneas e as lagoas é muito pouco 
provável (mais de 20 metros de sedimentos muito finos, de caráter lodoso). As lagoas são 
portanto altamente dependentes de águas subterrâneas, mas a entrada dessas águas faz-se ao 
longo dos troços inferiores dos ribeiros afluentes às lagoas. A fauna destas lagoas apresenta 
espécies marinhas que não toleram salinidades muito baixas, espécies marinhas que toleram 
salinidades muito baixas, espécies de água doce que toleram ambientes salobros e espécies de 
água doce que toleram apenas pequenas variações de salinidade. Nesta situação, a água 
subterrânea é o regulador que permite a manutenção de condições de sobrevivência das 
espécies mais sensíveis à salinidade durante a maior parte do ano. A consequência de uma 
sobrexploração das águas subterrâneas do aquífero superior seria a redução ou mesmo a 
anulação da contribuição deste aquífero para a água que entra nas lagoas, não permitindo a 
diluição da água das mesmas que, com a evaporação, teriam tendência a tornar-se cada vez 
mais salobras. Quando as lagoas são abertas ao mar (durante alguns dias a algumas semanas 
por ano), estas adquirem valores de salinidade muito similares à da água marinha. Quando a 
barra se volta a cerrar, por efeitos da agitação marítima, e as lagoas voltam a ficar isoladas do 
mar, começa de imediato a haver uma diluição de sais dentro das lagoas, por efeito da 
contribuição das águas subterrâneas ou de alguma precipitação. Durante a abertura ao mar, as 
espécies menos tolerantes à salinidade encontram refúgio nos trechos inferiores dos ribeiros 
afluentes às lagoas. Curiosamente, em relação às previsíveis consequências das alterações 
climáticas, se o resultado for o esperado aumento do nível do mar, a resposta do sistema 
aquífero será uma subida do nível freático (para equilibrar a cota de descarga), pelo que se 
espera a descarga de maior quantidade de água subterrânea para as linhas de água que 
drenam para as lagoas. 
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LIXO MARINHO NOS MARES DA EUROPA: SENSIBILIZAÇÃO, CONSCIENCIALIZAÇÃO E 
CO-RESPONSABILIZAÇÃO DAS COMUNIDADES COSTEIRAS 

 
José Carlos Ribeiro Ferreira, 

Lia Vasconcelos,  
Filipa M Ferro, 

Paula Sobral, 
Flávia Silva, 

Maria Graça Martinho,  
Isabel P. Raposo. 

 
O projeto MARLISCO – Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility – 
é um projeto europeu financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 7º Programa-Quadro 
(FP7), iniciativa Science in Society. A decorrer em quinze países, este projeto tem por objetivo 
aumentar a consciência social sobre os impactes do lixo marinho e possíveis soluções para o 
problema, de forma a inspirar mudanças de atitude e comportamento na sociedade. Em 
Portugal é coordenado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa (FCTUNL) integrando um consórcio de 20 organizações europeias (universidades, 
agências governamentais, grupos ambientalistas e representantes da indústria). O projeto visa 
o envolvimento de todos os setores relacionados direta ou indiretamente com o lixo marinho 
nomeadamente os utilizadores de águas costeiras e marinhas, setor de gestão de resíduos e 
reciclagem, setor industrial, comissões regionais do mar e representantes da União Europeia, 
comunidade científica, municípios locais, grupos de cidadãos, organizações não-
governamentais de ambiente, alunos e público em geral. Tem como objetivos gerais:  ·      
Sensibilizar a sociedade sobre as consequências dos seus comportamentos nos sistemas  
marinhos, no que respeita à produção e gestão de resíduos; · Promover a corresponsabilização 
dos diferentes setores envolvidos; ·   Definir uma visão coletiva mais sustentável dos mares 
europeus; ·  Facilitar as bases para ações concertadas através da implementação de um Plano 
de Ação para a Mobilização e Aprendizagem Mútua (MMLAP); ·   Fornecer e avaliar 
mecanismos que permitam à sociedade perceber o impacte dos resíduos no meio marinho, 
identificar as atividades terrestres e marinhas que estão envolvidas e alcançar soluções 
coletivas para reduzir o seu impacte, especialmente soluções que possam ser implementadas 
localmente mas que tenham um efeito regional; ·   Compreender e facilitar o compromisso 
social de forma a inspirar mudanças de atitudes e comportamentos dos stakeholders, com 
interesse ou responsabilidade na qualidade do meio marinho. Iniciado em 2013 a equipa tem 
vindo a desenvolver uma série de tarefas, nomeadamente: ·      Compilação de informação 
sobre lixo marinho (quantidade, tipos e distribuição); ·      Reunião de políticas e legislação 
aplicável ao lixo marinho·    Identificação de Boas Práticas; ·  Realização do Inquérito 
“Perceções sobre lixo marinho”; ·  Organização de fóruns em 12 países que terão o 
envolvimento do setor industrial, comunidade científica e do público; ·   Concurso de vídeo 
europeu para jovens·  Atividades educacionais e ferramentas dirigidas às gerações mais jovens; 
· Exposições para sensibilizar o público em geral para o problema; As atividades desenvolvidas, 
no âmbito deste projeto, serão apresentadas bem como as lições aprendidas ao longo do seu 
desenvolvimento numa perspectiva de reflexão crítica.  
 
 
 
 



 
 

502 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

MICROBIOMA HUMANO E DE AMBIENTES CONSTRUÍDOS EM UM GRADIENTE DE 
URBANIZAÇÃO NA AMAZÔNIA: RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Maria Gloria Dominguez-Bello,  

Humberto Cavallin-Calanche, 
 Jean Frances Frances Ruiz-Calderon,  

Rafael Rios, 
 Luis Pericchi, 

 Maria-Eglee Perez,  
Waleska Sanabria,  

Atila Novoselac,  
Martin Blaser,  

Jose C. Clement,  
Se Jin Song,  
Rob Knight,  

OraLee Branch, 
 Jean N. Hernandez,  

Henrique dos Santos Pereira,  
Luciana Campos Paulino,  

Ademar Roberto Martins de Vasconcelos. 
 
Os microbiomas (comunidades de microrganismos associados a ambientes e seus ocupantes, 
seres humanos e outros macrorganismos) precisam ser vistos como entidades integradas nas 
suas dimensões físicas e biológicas, a fim de que se possa avaliar plenamente o impacto da 
aculturação e globalização sobre a biologia humana. O microbioma humano contém genes 
responsáveis por diversas funções complementares àquelas codificadas pelo genoma do 
hospedeiro, e que influenciam muitos processos fisiológicos no corpo humano. Alterações na 
microbiota do cólon têm sido associadas ao aumento da incidência de doenças em sociedades 
urbano-industrializadas, tais como a doença de Crohn, obesidade, asma e diabetes. Mudanças 
nos padrões de ambientes construídos e principalmente mudanças comportamentais 
(atividade física, higiene, dieta, uso de antibióticos, etc.) podem causar impactos sobre o 
microbioma humano alterando tanto sua composição filogenética como sua diversidade 
funcional e robustez ecológica, dessa forma contribuindo para a prevalência de doenças 
autoimunes. A hipótese a ser verificada é a de a transição para um estilo de vida globalizado 
tem levado a mudanças direcionais nos padrões microbianos em seres humanos e seus 
ambientes construídos, com alterações na diversidade microbiana. Por essa razão, o objetivo 
desta pesquisa consiste em comparar o microbioma bacteriano de pessoas que vivem ao longo 
de um gradiente de urbanização, que inclui desde estilos de vida autóctones até aqueles 
típicos de sociedades urbano-industrializadas. A Amazônia apresenta tal gradiente de 
urbanização em uma mesma latitude. Portanto, foram selecionadas quatro localidades na 
região, sendo uma comunidade indígena relativamente isolada (Aldeia Chercheta dos 
Tsecuntas - Peru), uma comunidade rural (Puerto Almendras - Peru), uma cidade interiorana 
de pequeno porte (Iquitos - Peru) e uma metrópole (Manaus – Amazonas, Brasil). Foram 
selecionadas 10 casas por localidade e amostrados até cinco membros de cada casa. Amostras 
dos microrganismos foram obtidas a partir de esfregaços da mucosa oral (n = 150), do ânus (n 
= 128), da pele (n = 455) e superfícies de objetos (n = 112) e internas da casa (n = 112). Foi 
amplificado e sequenciado o gene bacteriano 16S rRNA (região V4-V5) usando a plataforma 
Illumina MiSeq. As sequências foram analisadas se utilizando o pacote de software QIIME e o 
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rastreador de fonte foi utilizado para prever o percentual de fontes humanas nas amostras da 
casa. Os resultados preliminares do microbioma anal dos moradores de Manaus demonstram 
altos níveis de bactérias derivadas de pele tais como Corynebacterium . Em Checherta, as 
amostram continham altos níveis de Prevotella encontrados em esfregaços anais, tais 
resultados estão em acordo com estudos anteriores de microbiota fecal em indivíduos isolados 
no Peru e na África. Mais do que 40 % de todas as bactérias presentes na microbiota oral de 
todos os indivíduos pertenciam ao género Streptococcus. O microbioma da pele foi muito 
diversificado em todos os indivíduos, porém, algumas espécies, tais como Acinetobacter, 
Staphylococcus, Streptococcus e Corynebacterium permaneceram consistentes em todas as 
amostras. Todas as amostras de pele do Peru também apresentaram níveis consistentes de 
Brachybacterium, fato não observado em indivíduos de Manaus. Amostras das casas revelaram 
que os pisos tinham a maior diversidade filogenética, com níveis mais elevados de bactérias 
derivadas de pele em Manaus do que em outras localidades. Distâncias de “Microbial Unifrac” 
das paredes foram suficientes para prever a localidade de procedência das amostras. Os 
resultados preliminares sugerem que as mudanças nos estilos de vida dos indivíduos induziram 
mudanças na composição microbiana de seus corpos e de suas casas. Em Manaus, o estudo 
está sendo ampliado para efeito de uma comparação ao longo de um gradiente 
socioeconômico. 
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MULHERES DE FIBRA: PERCEPÇÕES DAS MALVICULTORAS SOBRE AS RELAÇÕES DE 
GÊNERO E TRABALHO 

Mayara Viana Lima,  
Sandra Helena Silva. 

 
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica PIBIC 
realizada no período de agosto 2012 a junho de 2013, financiada pela Fundação de Amparo a 
Pesquisa. Este trabalho teve por objetivo desvelar sobre as percepções que as mulheres 
trabalhadoras de juta e malva possuem sobre as relações de gênero e trabalho na Comunidade 
Ilha do Valha-me Deus – Juruti/PA. Para tanto foi necessária a realização de uma pesquisa 
bibliográfica sobre o processo histórico da produção das fibras no contexto brasileiro e 
particularmente na região amazônica; estudos sobre o Gênero, Ser Mulher, Divisão Sexual do 
Trabalho. Como abordagem metodológica foi utilizado o método qualitativo, foram realizadas 
entrevistas com roteiro de perguntas, em cinco (05) trabalhadoras rurais. Os dados foram 
analisados com base no referencial teórico apreendido por meio da pesquisa bibliográfica. 
Identificamos e perfilamos as condições socioeconômicas e culturais das mulheres 
pesquisadas, apontamos as relações de trabalho destas no contexto do processo produtivo da 
juta e malva e observamos a ocorrência de uma divisão sexual do trabalho no âmbito familiar 
que se estende à produção das fibras na medida em que se tem a dualidade entre atividades 
consideradas “leves” atribuídas às mulheres e “pesadas” destinadas aos homens. Percebemos 
o papel relevante que as mulheres de fibra possuem no processo produtivo destas fibras no 
âmbito da agricultura familiar. O trabalho destas não se resume em ajuda, mas sim em 
contribuição econômica fundamental na produção rural, assim, dar viabilidade ao trabalho da 
mulher é urgente, não somente na agricultura familiar, mas em todos os setores sociais e 
econômicos. 
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NAVEGAR É PRECISO: O USO SOCIAL DO RIO EM UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR 
DE VÁRZEA NO AMAZONAS 

Marcelo Souza Pereira, 
 Antônio Carlos Witkoski. 

 
O estado do Amazonas é o espaço mais enervado pela bacia amazônica e após quatro séculos 
de ocupação continua a contar com a particularidade da navegação e dos rios para a 
comunicação física e organização social. A história revela que pelos rios o homem se 
estabeleceu e desenvolveu sociedades complexas na Amazônia pela regra máxima de 
perpetuação da espécie humana: a apropriação da natureza para a produção de vida material 
e simbólica. A navegação, entre outras formas de apropriação dos rios, foi de fundamental 
importância para o estabelecimento humano nestas terras e águas, mais que uma simples 
atividade sobre as águas a navegação transformou o rio em um componente vivo da rede de 
comunicação global por suas estradas líquidas que abrigaram relações socioeconômicas e 
culturais. Este estudo analisa o rio como espaço de trabalho e de circulação – pessoas, 
mercadorias e conhecimento – da Unidade de Produção Familiar de Várzea (UPFV) no estado 
do Amazonas. Define-se UPFV a complexa organização produtiva que envolve o produtor e sua 
família em diversas formas de trabalho, acompanhando a sazonalidade anual do ciclo das 
águas – enchente, cheia, vazante e seca – dos rios da Amazônia Ocidental. A UPFV tem no rio e 
na navegação seus elementos estruturantes para a manutenção da vida, pois pelo caminho das 
águas as famílias realizam diversos intercâmbios: sociais, culturais, econômicos, políticos etc – 
interculturalidade –, visto que é navegando que se vai à escola, ao trabalho, ao comércio, às 
visitas, ao lazer, ao médico e se permite o contato com as outras realidades citadinas. O estudo 
realizado adotou a perspectiva qualitativa, que segundo Goldenberg (2004) nos permite 
descrições mais detalhadas de situações e ajuda compreender os indivíduos em seus próprios 
termos. Além da pesquisa bibliográfica e documental, o estudo contou com o campo de 
pesquisa em 3 (três) comunidades nos municípios de Coari, Manacapuru e Parintins, 
respectivamente, no estado do Amazonas. Foram utilizados os seguintes critérios para a 
escolha das comunidades: a) que existisse produção de subsistência com comercialização de 
excedente; b) que possuíssem algum nível de organização social, como cooperativa, 
associação, colônia etc; e c) que o centro urbano municipal não fosse alcançado por rodovias, 
dependendo exclusivamente dos rios para a circulação de pessoas e produtos. O instrumento 
de coleta utilizado foi o roteiro de entrevista semiestruturado por se tratar de assunto que 
depende sobremaneira da opinião do interlocutor para esclarecer ou aprofundar as respostas, 
elegendo-se sujeitos privilegiados que neste caso foi o (a) chefe de família. As perguntas dos 
roteiros de entrevistas foram elaboradas em 4 eixos temáticos, a saber: a) rio e sujeito; b) rio e 
trabalho; c) rio e ambiente; e d) rio e transporte. Apesar de o rio ter dinâmica própria 
independente da presença humana – derruba barrancos, constrói praias, derruba árvores, 
modela paisagens, afunda canoas etc –, ele age na vida dos sujeitos de múltiplas maneiras, 
dependendo de como estes sujeitos o qualificam em suas vidas. Para uns o rio é inspiração 
para manterem-se vivos, preferindo perecer em um cenário em que o rio desapareça por 
conta dos eventos climáticos, tendo como única alternativa aceitável a busca de um outro rio 
com as mesmas características para viver, resposta dada por cerca de 40% dos entrevistados. 
Da mesma forma, 40,9% dos entrevistados apontaram o transporte como a primeira atividade 
essencial para a manutenção da sua vida no lugar onde moram e 82% indicaram que a 
primeira ação a ser tomada pela comunidade seja a aquisição de uma embarcação 
comunitária. Por fim, os que vivem no rio e do rio resistem às adversidades para se manter em 
seus lugares porque navegar é preciso e viver também o é. 
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O ENSINO VIA PESQUISA COMO PROCESSO DE VALORIZAÇÃO CULTURAL NAS 
ESCOLAS INDÍGENAS 

 
Thaline Ferreira Fontes 

 
 
Em Abril de 2003, as comunidades do Baixo Rio Uaupés, no Alto Rio Negro, município de São 
Gabriel da Cachoeira – AM tiveram a iniciativa de discutir uma ação de educação que visasse 
superar à falta de professores, uma metodologia adequada para as comunidades e a saída de 
famílias das comunidades por conta da escola. Professores dessas comunidades participaram 
no período 1998/2002 do Magistério Indígena I, realizado em São Gabriel da Cachoeira. Na 
ocasião, discutiram com outros parentes a possibilidade de pensar a educação escolar indígena 
a partir da territorialidade lingüística, respeitando a especificidade cultural de cada povo. 
Assim, em 2004, foi criada a Associação da Escola Indígena Tukano Ye’pá Mahsã – AEITYM, 
filiada a FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A escola iniciou suas 
atividades em 2005 e está vinculada a rede municipal de ensino funcionando com o ensino 
fundamental completo. Visando uma continuação do ensino diferenciado discutido na Ye’pá 
Mahsã. Foi realizada uma reunião junto ao IFAM para a realização de uma parceria entre a 
escola indígena Ye’pá Mahsã e IFAM com o ensino médio técnico para os indígenas com a 
metodologia do Ensino Via Pesquisa. O EVP possui o currículo pós-feito, calendário 
diferenciado de acordo com a legislação que trata da educação escolar indígena. Essa 
metodologia permite o envolvimento da comunidade/escola e não somente professores e 
alunos. O objetivo geral foi focado em compreender a metodologia do Ensino Via Pesquisa 
aplicada na escola Ye’pá Mahsã como instrumento de valorização cultural. E os objetivos 
específicos em: Analisar o contexto histórico da construção da escola e do projeto pedagógico 
da Ye’pá Mahsã; Identificar as etnias predominantes em cada comunidade e suas respectivas 
línguas de instrução e de trabalho; Identificar as pesquisas que valorizaram e afirmaram a 
identidade dos povos da área envolvida; Demonstrar a aplicabilidade da metodologia pelos 
professores a partir dos componentes curriculares e as dificuldades encontradas pelos 
mesmos. A base conceitual da pesquisa está centrada nos conceitos escola indígena, cultura e 
ensino via pesquisa. O enfoque teórico da pesquisa é geográfico, porém recorreremos 
também, em função do objeto de estudo, a contribuições da antropologia. Para seu 
desenvolvimento, utilizamos o método dialético com procedimentos metodológicos da 
pesquisa participante, documental e de pesquisa de campo a partir de fontes primárias e 
secundárias e aportes teóricos para análises dos dados. A proposta deste projeto foi analisar a 
metodologia do Ensino Via Pesquisa na escola indígena Ye’pá Mahsã no Rio Uaupés, a 
implantação da AEITYM nas comunidades pertencentes foi fundamental para o fim do êxodo e 
principalmente para a construção de conhecimento. A metodologia do EVP proporcionou aos 
alunos autonomia em suas pesquisas junto à comunidade, porém o principal foi o resgate de 
conhecimentos de cada povo e poder trabalhar o conhecimento tradicional aliado ao 
conhecimento ocidental e suas tecnologias. 
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O ESGOTO DE ROMA À PARINTINS: UMA HISTORIA DE AVANÇOS E RETROCESSOS 
 

Paulo Cesar Archanjo 
 

Esse trabalho e fruto de pesquisa de nosso doutorado que está em andamento, e versa sobre a 
evolução do esgoto desde Roma à Parintins. Tal conhecimento histórico irá auxiliar a 
compreender o atual cenário de saneamento na cidade de Parintins . Buscamos ao longo do 
texto relacionar padrões de higienização , medidas sanitárias  e de saúde pública . Por 
questões de natureza cultural, econômica e ambiental, medidas assépticas progrediam e 
regrediam no tempo e espaço. Roma criou o sistema de esgotos chamado Cloaca Máxima, 
construído no século VI a.c, canal subterrâneo que cruzava parte da capital romana. Em geral o 
medievo é caracterizado por um período de regressão em relação às conquistas sanitárias 
urbanas, mas marcadamente a romana. Na Idade Moderna há um crescente conhecimento da 
relação entre saneamento e saúde, reflexo do desenvolvimento do conhecimento cientifico, 
que vai lentamente proporcionando transformações na salubridade urbana europeia. O Sec. 
XVIII é marcado pelo avanço do processo de urbanização intensa, e com ela bairros operários 
com precárias condições de sanitárias. Somente no Sec. XIX é que as condições sanitárias das 
cidades começam a melhorar. No Brasil  somente a partir de1808 é que foram criados órgãos 
público voltados para o saneamento e saúde pública, sendo o Rio de Janeira a pioneira na 
implantação de esgoto.  Em Manaus a construção da rede de esgoto inicia-se somente em 
1905 no auge da produção de borracha, e fazia parte do projeto de embelezamento urbano 
influenciado pelo modelo de “civilidade” europeia, mas especificamente o francês. Parintins 
também recebe influxos deste padrão de cidade asséptica do inicio do Sec. XX. Porem desde 
sua fundação não há sistema de tratamento de esgoto e grande parte das águas servidas são 
lançadas nas ruas da cidade a céu aberto, criando outro tipo de espetáculo na ilha. Conclui-se 
que o grande déficit atual  de esgotos no Brasil é  retrato de um país que no passado pouco fez 
e no presente, por não ser prioridade, caminha em passos lentos para resolução do problema 
em todo território nacional. . O esgoto na História do Brasil é um antigo e contemporâneo 
problema de descaso e omissão por parte das autoridades. 
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O IMPACTO DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NA SEGURANÇA ALIMENTAR E 
INDEPENDÊNCIA ENERGÉTICA 

 
Joao Nildo Souza Vianna,  
Maria Amelia Paula Dias,  

Atonio Sergio Haddad. 
 
O objetivo deste artigo é discutir o real papel dos biocombustíveis no aumento dos preços dos 
alimentos e sua responsabilidade no agravamento da pobreza e da fome. A relevância deste 
tema decorre de sua conexão com outros componentes da crise ambiental,  como a 
importância dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial, mantendo os países 
prisioneiros em  uma economia de alto carbono. Por ser uma alternativa concreta aos 
combustíveis derivados do petróleo, desde 2005 o mundo assiste a uma expansão vertiginosa 
da produção mundial dos biocombustíveis. O aumento dos preços das commodities entre 
março de 2007 e março de 2008 e o concomitante aumento na produção mundial do 
biocombustíveis deu robustez ás discussões sobre a competição entre a produção de 
biocombustíveis e a produção de alimentos. Estas discussões persistem até hoje, e pela 
densidade política e econômica das instituições que conduzem este processo, estão colocando 
em causa as metas de substituição de derivados do petróleo por biocombustíveis. O 
aprofundamento das pesquisas e analises não levam a uma conclusão definitiva sobre o 
assunto. Existem publicações mostrando uma correlação positiva entre os dois fatores, 
sugerindo que o aumento da produção de biocombustíveis teria diminuído a área destinada 
aos alimentos e por outro lado, pode-se constatar que o aumento de preços das commodities 
agrícolas tem outras causas que não a produção de biocombustíveis. Neste artigo, os 
argumentos de um lado e de outro, são avaliados, baseado em evidências objetivas, 
evidenciando suas consistências e contradições. A metodologia empregada foi a análise de 
relatórios, levantamento e publicações, confrontando-os com os dados disponíveis nos reports 
das agencias internacionais de energia. A conclusão é que o problema da fome tem raízes 
estruturais e históricas. Conclui-se ainda que os fenômenos são concomitantes, mas não 
necessariamente correlacionados e que a produção de biocombustíveis pode ser um vetor de 
desenvolvimento econômico nos países pobres, com potencial para promover a inclusão social 
e a segurança energética. 
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O MUSEU AMAZÔNICO E A CIDADE DE MANAUS 
 

Maria Isabel de Araújo,  
Silas Garcia Aquino de Sousa,  

Larissa Cristina Cardoso dos Anjos,  
Luis Carlos Castro Roçoda, 

 Marco Valério Teixeira. 
 
O Museu Amazônico - MA, foi implantado para abrigar os acervos da extinta Comissão de 
Estudos e Documentação da Amazônia (CEDEAM) e da firma J. G. Araújo & Cia. Ltda. A partir 
daí adquiriu, por cessão temporária ou por compra, outras coleções. Foi assim que esta 
instituição tornou-se detentora de um significativo acervo documental e iconográfico, fontes 
necessárias para estudos e pesquisas científicas em termos amazônicos. O Museu Amazônico é 
um órgão suplementar da Universidade Federal do Amazonas, atua como órgão de apoio à 
pesquisa, ao ensino e à extensão, nas áreas fundamentais para o conhecimento da Amazônia e 
de suas culturas. Tendo entre seus objetivos resgatar e reconstituir acervos e informações 
sobre a região, incentivando desta forma a pesquisa na preservação das identidades culturais 
da Amazônia e suas repercussões, considerando que a preservação do patrimônio histórico-
cultural e da memória é uma formas de conhecimento crítico da identidade regional e 
nacional. O Museu Amazônico desenvolve pesquisa científica no campo da História, 
Antropologia, Arqueologia, Paleontologia, Mineralogia e disciplinas afins, além de organizar 
exposições de longa e média duração de seu acervo, bem como receber exposições 
itinerantes, promover atividades educacionais e culturais, relacionadas às suas áreas de 
atuação. O presente trabalho objetiva identificar a importância do Museu Amazônico na 
preservação, conservação e divulgação do Patrimônio Histórico-Cultural da Cidade de Manaus 
no contexto da dinâmica ambiental, social e cultural. Quanto à metodologia classifica-se a 
pesquisa como quantitativa e qualitativa, com analise documental do museu, através dos 
registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, etc... e visita in loco. O Museu Amazônico 
contém ricos acervos sobre a história e cultura da Amazônia os quais são visitados por escolas, 
universidades e turistas de diversos países que buscam conhecimento sobre a Amazônia, 
demonstrando assim a importância do Museu Amazônico como Patrimônio Cultural da cidade 
de Manaus. O Museu Amazônico encontra-se situado no centro histórico de Manaus o que 
justificaria sua inclusão como patrimônio cultural da cidade de Manaus. Neste contexto serão 
identificados os aspectos que caracterizam o Museu Amazônico como patrimônio cultural e 
sua importância como preservador, conservador e divulgador do patrimônio histórico-cultural 
de Manaus. 
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O PENSAR EO COTIDIANO AMBIENTAL COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR: COMUNIDADE NAZARÉ – PROJETO DE ASSENTAMENTO 

VILA AMAZÔNIA 
 

José Carlos Martins Brandão,  
Jesuéte Brandão Pachêco,  

Hiroshi Noda. 
 
O objetivo desse trabalho é compreender a relação pessoa-ambiente e a cognição ambiental entre 
os moradores da comunidade Nazaré zoneados na microbacia hidrográfica (Mbh) Zé Açu (Projeto 
de Assentamento de Vila Amazônia, Parintins, Amazonas), a partir da aplicação de uma base 
conceitual teórica e a leitura prática mínima do lugar como: as características físicas do ambiente; 
e, os aspectos simbólicos de uso do espaço social. O conhecimento da realidade comunitária se 
deve a um processo de atividades desenvolvidas no PA Vila Amazônia a partir do ano de 2005, 
incluindo-se reuniões, oficinas, palestras, visitas técnicas, cursos e mutirões vinculados aos 
seguintes eventos: a) aos agricultores familiares assentados – Atividades de Assessoria Técnica 
Social e Ambiental (ATES) e Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER); b) Projetos de Extensão 
Universitária; c) Campanha de Educação Ambiental contra o lixo jogado na Mbh  Zé Açu; d) Projeto 
Lixo Aquático, uma iniciativa da própria comunidade; e) Atividades na Horta Escolar-Comunitária e  
na Cooperativa de Agroturismo (reuniões e oficinas); f) Execução de pesquisa acadêmica de 
doutorado, envolvendo as atividades de investigação e intervenção, observação participante, 
diagnósticos e outras ações. A análise abordou dois eixos: 1) Caracterização Objetiva – a) a Mbh Zé 
Açu como o lugar da Comunidade de Nazaré; b) Aspectos da Agricultura Familiar – caracterizada 
pelo monocultivo da mandioca, explorada com baixo nível tecnológico (subprodutos como farinha, 
bijus, goma, tucupi, com baixo valor agregado); c) Aspectos da Pecuária – em toda Mbh Zé Açu a 
atividade extensiva de pecuária de bovinos e bubalinos (pecuarista do agronegócio) é marcante, e 
com menor expressão os suínos, ovinos, caprinos e aves (agricultura familiar); d) Aspectos 
Ambientais – na Mbh a  Zé Açu a agricultura familiar não é eficiente à melhoria da qualidade de 
vida de seus praticantes, devido se caracterizar pela alta dependência dos recursos naturais, 
gerando esgotamento e desmatamentos devido à extração irracional, comercialização ilegal de 
madeira e/ou produção de carvão; 2) Caracterização Subjetiva e Discussão Analítica do Lugar – os 
assentados deixam evidente a internalização dos sentimentos de conquista, ocupação e defesa de 
um espaço ou território (o lote de terras ou ainda o núcleo urbano comunitário). Na comunidade 
Nazaré é perceptível esse sentimento entre os agricultores familiares em ocasiões como: a) na 
defesa dos limites ou invasões de terceiros em seus lotes, nos conflitos com os fazendeiros devido 
a invasão dos animais ou ainda, se algum intruso,  promove desordens ou outros comportamentos 
não recomendados no ambiente comunitário; b) no âmbito da produção e produtividade – é 
notória uma sensação de perda de um potencial anteriormente existente, ou seja, não se consegue 
mais produzir o suficiente para uma reprodução social satisfatória, pelo fato de terem se exauridos 
os componentes ambientais que garantiriam isso; c) no espírito comunitário – é um sentimento 
marcante no que diz respeito aos cuidados com o espaço ou território coletivo. Esse sentimento é 
externalizado por ocasião dos mutirões de limpeza do campo de futebol, limpeza ou reparo da 
escola, do centro comunitário, da cozinha comunitária, da igreja, na implantação da horta escolar-
comunitária, na coleta do lixo; d) em relação ao desconforto individual – é bem  marcante a 
sensação de perda dos bens e potencial ambiental.  Assim, este trabalho destacou a ocorrência do 
pensar e o cotidiano ambiental em três dimensões: a funcional -  que coloca o espaço físico como 
elemento que atrai, encoraja ou inibe as entradas; a simbólica - que centra no conteúdo simbólico 
de origem sociocultural e individual atuando como intermediário na relação; e a interacional- 
corresponde à dinâmica do envolvimento social cotidiano. 
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O PERFIL DA PESQUISA ACADÊMICA SOBRE TECNOLOGIAS VERDES ENTRE 2004 E 
2013 

 
Ana Claudia Moxoto,  

Daniel Reis Armond de Melo. 
 

Contextualização: São consideradas “tecnologias verdes” aquelas que buscam reduzir os impactos 
ambientais; são menos poluentes; utilizam todos os recursos de uma forma mais sustentável; 
reciclam mais resíduos e produtos e tratam os dejetos residuais de uma maneira mais aceitável. 
Trata-se de uma tendência global que vai desde a utilização mais eficiente de energia, recursos e 
insumos na produção de tecnologia, até o uso de matéria prima e substâncias menos tóxicas na 
fabricação e abrange recursos tecnológicos que consumam menos energia. Objetivo da pesquisa: O 
objetivo deste artigo é analisar o perfil da pesquisa acadêmica sobre tecnologias verdes no período 
de 2004 a 2013. Justificativa: Observa-se, por um lado, o crescente interesse por pelo tema, tanto 
em termos de aplicação, quanto em termos do interesse de pesquisas sobre seu uso em diversos 
países. Por outro lado, entretanto, ainda verifica-se um baixo volume absoluto de produção 
científica na área. Este contraste sugere a análise das publicações, para um maior entendimento da 
sua dinâmica. Método: Para concretizar esta proposta, optou-se pela utilização do método 
Research Profiling (Perfil de Pesquisa), que amplia o escopo da bibliometria, pelo exame de 
palavras, aplicando a mineração de texto. O procedimento metodológico passou, na sequência, 
pela identificação da questão de pesquisa; seleção das fontes de informação; refinamento da busca 
e recuperação de dados; limpeza dos dados; análises básicas e representação e interpretação. 
Seguindo esses passos, a pesquisa obteve resultados que assumiram forma de lista de frequências 
e gráficos de tendência. Resultados: Especificamente, estão apresentados no texto, como 
resultado, os seguintes itens: os autores mais produtivos, os substantivos mais frequentes nos 
títulos, palavras-chave e resumo de seus trabalhos e o periódico no qual a maior parte da produção 
é publicada; os autores mais referenciados, ordenados pelo número de artigos que os referencia; 
as instituições de afiliação mais produtivas e sua localização geográfica; a participação relativa dos 
países nas publicações sobre tecnologias verdes no período estudado; o volume por ano de 
publicação das referências utilizadas. Foram analisados 746 documentos obtidos na base de dados 
Scopus em diversas áreas do conhecimento, sendo 187 classificados na área de Ciências Ambientais 
(Environmental Science). Conclusões: Partindo-se de tais resultados, foi possível chegar a algumas 
considerações sobre a produção científica sobre tecnologias verdes. Observou-se: que a produção 
acadêmica na área é concentrada em poucos países, com grande participação dos Estados Unidos 
seguidos a distância pela China; que as bases teóricas de trabalhos recentes sobre o tema possuem 
referências com grande amplitude temporal, com referências desde a década de 1960, todavia com 
crescimento de citações a partir dos anos 2000.  A pesquisa aponta para o crescimento da 
quantidade de publicações sobre a temática Tecnologias Verdes, de pouco mais de 20 trabalhos em 
2004 para quase 200 publicações em 2013. Verificou-se que há predominância de trabalhos 
publicados nas áreas de Ciências do Ambiente, sendo também frequentes as publicações na área 
de Engenharias e particularmente da Engenharia Química. Quanto aos periódicos com mais 
publicações sobre o tema, destacam-se a Energy Policy (ISSN 0301-4215) e  Renewable and 
Sustainable Energy Reviews (ISSN 1364-0321) com 14 e 10 publicações no período analisado, 
respectivamente. Limitações da pesquisa: A pesquisa se restringiu ao argumento de busca “green 
technology” e variações nos documentos obtidos na base de dados Scopus e no recorte temporal 
entre os anos 2004 e 2013. Considerações para trabalhos futuros: Esta pesquisa constitui-se em um 
levantamento preliminar pode subsidiar análises pormenorizadas a respeito da temática 
tecnologias verdes com a utilização de ferramentas de correlação e análise fatorial visando a 
identificação de clusters e mapas de conhecimento na área. 
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O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE E DO USO DE RECURSOS 
NATURAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DO AMAZONAS PROBUC 

COMO FERRAMENTA PARA A GESTÃO: ELEMENTOS PARA REFLEXÃO 
 

Daniel Carneiro Costa,  
Guillaume Antoine Marchand. 

 
Este trabalho discute as limitações e potencialidades do programa de monitoramento 
comunitário sobre o uso dos recursos naturais e proteção da biodiversidade das unidades de 
conservação estaduais (UCs) amazonenses – ProBUC. Esta modalidade de monitoramento 
cresceu nas últimas décadas, particularmente nos países tropicais, a partir da constatação de 
que a cumplicidade de comunidades locais neste processo poderia, em tese, reduzir custos e 
ampliar as condições de uma efetiva gestão da biodiversidade e uso sustentável dos recursos 
naturais. Desta maneira, o ProBUC surgiu no Amazonas inspirado em experiências 
internacionais e com o propósito de auxiliar a gestão de UCs estaduais. Até agora a 
metodologia de monitoramento foi testada em 3 UCs (PAREST Rio Negro, RDS Uatumã e RDS 
Uacari) e o objetivo do Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) é expandi-la para 
outras áreas protegidas. Torna-se imperioso conhecer o grau de viabilidade e os desafios que 
enfrenta este programa para sua consolidação. Quanto à metodologia, o artigo é fruto de 
entrevistas realizadas com 5 especialistas e 5 gestores envolvidos com o programa, assim 
como de observações diretas decorrentes de reuniões do programa. Em relação aos 
especialistas, ressalte-se que 4 deles já trabalharam na  sua implantação. Quanto ao grupo de 
gestores, 2 são gestores locais de UCs e outros 3 atuam dentro da gerência  do ProBUC, que 
está vinculada ao CEUC. Esta condição permite identificar proximidades e distanciamentos 
entre os olhares críticos destes atores sociais acerca do funcionamento do objeto de pesquisa. 
As opiniões dos entrevistados são mediadas por autores que discutem a problemática do 
monitoramento comunitário. Os vários aspectos avaliativos expostos moldam um diagnóstico 
que permite afirmar que a sustentabilidade financeira e técnica bem como a ampliação da 
participação comunitária na tomada de decisões são alguns dos elementos importantes para 
que o ProBUC se traduza em proteção da diversidade biológica pressionada. Constata-se, por 
fim, que a função precípua de subsidiar a gestão das UCs amazonenses dependerá do quanto 
este programa de monitoramento seja capaz de se estabelecer efetivamente com a 
descentralização governamental, a articulação com outros subprogramas das UCs, a 
incorporação tecnológica, dentre outras medidas que o qualifiquem como ferramenta de uma 
estratégia de desenvolvimento comunitário local. 
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O RACISMO AMBIENTAL NAS APP’S DE MANAUS 
 

Maria Isabel de Araújo,  
Silas Garcia Aquino de Sousa,  

Larissa Cristina Cardoso dos Anjos,  
Luis Carlos Castro Roçoda,  

Marco Valério Teixeira. 
 
A cidade de Manaus é a capital do estado do Amazonas, constitui-se em um símbolo do 
desafio ecológico e é valorizada como capital-natureza, em decorrência de sua localização na 
Amazônia que é o lugar de maior biodiversidade no mundo, bem como o maior banco genético 
do planeta, e, por consequência, fonte primordial para a ciência e a tecnologia. Diante deste 
contexto, Manaus é o local onde devemos avaliar as práticas passadas decorrentes da invasão 
populacional nas áreas de preservação permanente - APP’s, para que se busquem novas 
alternativas de desenvolvimento, com maior justiça social e qualidade ambiental, respeitando 
dessa forma o conceito de desenvolvimento sustentável, evitando dessa forma o racismo 
ambiental que fortalece a estratificação do lugar, das pessoas, e o trabalho, o qual 
institucionaliza o conceito da aplicação desigual da legislação na tomada de decisões 
ambientais bem como o planejamento do uso da terra em nível local que acontecem dentro de 
interesses econômicos, políticos e particulares de tal forma que expõem à população a uma 
situação perigosa. A importância da preservação das áreas de APP’s para o meio ambiente 
manauara no cenário municipal constitui-se no objeto de estudo do presente artigo. Manaus 
se desenvolveu no meio da floresta de forma desordenada devido ao alto crescimento 
demográfico, com a ocupação populacional desordenada e irregular causando inúmeros 
impactos ao meio ambiente natural das APP’s. Nessa perspectiva, aborda-se a aplicação da 
legislação ambiental nas APP’s, bem como o modelo de gestão pública utilizada referente às 
atividades antrópica evidenciando sua importância na preservação e conservação ambiental, 
como forma de conter o avanço da ocupação desordenada bem como proteger as áreas de 
APP’s e sua biodiversidade dos invasores, com ações mitigadoras de sensibilização ambiental 
junto à população para a conservação da flora e fauna. A presente pesquisa possui um caráter 
quanti-qualitativa sendo realizado um levantamento do acervo referente ao tema estudado. 
Para tanto foram consultados livros, artigos científicos, anais de congresso e revistas 
especializadas que tratam do assunto. Também foram incluídas algumas observações 
coletadas em palestras, seminários e visita in loco. Como resultado conclui-se que a 
capacidade de inovação e adaptação da população (invasores) manauara gerou modos 
próprios de encontrar saídas e promover mudanças locais, mesmo sem grandes incentivos e 
planejamento por parte do poder público buscando com isso melhorias na qualidade de vida 
em consonância com a ideia de desenvolvimento sustentáveis no âmbito social, econômico e 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

514 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

O TCHILOLI DE SÃO TOMÉ – UMA PERFORMANCE PARADIGMÁTICA DE UMA 
VIVÊNCIA INTERCULTURAL 

 
Paulo Alves Pereira 

 
Uma série de fatores, tais como a posição geográfica privilegiada do arquipélago de São Tomé 
e Príncipe, no centro do Golfe da Guiné, a sua colonização através de indivíduos oriundos de 
culturas diferentes, a confrontação com hábitos e credos diversos, num espaço muito 
reduzido, tudo isto contribuiu para que ao longo dos séculos as duas ilhas se tivessem tornado 
num palco de grande intercâmbio cultural. Esta comunicação, ocupa-se a nível teatrológico, 
antropológico e histórico, com o aparecimento de um dos exemplos mais significativos da 
chamada ‘Cultura da Rota dos Escravos’ e, uma das mais fantásticas performances dos 
‘caminhos’ da saga carolíngea.  Retomamos a questão da miscigenação cultural com base 
numa performance, reconhecendo o caracter inovador do Tchiloli, o qual reúne em si 
universos culturais de proveniências muito díspares. É um olhar para um laboratório onde 
novas dimensões de teatralidade, sincretismo cultural, bem como componentes do ‘discurso 
em função da estratégia de subversão’, são experienciadas e de novo refletidas. A 
performance ancorada num texto cuja base e história nos transmitem uma realidade de 
origem europeia, mostra-nos claramente os traços de uma (re)leitura africana, bem visível no 
processo de osmose cultural, onde fragmentos de diversos rituais se fundiram para conferir a 
esta história, que é ao mesmo tempo uma cerimónia de comunicação de vários vetores e 
mundos, um novo perfil e caracter. A comunicação apresenta-nos ainda o Tchiloli como 
performance multimedial, a qual cria uma categoria estética autónoma e devido à sua 
natureza polifocal e ao seu caracter lúdico, fazem dela um espetáculo/cerimónia de grande 
atratividade. Um espaço onde as fronteiras entre a cultura oficial e a cultura popular parecem 
diluir-se. 
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O TRABALHO NA PESCA ARTESANAL E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NA 
COMUNIDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PARINTINS-AM 

 
Maria Sandrelle Gonçalves Cardoso,  

Elenise Faria Scherer,  
Sara Moreira Soares,  

Brychtn Ribeiro de Vasconcelos. 
 
O trabalho na pesca é uma das estratégias culturais do homem amazônico, juntamente com os 
trabalhos na agricultura, no extrativismo, na criação de animais, os quais aumentam suas 
possibilidades de subsistência em ambientes variados, como os da Amazônia. A presente 
comunicação se propõe a conhecer o processo de trabalho dos  pescadores artesanais na 
produção pesqueira, identificando possíveis formas de manejo e  estratégias de utilizadas para 
conservação dos recursos naturais.Para tanto, utilizou-se como suporte teórico-metodológico, 
a pesquisa qualitativa, juntamente com entrevistas semiestruturadas, observações 
sistemáticas e registros fotográficos.Observou-se que embora considerado uma atividade de 
pouca complexidade e relativamente fácil, o trabalho na pesca exige conhecimento, tempo e 
dedicação. Este vem sendo realizado em condições de precariedade expondo os pescadores a 
diversos riscos, inclusive o de morte. O trabalho na pesca artesanal em Parintins não dispõe de 
políticas de apoio à produção pesqueira tanto no tange à infraestrutura, quanto para 
beneficiamento e comercialização do pescado.No que tange à conservação ambiental, pode se 
dizer que embora os pescadores artesanais ressaltem a importância da conservação  dos 
recursos pesqueiros, a participação destes nas ações de vigilância dos lagos, de conhecimento 
do acordo de pesca da região, em assembleias dos pescadores com ênfase na conservação dos 
recursos pesqueiros ainda é bastante reduzida.As assembleias realizadas pelas entidades 
representativas da pesca em Parintins se direcionam para as políticas de fomento, seguro 
defeso dentre outros, sendo que a discussão do uso racional dos recursos é bastante limitada. 
Entretanto, se verificou que os pescadores artesanais entrevistados possuem pouco acesso a 
instrumentos tecnológicos que causem grande impacto ao ambiente, somado a isto, estes 
realizam atividades econômicas diversificadas. Assim, a conservação dos recursos naturais é 
parte integrante de seu modo de vida. 
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O USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NA ANÁLISE DAS UNIDADES DE 
PAISAGEM: SUBSÍDIOS À GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – PA 

 
Marcelo Santos Mendonça, 

Aninha Melo Moreira, 
Igor Padilha de Souza, 

Tamila Patricia de Oliveira Gomes. 
 
A mudança no cenário da organização espacial se remetera intimamente a gestão do território, 
gestão essa que tem à sua disponibilidade os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), estes 
surgem como uma ferramenta essencial que garantirá a gestão do território afim de promover 
a conservação dos recursos naturais, rumo ao avanço do crescimento urbano e das práticas 
predatórias, como o desmatamento. Assim o presente trabalho apresenta os resultados de 
pesquisas que resultaram em uma monografia de conclusão de curso e justifica-se por 
promover para ao município de Bragança o levantamento das árias com maior potencial 
ambiental através do uso do Sistema de Informações Geográficas até então nunca trabalhada 
dessa forma no município. Dessa maneira, o crescimento urbano que se dá em direção a essas 
árias que são de extrema importância ecológica poderá ter uma outra vertente, haja vista que 
a partir dessas informações, o crescimento urbano pode ser melhor gerenciado para locais 
com menores prejuízos. Com o objetivo principal identificar e caracterizar os remanescente de 
floresta nativa na zona periurbana de Bragança, a partir do uso de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) aliados a coleta de dados em campo, a fim de subsidiar estratégias de gestão 
ambiental para região periurbana de Bragança, que por sua vez garantirá a melhor gestão dos 
recursos presentes na área sem comprometer o crescimento urbano. Para se alcançar o 
presente objetivo, especificamente foi definida a região periurbana do município de Bragança; 
caracterizou-se as unidades de paisagem e usos da região periurbana; as áreas de dossel foram 
analisadas e mapeadas a fim de propor um modelo de gestão ambiental integrada desses 
ambientes. Para atingirmos o proposto a metodologia foi baseada na utilização de softwares 
computacionais, que permitiram a elaboração de um SIG, conjuntamente realizou-se a 
pesquisa de campo que contribui com a coleta de informações. No processamento de dados 
foram utilizados os programas, QuamtumGIS 1.8 e Spring 5.0, imagens do satélite Spot 5 e 
Landsat 5, dos anos de 2008 e 2010 respectivamente. Os resultados foram compostos por 
mapas temáticos e dados estatísticos que possibilitaram a constatação sobre o crescimento 
desordenado da cidade de Bragança, aumentando a pressão sobre os recursos florestais no 
entorno da mesma, no qual identificou-se quarenta fragmentos de dossel florestal, que dos 
quais três foram selecionados, caracterizados e um passou pelo monitoramento. Os dados de 
campo demostraram a contribuição das áreas para manutenção da biodiversidade além de 
outros serviços ambientais, refletindo a necessidade do planejamento urbano e ambiental 
integrados. 
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OCUPAÇÕES URBANAS IRREGULARES E A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM MANAUS: 
UM ESTUDO DO BAIRRO NOVA VITÓRIA 

 
Rute Holanda Lopes,  

Suelania Cristina Gonzaga Figueiredo, 
 Maria Francisca Silva Bastos. 

 
A cidade de Manaus começa a desenvolver-se fortemente à medida que o PIM - Pólo Industrial 
de Manaus cresce e torna-se gerador de emprego e renda. O PIM constitui o principal atrator da 
população imigrante na região, que vem com a esperança de ser inserida no mercado de trabalho e 
melhorar suas condições de vida. Isto nem sempre acontece e esta população instala-se ao redor 
das áreas urbanas tradicionais, por meio de ocupações irregulares e a uma velocidade superior à 
capacidade de suporte pública, social e ambiental. Desenvolve-se, então, um passivo social e 
ambiental que vem sendo constante foco de políticas públicas na tentativa de reduzi-lo e/ou 
compensá-lo. Desta forma, este estudo teve como objetivo precípuo analisar o processo de 
ocupação irregular e a degradação ambiental e social relacionada a este problema urbano. A 
metodologia desta pesquisa fundamentou-se na pesquisa bibliográfica, documental em secretarias 
municipais e de campo realizada no bairro Nova Vitória, por meio da observação e de entrevistas, 
com aplicação de formulários de pesquisa e análise qualitativa dos dados obtidos.  As ocupações 
urbanas irregulares, na cidade de Manaus representam um problema que contribui fortemente 
para a degradação ambiental, ocasionada principalmente pelo desmatamento de grandes áreas, 
poluição de rios, mananciais, igarapés, lençóis freáticos, erosão do solo e pela disposição irregular 
de resíduos sólidos e líquidos, gerando um passivo ambiental. Além dos danos ambientais, as 
populações que ocupam as áreas invadidas, estão expostas a riscos sociais como a prostituição e ao 
tráfico de drogas, bem como ao subemprego, por se exporem a situações insalubres, remuneração 
abaixo do limite legal e permanecerem excluídos de direitos sociais e trabalhistas, como o FGTS e a 
previdência social. O desenvolvimento econômico é um dos fatores essenciais para que haja uma 
melhoria nas condições de vidas das populações e para que essas necessidades sejam atendidas. 
No entanto, um dos fatores que contribuem de forma preponderante para a ocorrência das 
ocupações irregulares é a má distribuição de renda e a condição da terra como mercadoria 
presente no capitalismo. Neste sentido, o planejamento urbano e a inclusão social tornam-se 
essenciais para que o equilíbrio entre os fatores econômicos, sociais e ambientais sejam mantidos. 
Individualmente, entre os vários motivos para a ocupação irregular, identificou-se o atendimento à 
satisfação da necessidade básica de habitar e a partir deste o sentimento de pertencimento e de 
identificação com um lugar fixo de moradia. Na pesquisa que deu origem a este artigo, foi possível 
à constatação da importância que a posse da terra representa para os moradores da invasão Nova 
Vitória, como fator de dignidade humana.  Percebe-se que a regularização imobiliária por meio da 
doação da área para os ocupantes foi de fundamental importância para o desenvolvimento 
econômico e social do bairro, dinamizou a economia local e gerou emprego, trabalho e renda como 
forma de redistribuição do capital e progresso da condição social dos moradores. Ambientalmente, 
a partir da regularização, houve uma redução das agressões, ao mesmo tempo em que a oferta de 
infraestrutura e da proibição de se ocupar novas áreas com mapeamento realizado pelo município. 
Outro ponto positivo foi a retirada daqueles que residem em locais de risco como margens de rios 
e encostas de morro. Melhorando assim a segurança ambiental e social do bairro. O caso desta 
ocupação comprova que, o processo de invasão de terras apresenta várias faces de uma 
complexidade que foge ao alcance das políticas públicas, principalmente por estas terem um 
caráter reativo na maioria das vezes, considerando-se que o déficit habitacional é um constante 
nos grandes centros urbanos e que as ocupações irregulares continuam incidindo como forma de 
redução deste, mesmo em contraposição aos governos. 
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OS BENEFÍCIOS DO BOLSA VERDE AS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS NO AMAZONAS 
 

Silas Garcia Aquino de Sousa, 
Maria Isabel de Araújo, 

Luis Carlos Castro Roçoda, 
Afonso de Souza Uchôa Neto. 

 
O Estado do Amazonas possui uma área de 1.559.159,148 km², é um símbolo do desafio 
ecológico, o lugar de maior biodiversidade no mundo e o maior banco genético do planeta, 
fonte primordial para a ciência e a tecnologia. A importância do meio ambiente amazônico no 
cenário regional, nacional e mundial constitui-se no objeto de estudo do presente trabalho em 
decorrência do desmatamento que vem ocorrendo de forma desequilibrada, bem como a 
exploração seus recursos naturais que vêm causando a exaustão de suas riquezas naturais, 
acompanhada da matança de animais silvestres que nela têm seu habitat, a contaminação dos 
rios e solo. Tendo como consequência à expulsão da população ribeirinha do seu habitat 
natural, bem como a destruição do seu ecossistema, com milhares de quilômetros explorados 
por pessoas que não se preocupam com a preservação de sua flora, fauna, solo e rios. Em 
decorrência disso, há uma preocupação com os problemas ambientais na Amazônia, 
questionando-se de que forma podem ser preservado dos efeitos e causas da destruição 
ambiental? Dentro deste contexto o Governo Federal por meio da Lei n. 12.512/2011. Institui 
o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais; denominado - Bolsa Verde - que é o pagamento as populações tradicionais 
ribeirinhas, por utilizarem de forma sustentável os recursos naturais da Amazônia, 
considerando que os recursos naturais são: rios, florestas, várzeas e igapós. A metodologia 
adotada no presente estudo está baseada na modalidade inter-ação, cuja premissa principal é 
identificar o potencial econômico e as necessidades emergenciais das comunidades 
amazônicas a desenvolver ações socioeducativas e assistência social para acesso a bens e 
serviços sociais do Governo Federal objetivando desta forma a capacitação e 
instrumentalização técnica para os beneficiários do Bolsa Verde envolvidos no projeto. Como 
resultado conclui-se, que além dos ribeirinhos, outras populações agroextrativistas, indígenas, 
quilombolas, agricultores familiares e demais povos tradicionais que vivem em situação de 
extrema pobreza e que promovam a conservação ambiental são beneficiários do Bolsa Verde, 
potencializando desta forma a inclusão sócio territorial das famílias ribeirinhas na Amazônia 
Legal, proporcionando melhoria na qualidade de vida destas família e contribuindo de forma 
efetiva a integração das políticas públicas no Estado, garantindo às famílias e as comunidades 
ribeirinhas o reconhecimento de sua posse tradicional, bem como de agentes promotores da 
preservação ambiental e do desenvolvimento local. 
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OS VÍDEOS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA DIVULGAÇÃO DE CULTURAS 
SUBUTILIZADAS NO CONTEXTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS: LIÇÕES A PARTIR DA 

PRODUÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE ALCAPARREIRA 
 

Maria Alexandra Abreu Lima 
 
As plantas silvestres alimentares constituem uma fonte de rendimento para os agricultores e 
promovem a segurança alimentar.  Para preencher lacunas no conhecimento sobre Capparis 
spinosa L. (alcaparreira), uma planta resistente à secura e de interesse no contexto de 
mudanças climáticas, foi realizada uma pesquisa de dados, construído um guião e realizado um 
vídeo, segundo metodologia que se descreve de modo sucinto e de potencial utilidade para 
futuras iniciativas similares. A alcaparreira é em Portugal uma cultura subutilizada capaz de 
«constituir uma oportunidade para diversificar o menu alimentar.» (Galvão, 1943). O seu uso 
na agricultura nacional pode despertar interesse tal como sucedeu no Brasil (Petta, S. di, 
2009). A partir de um caso de estudo de produção de um vídeo de curta duração pretende-se: 
- sistematizar um conjunto de detalhes práticos sobre escrita de guiões, de potencial utilidade 
para vídeos de comunicação de ciência. - analisar o seu potencial como ferramenta de partilha 
e transferência de conhecimento. A escrita da nossa história compreendeu uma fase de 
pesquisa bibliográfica e construção de um guião de modo a passar a mensagem  num vídeo de 
curta duração (3 minutos). Consulta de dados de Herbários e Bibliografia. Escrita de guião - 
seguiu-se a metodologia de duas etapas (Das, s.d.): (1) ‘Guião de Filmagem’ ( ‘Pre- shoot 
Script’) e (2) ‘Guião pós-filmagem’  (‘Post- shoot Script’). ‘Guião de Filmagem’ funciona como 
um mapa: «(...) podemos decidir seguir numa direção ou outra, ou talvez até numa terceira. 
Um mapa ajuda a seguir um trilho e impede-o de se perder.» ’Guião pós-filmagem’ é a versão 
modificada ou reescrita do ‘guião de filmagem’: «é criado entre os processos de filmagem e 
edição do documentário e combina elementos conceptuais com informação audiovisual 
recolhida na fase de produção e qualquer novo conhecimento recolhido ao longo do 
processo.» Após recolha de informação existe mais material do que o preciso, procedendo-se à 
eliminação de algum num processo descrito por Das (s.d.) como ‘Sifting the rice from the chaff: 
The Post-it Method’ - «Organizar o que se investigou numa história envolve cortar, colar e ver 
que pedaços de material podem prosseguir e ‘fluir’ entre si. Uma boa técnica é escrever cada 
pedaço de informação em poucas palavras num ‘post-it. Depois, afixar os post-its numa ordem 
ao acaso num quadro branco ou parede em colunas e linhas.» Tendo sido reconhecido que o 
esforço necessário para tornar os dados da investigação científica e tecnológica acessíveis a 
um público alargado é muito maior do que o requerido para o partilhar com colegas cientistas 
(The Royal Society, 2012), antevemos os vídeos como uma ferramenta útil neste âmbito, na 
medida em que eles podem ser integrados em algumas iniciativas educativas e/ou processos 
participativos como ponto de partida para estimular debates à volta dos assuntos expostos. Os 
resultados da investigação científica que não sejam disseminados e comunicados de modo 
efetivo permanecem invisíveis à sociedade e esta invisibilidade representa não só uma perda 
de investimento económico, mas também um falhanço no desenvolvimento social. 
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PARTICIPAÇÃO PÚBLICA ATIVA: A VALORIZAÇÃO DOS SABERES LOCAIS E A 
DEFINIÇÃO DO FUTURO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Maria Albertina Raposo 
 
A participação pública é vista, não só em Portugal como Internacionalmente como a chave 
para o desenvolvimento sustentável e para as sociedades democráticas. Porém, a discussão de 
assuntos públicos pelos cidadãos é muitas vezes mencionada como não sendo tema de 
interesse para os próprios cidadãos. Etcheverry (2008) defende que, ao impulsionar a 
participação descentralizada por meio de processos bottom-up é possível promover canais 
acessíveis de comunicação entre o Estado e a Sociedade Civil e permitir aos cidadãos que 
participem ativamente na tomada de decisões que afetam os seus interesses. Com efeito, o 
uso de metodologias participativas tem-se revelado uma ferramenta poderosa no quebrar da 
apatia política que tem caracterizado a sociedade civil. As formas e processos de participação 
pública são amplamente variáveis havendo já um conjunto vasto de estudos de caso descritos 
na literatura. Encontra-se também vastamente documentado aquilo que, em cada caso, 
resultou bem ou não. Apesar do muito que se fala em governância e na capacidade que a 
sociedade civil tem atualmente de fazer ouvir a sua voz, Nielsen (2009), enfatiza a diferença 
entre reunir pessoas que têm um interesse em comum e reunir os representantes de um ou 
vários interesse(s) particular(es) podendo ver-se, no primeiro caso, as estratégias de 
governância como parte de uma transformação liberal da sociedade. O presente trabalho 
ilustra o potencial do uso das metodologias participativas no desenvolvimento de processos de 
participação pública ativa. Adaptando-se a cada situação, estes processos bottom-up podem 
variar desde uma simples prática de sistematização de saberes e experiências até processos 
prolongados altamente complexos e dependentes de contextos também eles complexos e que 
conseguem, contribuir para a construção de verdadeiras comunidades pela via da construção 
do diálogo e da partilha de conhecimento podendo ter um papel decisivo na gestão 
colaborativa de áreas protegidas ou mesmo na sua criação. A título de exemplo, salienta-se o 
caso de Moen, na Dinamarca, em que o contributo da comunidade local impediu mesmo que 
se criasse o Parque Natural naquela região (Clausen et al. (2010). 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE CRIANÇAS QUE MORAM NO ENTORNO DA RESERVA 
BIOLÓGICA DE UNA – QUESTÕES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AMBIENTES 

NATURAIS PROTEGIDOS 
 

Christiana Cabicieri Profice 
 
A proteção de ambientes naturais ameaçados é sem dúvida uma das chaves para a solução de 
problemas ambientais globais e locais. Neste contexto conhecer a percepção ambiental das 
pessoas em relação aos ambientes naturais protegidos constitui-se uma tarefa incontornável para 
o planejamento de políticas públicas e para a formulação de estratégias de educação ambiental.  
Os estudos da interação pessoa-ambiente indicam que as percepções ambientais são muito 
importantes porque constituem a base das atitudes e comportamentos ambientais das pessoas 
(CHAWLA, 2006). Nosso interesse nesta investigação foi o de conhecermos as percepções 
ambientais de crianças que vivem no entorno da Reserva Biológica de Una (REBIO-UNA), localizada 
no bioma de Mata Atlântica ao sul da Bahia, Brasil (PROFICE, PINHEIRO, FANDI & GOMES, 2013). 
Participaram de nosso estudo 209 crianças com idades entre seis e onze anos de idade que 
estudam em sete escolas situadas na zona tampão da REBIO-UNA, ou seja na área de 
amortecimento da reserva que visa diminuir o efeito de borda gerado pelas atividades humanas 
locais. As crianças participam de atividades agrícolas de subsistência com os familiares, sobretudo 
no que envolve o plantio e a produção de farinha de mandioca. Os rios e córregos da região são 
explorados para pesca, coleta de água e lavagem de roupas e utensílios domésticos. Suas 
residências são modestas e muitas não dispõem de água corrente ou energia elétrica. Em uma 
abordagem exploratória e descritiva adotamos uma perspectiva centrada na criança (PROFICE & 
PINHEIRO, 2009). Como instrumentos de pesquisa optamos pelo desenho acompanhado de 
entrevistas individuais, complementado por grupos de discussão e observações in loco.  Nosso 
estudo revelou que as características marcantes do bioma Mata Atlântica se revelaram com clareza 
nos desenhos das crianças de Vila Brasil, por meio da predominância de espécies vegetais e pela 
presença significativa de aves e peixes, estes últimos sempre desenhados em rios ou cachoeiras. 
Contudo, as plantas e árvores eram em sua maioria desenhadas sem uma especificação definida. A 
presença humana, verificada em 25,8% dos desenhos também foi expressiva quando comparada 
com outras investigações, sobretudo salientando-se a baixa densidade demográfica da região 
pesquisada. Quando estimulados a revelarem verbalmente as espécies que conhecem, as crianças 
puderam elencar muitas espécies vegetais dentre as quais 89% eram comestíveis. Ainda a partir 
dos temas presentes nos grupos de discussão pudemos verificar que as crianças estão conscientes 
acerca da degradação dos ambientes naturais em que vivem e da importância de sua proteção, 
sendo capazes de citar questões cruciais como a preservação das matas ciliares e a limpeza dos 
rios, mas puderam também descrever episódios de caça e preparo alimentar de espécies 
ameaçadas de extinção sem constrangimento. Acreditamos que esta consciência em relação aos 
problemas ambientais locais possa ser atribuída a iniciativas educação ambiental nas escolas 
promovidas por organizações não-governamentais, bem como pelos meios de comunicação de 
massa como rádio e televisão. Porém, nossos resultados indicam uma tendência utilitarista na 
percepção que as crianças têm dos ambientes e seres naturais no que diz respeito à sua utilidade 
imediata para eles próprios e seus familiares. Tal constatação nos indica que consciência dos 
problemas e questões ambientais relevantes para o contexto local é importante ainda não é 
suficiente para a adoção de atitudes e comportamentos pró-ambientais. Se por um lado as crianças 
estão em contínua e estreita interação com os ambientes e seres naturais, o que seria um primeiro 
facilitador para a promoção da educação ambiental local, por outro lado fica evidente a 
necessidade de desenvolvimento de estratégias específicas de educação ambiental que possam 
ampliar a percepção ambiental na direção de atitudes mais favoráveis à conservação. 
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PERCEPÇÃO DO AMBIENTE: UM ESTUDO NO BAIRRO DO PURAQUEQUARA DA 
CIDADE DE MANAUS 

Wagner Cabral Pinto, 
Sandra do Nascimento Noda. 

 
O presente trabalho visa identificar elementos indicativos da qualidade do ambiente por parte 
dos moradores do bairro do Puraquequara da cidade de Manaus em relação à atuação do ente 
público (município). A estratégia metodológica utilizada foi a utilização de grupo focal 
(pescadores residentes no bairro). Os instrumentos de coleta de dados foram: observação 
direta, entrevista semiestruturada, método de triangulação de dados e mapas mentais. A 
pesquisa foi aplicada segundo os critérios de conveniência, acesso e proximidade geográfica. A 
escolha dos entrevistados foi aleatória, e o tratamento dos dados foi feito com base na 
Estatística Descritiva. As perguntas foram direcionadas para a identificação de elementos 
característicos do ambiente e elementos ausentes, mas julgados como essenciais para a 
qualidade de vida dos moradores. Com uso dos mapas mentais, todos os respondentes 
souberam desenhar, identificar e situar-se dentro da lógica do espaço em que estão inseridos. 
Constatamos mediante o uso do instrumento entrevista semiestruturada que os entrevistados 
no bairro ainda vivem um modelo de sustentabilidade mediante o exercício da atividade de 
pesca, caça e valorização de elementos da natureza, como, por exemplo, o lago. Podemos 
induzir valores de sustentabilidade no Bairro de modo que este sirva de referência e seja um 
bairro modelo de sustentabilidade, uma vez que a lógica do desenvolvimento que existe nos 
demais bairros da Cidade de Manaus não vai de encontro com a realidade constatada, e que as 
práticas capitalistas urbanas ainda não corromperam este espaço geográfico. Proveniente do 
método de triangulação de dados, observamos o tripé: governo, cidadão, política. Dessa 
relação concluímos que alguns elementos são essenciais no cotidiano dos indivíduos que 
residem no Bairro, e que outros têm um reflexo de uma sociedade maior, em que a educação 
e a saúde são deficientes. Transporte, água, energia são ofertados de maneira insatisfatória. 
Identificamos que a carência da população não é emergencialmente saciada por conta dos 
fatores logísticos, e por fim da vontade política. 
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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS RELACIONADAS À UTILIZAÇÃO DAS TABELAS DE 
RECURSOS E USOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM EXEMPLO PARA 

O SETOR AGROPECUÁRIO DO AMAZONAS 
 

Elane Conceição de Oliveira 
 
Este artigo tem como objetivo demonstrar a abertura de atividades econômicas das tabelas de 
recursos e usos para construção de indicadores de sustentabilidade. Para isto, em primeiro 
lugar foi utilizada uma tabela denominada tabela de recursos e usos da agropecuária do 
Amazonas (TRUAGRO-AM/2006), que é uma variação da tabela de recursos e usos do 
Amazonas (TRU-AM/2006) com o setor agropecuário desagregado em doze atividades 
econômicas. Tais desagregações alcançaram os agregados: valor bruto da produção, consumo 
intermediário e valor adicionado bruto. Em segundo lugar, de posse do consumo intermediário 
desagregado em doze atividades econômicas, observou-se que a utilização de óleo diesel e de 
outros combustíveis fósseis correspondia a 12,50% do total dos insumos consumidos pela 
agropecuária, representando o terceiro no ranking dos insumos desse setor. Em face disto, 
estimou-se a emissão de CO2 por atividade da agropecuária pelo consumo de combustíveis 
fósseis. As estimativas realizadas seguiram as recomendações metodológicas das diretrizes do 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, de 2006 e os procedimentos 
metodológicos constantes no Relatório de Referência das Emissões de CO2 por Queima de 
Combustíveis do Ministério de Ciência e Tecnologia, de 2010. Como resultado, obtiveram-se 
como indicadores principais cada energético fóssil em tep médio (toneladas equivalentes de 
petróleo) para todas as doze atividades da agropecuária e, por conseguinte, a quantidade de 
CO2 emitida. O combustível relevante nesse sentido foi o óleo diesel; e em relação às 
atividades, o cultivo  da  lavoura  temporária destacou-se como maior emissora de CO2. 
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POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE MANAUS: UMA ANÁLISE DOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS 

 
Wagner Cabral Pinto, 

Sandra do Nascimento Noda 
 
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a política pública ambiental da cidade de Manaus, 
buscando identificar jurídico e administrativamente a importância e o reconhecimento de 
instrumentos para a gestão participativa no que diz respeito a inserção da participação social nas 
políticas públicas ambientais locais. A estratégia metodológica consistiu no uso da hermenêutica 
constitucional, método de triangulação de dados e paradigma da complexidade sistêmica. A 
metodologia considerada e abordada envolve a construção de um objeto de reflexão que relacione 
fenômenos de ordem jurídicos e administrativas, ou seja, analisar a realidade da gestão pública à 
luz das leis instituídas e a atuação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de 
Manaus. Foram determinados os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento 
bibliográfico concernente à participação social, a gestão pública participativa, as peculiaridades da 
gestão ambiental e conhecimento das políticas públicas para o meio ambiente; uso da concepção 
teórica dos clássicos do Estado Moderno; Apreciação da Constituição Federal, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e do Estatuto da Cidade como diplomas legais pertinentes ao assunto, com 
anotações e conhecimento dos parâmetros norteadores e a análise de outros dispositivos legais de 
grau relevante para o assunto; anotações de referências de antecedentes e precedentes 
comportamentais da gestão pública, a partir da vigência da Lei Orgânica do Município de Manaus e 
do Estatuto da Cidade de modo a relacionar as mudanças ocorridas ou não e observações acerca da 
gestão das políticas públicas para o meio ambiente na cidade de Manaus, analisando a relação 
desta gestão com a efetividade dos projetos formulados. Constatou-se os seguintes conceitos 
fundamentais provenientes da análise de ordem administrativa e jurídica: descentralização, poder 
local, paradigma gerencial e participativo, políticas públicas ambientais, participação social, gestão 
ambiental, gestão participativa ou democrática e conselhos gestores municipais. Do ponto de vista 
hermenêutico, temos que a partir das conquistas da Constituição Federal de 1988, da pressão 
social exercida pela criação de espaços participativos nos assuntos públicos, a administração 
pública realmente acordou para a realidade de que não comporta mais para um Estado que deseja 
atender as demandas sociais, de forma real, estar fundamentado na gestão burocrática e 
centralizadora dos processos. Paradigmaticamente, evidenciou-se a gestão participativa ou 
democrática dentro da busca da eficácia e efetividade nas ações das políticas públicas. Uma das 
grandes características desta gestão foi a constatação de que existe a possibilidade de unir tanto as 
instituições governamentais como a participação da sociedade sob um mesmo teto, diante de um 
mesmo problema e nas mesmas condições de participação e influência nas decisões ambientais 
que afetaram a todos, sendo a soma e não a eliminação de uma ou outra categoria, como condição 
indispensável para a formulação de políticas públicas ambientais adequadas à realidade local. O 
município é o fator chave no desempenho de um maior ou menor grau na gestão participativa, 
pois, os elementos legais para isso já foram previstos na Constituição Federal, no Estatuto da 
Cidade, na Lei orgânica e no Código Ambiental do Município de Manaus, inclusive com a criação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Manaus. Um outro recurso que pode 
ser utilizado na promoção da gestão participativa é a discussão, com força de um grau considerável 
de poder de decisão, nas comunidades diretamente afetadas, através da criação de espaços 
institucionalizados e temáticos de debates.  Diante disto nota-se que as ferramentas estão 
colocadas à disposição do poder público e da sociedade, a previsão legal já existe e novas 
concepções ressurgem ou emergem para amparar e embasar as novas práticas, cabendo agora aos 
atores sociais buscarem conjuntamente a forma como essa implantação se dará, para a construção 
de um ambiente desejado por todos. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DE SERVIÇO DE SAÚDE NAS UNIDADES MUNICIPAIS EM MANAUS 

 
Wagner Cabral Pinto,  

João Tito Borges. 
 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de realizar uma análise das políticas públicas 
municipais da cidade de Manaus quanto ao gerenciamento ambiental dos Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde (RSSS). As estratégias metodológicas utilizadas foram: teoria da complexidade 
sistêmica para análise das políticas públicas, hermenêutica para apreciação dos textos legais 
pertinentes e aplicação de diagnóstico com o uso dos seguintes instrumentos de coletas de dados: 
entrevista semi-estruturada, questionário e observação direta. Os instrumentos de pesquisa foram 
submetidos à apreciação pela comissão de ética que aprovou sob nº. 0324.0.115.000-09. Para a 
escolha do quantitativo de respondentes, o processo de amostragem foi do tipo probabilístico, 
estratificada (erro amostral de 10%, variância populacional de 0,10 e nível de confiança equivalente 
a 90%). A pesquisa fora realizada na Secretaria de Saúde da Cidade de Manaus (SEMSA). O que se 
constatou com o diagnóstico realizado nas instituições pertencentes à SEMSA foi que: as unidades 
de saúde (86,54%) não realizam ações que promovam o correto gerenciamento dos seus resíduos; 
não atendem à legislação ambiental (92,31%); não estabelecem procedimentos (75%), baseados 
em normas, relativos ao conceito de descontaminação e/ou segregação; precisam estabelecer 
formas de quantificar e avaliar (86,54%) os custos reais da gestão de resíduos, em cumprimento da 
legislação ambiental em vigor; devem aperfeiçoar a comunicação (76.92%) entre os diferentes 
organismos institucionais envolvidos quanto ao problema dos RSSS; devem elaborar programas de 
gestão de resíduos (92,31%), apoiados preferencialmente, em sistemas de gestão ambiental 
consagrados; devem implantar condições de funcionamento do sistema de coleta seletiva (86,54%) 
no interior das unidades de saúde, incluindo treinamento e equipamentos; precisam definir um 
plano estratégico (84,64%) com o estabelecimento de indicadores para avaliar a aplicação dos 
sistemas de gestão. Constatou-se ineficácia e/ou inexistência das políticas internas, o que evidencia 
a necessidade de criação de um modelo de gestão, mas é importante ressaltar que os funcionários 
dos serviços gerais demonstraram preocupação com o correto gerenciamento dos resíduos, apesar 
dos resultados da pesquisa indicar ineficácia e ineficiência quanto ao treinamento destes. Cabe 
enfatizar a necessidade de um PGRSSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços 
de Saúde. A SEMSA pode ter como referência o HEMOAM - um exemplo de gerenciamento de 
resíduos na cidade de Manaus- e este pode tornar-se um parceiro junto a Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus a fim de iniciar seu processo de capacitação e qualificação dos colaboradores 
para o manejo dos resíduos, e assim, programar sua própria política. Quanto às iniciativas de 
implantação das políticas públicas, são inegáveis os avanços, principalmente, no que se refere à 
política extrínseca, por meio do PDRS (Plano Diretor de Resíduos Sólidos) em busca de soluções 
para a melhoria contínua nos sistemas de coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
gerados na cidade. A discussão ganha destaque e crédito perante a sociedade por possibilitar a 
participação dos cidadãos na tomada de decisão para a consagração do PDRS.  Este constitui 
elemento fundamental para a solução do problema dos RSSS com vista à proteção dos profissionais 
de saúde, da comunidade e do ambiente. Por fim, este trabalho suscitou a necessidade de 
rediscussão sobre o gerenciamento dos RSSS, sua forma de implementação, acompanhamento, 
amplitude e forma de pensar acerca do problema estudado. A diminuição dos problemas que 
afetam a saúde da população e dos trabalhadores quanto à contaminação da água, do solo, da 
atmosfera e da proliferação de vetores advindos destes resíduos, só será possível com a existência 
de uma política pública efetiva, condizente com a causa social, legal e ambiental. 
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POLO INDUSTRIAL DE MANAUS: EMPRESARIAMENTO DA BIODIVERSIDADE NA FASE 
DA MODERNIDADE REFLEXIVA 

Antonio Pereira de Oliveira 
 
O presente artigo tem por objetivo apresentar de forma preliminar como se articulam as novas 
diretrizes do Polo industrial de Manaus - PIM, relativas à incorporação da biodiversidade 
amazônica no universo fabril moderno. É, em um sentido amplo, uma tentativa em situar o 
conjunto de elementos da realidade local no quadro das transformações engendradas pelo 
modelo produção industrial na sua etapa atual que inclui também uma crise ecológica global. 
Tomamos como eixo de interpretação a teoria da modernização reflexiva e de sociedade de 
risco, de Ulrich Beck, que, em sua análise, ao abordar a sociedade moderna, identifica que 
estamos em uma fase, na qual, em decorrência do próprio dinamismo da sociedade industrial, 
vivemos um momento em que os perigos deixam de ser colaterais e se tornam centrais para 
todos, inclusive a crise ecológica. Em outras palavras, queremos compreender como as 
próprias atividades humanas – tendo como eixo o dinamismo do modelo industrial vigente – 
desencadeiam simultaneamente as causas, os efeitos e as respostas dos riscos que dominam a 
atenção de todos. Abordaremos a importância da biodiversidade nesse cenário de crise 
ecológica para, em seguida, situar os arranjos de garantias políticas internalizadas pelo Estado 
brasileiro com vistas a uma gestão ambiental sustentável. Por fim, trataremos da forma de 
como está se desenhando a apropriação da biodiversidade a partir de interesses empresariais 
e se constituindo como uma realidade local, no PIM. O objetivo do artigo é apresentar de 
forma preliminar e sucinta, no quadro mais amplo das determinações mundiais, as iniciativas 
de empresariamento da biodiversidade na indústria em Manaus. Em vista de que o modelo de 
modernização na produção, circulação e consumo suscitam novas alternativas de mercado no 
contexto de uma crise ecológica sem precedentes.  Iniciamos pela análise que destaca a 
emergência de uma nova etapa da modernidade marcada pela radicalização da racionalidade e 
produtividade, do conhecimento, da informação e também do desenvolvimento de 
participação política por fora das instâncias tradicionais, com a emergência de novos agentes 
políticos face aos perigos engendrados na modernidade. Com a emergência de uma 
consciência global em torno dos riscos impostos pela crise ambiental sobreveio também a 
socialização das responsabilidades e mudanças de hábitos individuais e coletivos em seus 
aspectos econômicos, políticos e culturais. Emergiu concomitantemente, novos arranjos de 
garantias institucionais para fazer frente aos riscos que agora compromete o próprio sistema e 
a continuidade da espécie humana. Nesse sentido, o artigo situa a formulação dessas garantias 
políticas e suas contradições no bojo da cultura política brasileira, marcada fortemente por 
traços do seu processo de formação social. E, por fim, discutiremos os contornos do processo 
de empresariamento da biodiversidade no contexto da atual etapa de modernização e de 
iniciativas locais na indústria e nas instituições de gestão ambiental, de pesquisa e de 
financiamento. 
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PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS NO SUL DO AMAZONAS: LIMITAÇÕES INSTITUCIONAIS 
Francimara Souza da Costa, 

Nirvia Ravena, 
Ana Cláudia Fernandes Nogueira. 

 
A implantação de “Assentamentos Sustentáveis” no Estado do Amazonas, tomados como modelo 
de regularização fundiária para região pela Política Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e pela 
Política Nacional do Meio ambiente (PNMA) é apresentada como alternativa para o enfrentamento 
dos problemas sociais e ambientais decorrentes do uso dos recursos naturais na região. Entretanto, 
a deficiência na infraestrutura do órgão gestor para acompanhamento das atividades e a imposição 
de regras pouco adequadas à realidade dos moradores, tem agravado conflitos socioambientais já 
existentes e pouco tem contribuído para avanços relacionados às melhorias dos sistemas de uso 
dos recursos naturais. Este trabalho apresenta uma discussão em torno das formas de acesso e uso 
dos recursos naturais, desenvolvidas por moradores de assentamentos rurais “sustentáveis” 
localizados na região Sul do Estado do Amazonas, relacionando suas práticas de uso aos postulados 
da PNRA e PNMA. A análise buscou verificar a influência desta política na manutenção, limitação ou 
melhoria das práticas produtivas e reprodutivas desenvolvidas pelos moradores que contribuem 
para conservação dos recursos naturais, enfocando-se as práticas características dos princípios da 
agroecologia. O estudo foi realizado por meio de análise comparativa entre o Projeto de 
Assentamento Agroextrativista (PAE) Botos e o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 
Realidade, assentamentos rurais localizados no município de Humaitá/AM, caracterizados como 
“sustentáveis” pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A Comparação 
entre as Unidades foi ordenada a partir do método Institutional Analysis and Development (IAD) 
Framework criado por Elinor Ostrom. As informações foram coletadas a partir de dados 
quantitativos e qualitativos por meio da aplicação de formulários estruturados junto aos chefes de 
família, além da observação direta, conversas informais com os moradores e coleta de informações 
em reuniões com as comunidades. O estímulo ao desenvolvimento de uma agricultura 
“conservacionista e ecológica” tem ocorrido como alternativa ao uso desordenado dos recursos 
comuns para produção agrícola e extrativista. Esta prática tem como princípios a utilização de 
métodos e técnicas que respeitem os limites do meio ambiente e utilizem a troca entre saberes 
científicos e saberes empíricos. Esta forma de produzir tem sido incentivada pelas políticas públicas 
diante do avanço da produção agrícola em larga escala impulsionada pela utilização da prática 
convencional na agricultura. Foram observadas nas áreas estudadas importantes estratégias de 
manutenção do solo e dos plantios que podem ser reconhecidas como práticas sustentáveis e 
disseminadas para outras regiões da Amazônia, tais como o uso de adubação orgânica, 
consorciamento, pousio, controle alternativo de pragas e doenças e sistemas agroflorestais. Estas 
práticas vêm sendo estudadas pela ciência agroecológica para buscar formas de aliar suas 
vantagens ambientais ao retorno econômico, além de verificar a viabilidade de sua disseminação 
inclusive junto ao agronegócio, reduzindo assim a necessidade de modificações bruscas na base 
natural de recursos e consequentemente promovendo maior sustentabilidade na produção 
agrícola. A observação de práticas desta natureza é imprescindível em áreas destinadas ao uso 
sustentável, uma vez que poderá ampliar o conhecimento sobre a viabilidade de seu uso e 
aproveitar as práticas tradicionais de cultivo nos programas governamentais de desenvolvimento. 
Entretanto, o uso destas práticas esbarra em problemas institucionais que prejudicam sua 
manutenção e até mesmo incentivam o uso de técnicas convencionais de cultivo, com o uso de 
insumos industriais. A insuficiência do acompanhamento técnico, as dificuldades de 
comercialização dos produtos pela falta de condições de transporte e dependência de 
atravessadores e a inadequação das regras impostas pela criação dos assentamentos às regras 
anteriormente estabelecidas pelos moradores são fragilidades institucionais que prejudicam o 
desenvolvimento de práticas agroecológicas na Amazônia. 
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PROCESSOS PARTICIPATIVOS NO TURISMO DE NATUREZA: EFEITOS NA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BEM-ESTAR HUMANO 

 
Marilisa Rodrigues Coelho 

 
Muito tem sido dito sobre a necessidade e importância da implementação de processos 
participativos no planeamento, desenvolvimento e gestão de recursos naturais. Num contexto de 
crise económica, onde aumenta a necessidade de investir e inovar para crescer, as atenções viram-
se para a necessidade de utilizar os recursos naturais de forma responsável e sustentável. Neste 
sentido, a Organização Mundial de Turismo (UNWTO, 2013) reitera que o turismo é um motor 
económico e contribuinte para todos os três pilares do desenvolvimento sustentável- económico, 
ambiental e social. Contudo, em Portugal, o desafio reside no facto de que o planeamento do 
turismo trata o meio ambiente e a comunidade como partes interessadas silenciosas, com 
participação reduzida e, consequentemente, levando à falta de valorização e integração dos valores 
e visão da comunidade (Simão & Partidário, 2012). No entanto, apesar de ser um país pequeno, 
Portugal alberga uma grande variedade de habitat e paisagens naturais, com alto valor para o 
turismo e para a conservação. Assumindo a ideia do Millenium Ecosystem Assessment de que a 
biodiversidade e o bem-estar humano são indissociáveis (Pereira et al., 2009), e de que as 
oportunidades de lazer e actividades turísticas aumentam em áreas com maiores recursos naturais 
(Kent et al., 2012; Little, 2012; Michimi & Wimberly, 2012); assume-se também que a utilização dos 
recursos naturais para promover o turismo, e em particular o turismo de natureza, trazem 
impactes económicos associados (Figueroa & Pasten, 2013), assim como outros impactes na 
qualidade de vida e no bem-estar humano (Chancellor et al., 2011; Meleddu, 2013), em particular 
no que diz respeito à saúde, estilo de vida e mudanças de comportamento (Little, 2012; Robinson & 
Berkes, 2011). A investigação apresentada incide no caso de estudo da sub-região do Alentejo 
Litoral (NUT III), compreendendo 5 concelhos que albergam três áreas protegidas pertencentes à 
Rede Nacional de Áreas Protegidas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Alguns 
autores reconhecem que a efectividade de um desenvolvimento sustentável do turismo no 
Alentejo é dependente não só das suas condições naturais, mas também do equilibro e 
estabilidade das condições sociais e económicas (Pinheiro, Soares & Azevedo, 2010; Serdoura et al., 
2009). Neste sentido, têm-se procurado soluções participativas envolvendo representantes dos 
diferentes stakeholders na região, com o objectivo de procurar o consenso geral sobre o valor que 
o património natural pode trazer para o turismo e, consequentemente, sobre a necessidade de 
respeitar os requisitos de protecção da natureza e conservação (Mendonça & Catita, 2013). 
Contudo é pouca a informação acerca dos resultados efectivos da participação e seus impactes nos 
que diz respeito à contribuição para a conservação da natureza e para a percepção de bem-estar 
humano. Desta forma, dada a tão grande necessidade e importância de promover a participação no 
turismo de natureza, levanta-se a seguinte questão: Qual a contribuição da participação no 
planeamento e desenvolvimento de produtos de turismo de natureza para conservação da 
natureza e o bem-estar humano? Assim, os objectivos específicos desta investigação passam por: 
(i) Identificar e analisar os processos participativos decorridos no âmbito do planeamento e 
desenvolvimento de produtos de turismo de natureza, na área do Alentejo Litoral; (ii) Recolher e 
analisar as percepções dos stakeholders em relação aos processos participativos decorridos, e; (iii) 
Identificar os impactes dos processos participativos incidentes nos mecanismos de conservação da 
natureza e na percepção de bem-estar humano. Para alcançar os objectivos, e recorrendo a 
metodologias de investigação qualitativas e quantitativas, a investigação centra-se na construção 
de um quadro de diagnóstico e avaliação dos efeitos dos processos participativos, com base na 
categorização do processo, dos stakeholders intervenientes, percepções, e impactes apurados ao 
nível da conservação da natureza e do bem-estar humano. 
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PROJETO ÁGUAS DE AREIAS 
Paulo Tadeu Gusmão 

 
O Projeto “Recuperação e gestão compartilhada das águas de aluvião em leito seco de rio no 
semiárido pernambucano”, denominado Águas de Areias, teve como fato gerador o conflito 
que vem ocorrendo no atual período de estiagem prolongada e escassez de água, no trecho 
superior do Rio Capibaribe, situado no Bioma Caatinga, na região do semiárido pernambucano 
(Região Nordeste do Brasil). Nesse trecho, a exploração desordenada e mecanizada de areia 
nas aluviões do rio tem conflitado gravemente com a conservação da água freática existente, 
sendo este manancial praticamente o último recurso hídrico disponível na região, disputado 
pelos agricultores locais e os moradores de áreas urbanas, que o demandam para 
abastecimento doméstico e das atividades econômicas, por meio de carros pipa. O projeto 
está sendo executado numa área de 158 km2, ao longo de 79 quilômetros, desde as nascentes 
do rio até a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Seu Objetivo Geral é contribuir para a 
recuperação ambiental e gestão dos mananciais de água das areias de aluvião no Alto Rio 
Capibaribe, visando a sustentabilidade hídrica das populações rurais situadas nessa região. 
Tem como Objetivos Específicos: (i) conhecer o funcionamento do sistema de acumulação de 
águas e sedimentos nas aluviões; (ii) desenvolver tecnologias otimizadoras para conservação e 
captação de água nas areias de aluvião; (iii) criar e implementar rede de sustentabilidade 
hídrica; e (iv) fortalecer estratégias de governança local da água. O Projeto, financiado pela 
Petrobras Ambiental, está sendo executado pela ONG Associação Águas do Nordeste (ANE), 
contando com o apoio de universidades sediadas em Pernambuco, de órgãos públicos 
estaduais e de associações locais. Iniciado em julho de 2014, foram realizadas as seguintes 
atividades: (i) monitoramento da qualidade das águas em poços construídos no leito seco do 
rio e utilizados pelos ribeirinhos; (ii) instalação de experimento sobre evaporação da água em 
areias aluvionais do leito seco do rio Capibaribe; (iii) monitoramento da evaporação potencial 
da água em superfície livre, em tanque classe A; (iv) Cadastramento dos Usuários das águas na 
área do projeto, visando dar suporte à gestão local da água; e (v) criação e implementação da 
Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

530 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TECNOLOGIAS VERDES: UMA ANÁLISE DOS 
RESULTADOS PRELIMINARES DO PROGRAMA PATENTES VERDES 

 
Ana Claudia Moxoto, 

Tatiana Schor,  
Daniel Reis Armond de Melo. 

 
Contextualização: Acesso às tecnologias verdes é prioridade para muitos países que enfrentam 
os desafios relativos às problemáticas ambientais. As Tecnologias Verdes são consideradas 
tecnologias que protegem o ambiente; são menos poluentes; utilizam todos os recursos de 
uma forma mais sustentável. É uma tendência global para redução do impacto sobre o uso dos 
recursos ambientais. É estratégico para o país proteger juridicamente as invenções em 
tecnologias sustentáveis, através do sistema de patentes. A proteção à propriedade intelectual 
incentiva inovação tecnológica e proporciona a difusão deste conhecimento, cumprido assim a 
propriedade sua função social, assegurada pela Constituição Federal. Objetivo da pesquisa: O 
objetivo deste artigo é analisar a evolução do patenteamento de tecnologias verdes, tendo 
como objeto de estudo o Programa Piloto de Patentes Verdes. Justificativa: Este Programa que 
tem a finalidade de acelerar o exame dos pedidos de patentes relacionados a tecnologias 
sustentáveis, com a finalidade de contribuir para o combate às mudanças climáticas globais e 
possibilitar a identificação de novas tecnologias que possam ser utilizadas com maior rapidez 
pela sociedade, incentivando assim a inovação em tecnologias verdes no Brasil. Método: 
Quantos aos fins, a pesquisa será explicativa e descritiva. Explicativa, pois visa esclarecer a 
evolução do Programa Piloto de Patentes Verdes. Descritiva, porque pretende descrever e 
expor as características dessas tecnologias, função social da propriedade intelectual, inovação 
tecnológica e formas de proteção jurídica através de patentes.  Quanto aos meios, a pesquisa 
será bibliográfica, pois se utilizará de material acessível ao público geral, como livros e artigos 
já publicados, a fim de investigar assuntos como: patentes verdes, INPI, tecnologias 
sustentáveis, OMPI, ONU. Serão abordados os panoramas que conduziram à criação do 
Programa Piloto de Patentes Verdes do INPI no país, bem como uma visão da situação atual do 
Programa citado. Resultados: Especificamente, estão apresentados no texto, como resultado, 
os seguintes itens: número de solicitações de patentes verdes oriundas do Brasil e das diversas 
partes do mundo; Patentes Verdes por Estados Brasileiros; Titularidade dos Inventores de 
Tecnologias Verdes (pessoas físicas, jurídicas ou  Universidade/ Centro de Pesquisa); Número 
de dias para despachado pedido patentes (antes e depois Programa Piloto Patentes Verdes); 
patentes já concedidas pelo Programa Piloto Patentes Verdes e qual o foco tecnológico 
(Energia alternativa, Agricultura, Resíduos Sólidos etc...) Conclusões: O Programa Piloto de 
Patentes Verdes do INPI pode ser extremamente benéfico à sociedade, à medida que é 
implementado, através do programa, a aceleração do exame técnico referente à Tecnologias 
Verdes. Sendo vantajoso, pois este programa estabelece um cronograma ambicioso para a 
disposição de patentes, e, assim, incentiva os examinadores de patentes para gastar menos 
tempo em cada aplicação. Limitações da pesquisa: O Programa Piloto de Patentes Verdes do 
INPI ainda está em fase de conclusão, sendo em abril de 2014 o encerramento oficial do 
projeto, portanto os resultados encontrados ainda são parciais. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TURISMO DOS MORADORES DA VILA DO ACAJATUBA 
DA RDS RIO NEGRO (IRANDUBA – AM) 

 
Susy Rodrigues Simonetti, 

Elimar Pinheiro do Nascimento, 
Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves. 

 
O objetivo deste trabalho é identificar as representações sociais de turismo de moradores da 
comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mais conhecida como Vila do Acajatuba, 
localizada nos limites da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, no 
município de Iranduba. Os indivíduos que partilham o mesmo espaço com outros, neste caso a 
comunidade em estudo, por vezes divergindo e outras convergindo em determinadas 
situações, percebem que é necessário entender melhor o ambiente que os cerca, 
interpretando, pensando, agindo sobre sua realidade, diante disso constroem representações 
sociais. A abordagem das representações sociais revelou, em estudos sobre as representações 
sociais do planejamento do turismo em destinos emergentes como a África, que os residentes 
não são protagonistas da atividade e, normalmente, são excluídos do processo de 
desenvolvimento do turismo. No entanto, considera-se que o acolhimento dos visitantes pela 
comunidade é um componente importante para um turismo sustentável. Os resultados 
preliminares das representações sociais de turismo de moradores da comunidade Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, que são parte de um estudo mais amplo de doutorado, a partir 
da  realização de um grupo focal com base em pesquisa qualitativa, constatou que há um 
significativo grau de controle do turismo na comunidade, pois existem as parcerias e 
negociações para receber visitantes e articulações constantes nesse sentido entre a associação 
de artesãos e operadores de turismo. Por outro lado, não se percebe o envolvimento ativo da 
comunidade no planejamento, desenvolvimento e gestão da iniciativa e, sim, apenas de um 
grupo de artesãos, liderados por uma família. Os moradores entrevistados percebem o turismo 
como uma cadeia, em que todos podem ganhar e se envolver direta e indiretamente. Além 
disso, o turismo seria bom para todos, no entanto faltaria mais comunicação e interesse por 
parte de muitos moradores para conhecer as possibilidades do turismo contribuir para a 
melhoria das condições de vida na comunidade. Os moradores entrevistados no grupo focal 
ressaltam ainda que gostam de receber visitantes e a interação com eles representa a 
possibilidade de conhecer o outro e sua cultura, e demonstram orgulho do lugar que vivem e 
do trabalho que desenvolvem quando recebem elogios por parte dos turistas, ou seja, o 
sentimento de pertencimento é muito forte e a satisfação em receber os visitante é notória. O 
turismo é percebido como uma fonte complementar da renda, ainda que aqueles que 
possuam estabelecimento comercial, por exemplo, não tenham esta compreensão, segundo os 
moradores entrevistados. Um elemento também muito valorizado é o trabalho, que na 
comunidade está representado pela atividade que movimenta e que deu origem ao turismo no 
espaço: o artesanato. Também com base nas representações construídas infere-se que os 
moradores participantes da pesquisa gostam de viver nos limites de uma área protegida, que 
não sentem vontade de mudar do lugar e o valorizam; a comunidade, localizada em uma 
reserva, representa tranquilidade e lugar com ar puro, sem poluição. As reflexões dessa 
discussão apontam para o turismo como uma fonte complementar de emprego e renda para 
os residentes desta pequena comunidade, em que o ecoturismo e a gestão de base 
comunitária é uma tendência que contribui para o bem-estar dos moradores envolvidos direta 
e indiretamente, para a autonomia na gestão das atividades, sua diversificação e a 
sustentabilidade do turismo e dos recursos ambientais no longo prazo. 
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RESÍDUOS DE PEIXE AMAZÔNICO COMO COMPOSTO ORGANICO E BIOFERTLIZANTES 
 

Luis Carlos Castro Roçoda,  
Silas Garcia Aquino de Sousa, 

 Maria Isabel de Araújo. 
 
Na Amazoniao a agricultura é praticada em dois importantes ecossistemas, Várzea e Terra 
Firme. A Várzea possui solos com alta fertilidade, porém apresenta restrição de plantio 
durante o período de cheia dos rios. Na Terra Firme a maioria dos solos apresenta baixa 
fertilidade, no entanto apresenta é um ecossistema que pode produzir durante o ano todo. A 
mandioca e a fruticultura perene é a principal atividade do ambiente de terra firme, em 
condições especiais de fertilidade, vêm às hortaliças que são mais exigentes em solos férteis. 
Neste contexto, um dos problemas enfrentados pelos agricultores familiares que cultivam 
hortaliças e fruteiras na terra firme é a dificuldade de acesso a insumos para adubação e 
controle de pragas e doenças. Como alternativa de viabilizar a produção desses 
agroecossistemas recomenda-se a adição de matéria orgânica ao solo para que assim possa 
melhorar as condições de fertilidade deste com o uso de composto orgânico e biofertilizante, 
por ser um insumo de fácil aquisição e de baixo custo. Após testar vários tipos de material 
orgânico disponiveis, na sede do município de Parintins/Amazonas/Brasil, no preparo de 
composto e biofertilizantes, observou-se que a adição de carcaça de peixe lixo, sem escama, 
produziu um composto com atributos fisico-quimico necessários, como fonte de nutrientes 
para planta. Neste contexto utilizou-se a metodologia da Pesquisa-ação integral e sistêmica, 
com pesquisa de campo e atividades in loco, para avaliar os resultados, de impacto econômico 
e socioambiental, referente à aplicação do composto orgânico e de biofertilizantes derivado da 
carcaça do peixe liso, com destaque para o peixe mapará Hypophthalmus spp. - (Osteichthyes, 
Siluriformes). O composto foi aplicado no solo e via foliar na forma de biofertilizante, como 
fonte de nutrientes básicos N P K (12% nitrogênio, 5% fósforo e 14% de potássio) para as 
plantas. Com o resultado e análise dos dados permitiu-se confirmar as vantagens do composto 
orgânico e do biofertilizantes no aspecto saudável e produtivo das plantas submetidas a essas 
fontes de nutrientes. Conclui-se que o composto orgânico quando adicionado ao solo, melhora 
as características físico, químico e biológicas, permitindo a nutrição das plantas e por outro 
lado, o biofertilizante, além do efeito nutricional, observou-se menor ataque de pragas e 
doenças nas plantas. 
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RESPONDENDO ÀS ANSIEDADES DA RIO+20: O PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA 
DO TERRITÓRIO DE MORRO DO PILAR, MG, BRASIL 

 
Luiz Oosterbeek, 

Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira, 
Vilma Diniz 

 
Morro do Pilar é o território onde se criou a primeira siderurgia no Brasil, há dois séculos. 
Atualmente está sendo retomada a mineração de grande escala, que num lapso temporal 
muito curto multiplicará por três o número de habitantes e provocará profundas modificações 
não apenas na produtividade e no equilíbrio ecológico, mas também na estrutura social e na 
representação cultural das diferentes comunidades. Deve destacar-se, também, o fato de 
Morro do Pilar ser um potencial destino turístico (em especial turismo ambiental, turismo 
cultural, turismo tecnológico e geo-turismo), devido á sua proximidade em relação aos locais já 
valorizados da Serra do Cipó (tendo parte de seu terrritório inserido no Parque Nacional da 
Serra do Cipó) e à qualidade de diversos dos seus eco-locais. Esta realidade coloca, no 
imediato, uma enorme pressão sobre diversas dimensões socioeconómicas e ambientais, 
como o tratamento de águas, os esgotos, a energia de emergência, a iluminação pública, a 
segurança, a gestão de resíduos sólidos, o acesso à internet, a oferta de ensino médio e 
superior (devendo atender-se a uma taxa de analfabetismo superior a 20% e sobretudo a uma 
percentagem de detentores de grau médio inferior a 15%), os passivos ambientais das minas, 
o emprego (hoje estruturalmente muito dependente da oferta pública e com apenas 16% de 
ocupação formal, contra uma média estadual de 49%), as vias de comunicação, os transportes 
ou a saúde. A questão fulcral em Morro do Pilar é o tempo: como construir uma dinâmica de 
integração territorial e participação social em menos de seis meses, que é o tempo disponível 
para actuar antes que a pressão da chegada massiva de recursos humanos, materiais e 
financeiros desestruture totalmente uma comunidades jamais preparada por um tal contacto 
intercultural. O programa de gestão integrada do território de Morro do Pilar se apoia sobre a 
metodologia definida por Oosterbeek (e.g. 2011, 2012) que consiste em quatro vetores: 
componente formativa não limitada às lideranças;  matriz territorial que organize a 
participação permanente dos cidadãos em redes de vizinhança, proximidade e auto-
representação identitária; projetos consorciados de efeito multiplicador estruturados a partir 
de escolhas aprticipadas segundo eixos de contradição de interesses; comunicação interna e 
externa e avaliação externa. São considerados quatro grupos de variáveis como materiais de 
trabalho: recursos, tecnologia, redes logísticas e estrutura social. Estas variáveis se integram 
através da matriz identitária cultural. É apresentado o estado atual de implementação do 
projeto de gestão integrada do território, por um lado na sua dimensão de estruturação de 
diplomas normativos e condicionadores da gestão territorial, e por outro na vertente de 
organização da matriz territorial, cuja principal distinção em relação às estartégias 
participativas tradicionais consiste em envolver toda a população e o fazer de forma 
permanente. São apresentadas também as próximas fases de implementação do projeto e a 
metodologia de monitoramento do mesmo. Se pretende consolidar, até 2016-2017, uma 
dinâmica permanente e autônoma de GIT, a partir da qual o essencial da governança deverá 
estar assegurado e, simultaneamente, apoiar um conjunto estratégico de ações que consolide 
Morro do Pilar como uma referência em sustentabilidade. 
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SANEAMENTO BÁSICO E CRESCIMENTO DA RENDA NO ESTADO DA BAHIA 
 

Arise Natiana Araújo Teotônio, 
Larissa Boing, 

Marcelo Inácio Ferreira Ferraz. 
 
O saneamento básico está diretamente relacionado à qualidade de vida e a saúde da 
população. Há diversas complicações associadas à saúde pela falta ou precariedade do 
saneamento, como as doenças parasitárias intestinais. Além das questões de saúde pública, as 
ações de saneamento exercem um forte impacto sobre o meio ambiente e o desenvolvimento 
socioeconômico do país. A responsabilidade de promover programas de melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico é atribuída, pela Constituição Federal de 
1988, à União, Estados e municípios. A regulamentação dos serviços de saneamento no Brasil 
acontece pelo decreto lei 11.445/2007, o qual os define como sendo o conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento 
sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas. Além disso, tal lei enfatiza que os serviços públicos de saneamento básico devem ser 
prestados com base nos princípios da universalização do acesso e são essenciais ao combate e 
erradicação da pobreza, à proteção dos recursos naturais e à promoção da qualidade de vida 
da população.             Tendo em vista a importância do tema, o presente trabalho analisou o 
quadro do acesso dos domicílios baianos ao saneamento básico e sua relação com o 
rendimento mensal per capita. Para tanto, utilizaram-se os Microdados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) nos anos de 2007 e 2012. Foram selecionadas variáveis de 
saneamento básico, como: água canalizada e sua proveniência, existência de banheiro ou 
sanitário e sua forma de escoadouro, e, destino do lixo domiciliar. Tais variáveis foram 
relacionadas ao rendimento mensal de cada domicílio. De todas as variáveis de saneamento 
analisadas, a proveniência da água foi a única categoria cujo crescimento no período entre os 
anos de 2007 e 2012 não se mostrou significativo. Já, o acesso dos domicílios à água canalizada 
passou de 85,8% no ano de 2007, para 92,1% em 2012. Evidencia-se, também, o aumento dos 
domicílios que possuem banheiro, que passou de 91,1% para 95,7%, com variação significativa 
de 4,6%. O destino do lixo também melhorou entre as variáveis analisadas, sendo a categoria 
de coleta direta do lixo de maior variação. Quando cruzada a coleta direta do lixo com o 
rendimento mensal, verificou-se uma relação positiva entre elas. Por fim, a variável “formas de 
escoadouro do banheiro” variou significativamente nesse período, com destaque para o 
acesso à rede coletora. No que diz respeito à avaliação do rendimento mensal, os domicílios 
com faixas de renda entre ½ salário até 5 salários mínimos apresentaram um crescimento 
significativo, sendo que diminuiu a porcentagem de domicílios que recebem até ½ salário 
mínimo. O aumento significativo na progressão das faixas de rendimento mensal per capita 
dos domicílios baianos no período de cinco anos foi sinérgico à melhoria das condições de 
saneamento básico. Tais análises comprovam que o acesso ao saneamento é garantia de uma 
população mais saudável, mais produtiva e assim, com maior renda, bem como de espaços 
urbanos qualificados para a moradia e o desenvolvimento de atividades econômicas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

535 
Pereira, Henrique S. e Cavalcante, Katia V. (org.). Anais do Seminário Internacional de Ciências do 

Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Manaus. 2014. Volume 3. ISSN:  2178-3500. 

SISTEMA AMBIENTAL PESQUEIRO MACURICANÃ – APA/NHAMUNDÁ-PARINTINS: 
DIÁLOGO ENTRE OS SABERES AMAZÔNICOS E A SUSTENTABILIDADE 

 
Vilsélia de Souza Pires, 

 Vilma Terezinha de Araujo Lima. 
 

A Área de Proteção Ambiental Nhamundá, Unidade de Conservação de Uso Sustentável localizada 
no Município de Parintins, Estado do Amazonas é formada por uma vasta região lacustre 
denominada Complexo Macuricanã. Compreende ecossistemas de terra firme (15%) e de várzea 
(85%). No ambiente, as águas amazônicas dependendo da sazonalidade proporcionam uma 
diversidade de lagos, furos, igarapés, restingas e paranás, contribuindo com a biodiversidade 
faunística, florística e ictiofaunística. Lá residem trinta e três comunidades com aproximadamente 
1.300 pessoas que tem na pesca a principal atividade econômica, sendo o conhecimento 
tradicional uma das principais formas de acesso aos recursos ambientais locais. O modo de vida dos 
habitantes das áreas de várzea é sustentado basicamente na agricultura familiar, na criação de 
pequenos animais, na caça e na pesca, sendo estes últimos permitidos apenas para o consumo. Os 
pescadores artesanais, por sua vez, através de suas práticas pesqueiras cotidianas, relacionam-se 
intrinsecamente ao desafio contemporâneo com vistas a um desenvolvimento sustentável, 
orientadas para as bases ecológicas, de equidade social, diversidade cultural e democracia 
participativa. Isto possibilita que cada pessoa, cada sociedade se aproprie dos saberes, técnicas e 
conhecimentos, técnicas para gestão dos seus processos de produção e decisões sobre sua 
qualidade de vida. A partir desse processo, os povos e as comunidades podem intervir, com base 
em seus saberes e capacidades próprias nos processos de decisão e gestão do desenvolvimento 
sustentável. (LEFF, 2005). A temática eleita é parte da pesquisa de mestrado em Ciências do 
Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, sendo empregadas para a obtenção dos dados, 
pesquisa bibliográfica, técnicas de pesquisa qualitativa, entrevistas semi-estruturadas, registros 
fotográficos. Os dados preliminares identificam os principais aspectos que permeiam a pesca nos 
lagos Macuricanã, baseado principalmente no conhecimento que os moradores detém sobre a 
região. Os pescadores da comunidade de São Sebastião do Paraná do Bôto e São José do Paraná do 
Espírito Santo de Cima, identificaram os frutos das algumas espécies vegetais, reconhecidos por 
eles como fonte de alimentação para os vários tipos de peixes na época da enchente. O fruto do 
catauari (caparidaceae) é o principal alimento do Tambaqui; o Tarumã (verbenaceae) alimenta o 
Tambaqui e o Aracu (Leporinus fasciatus); a planta conhecida como “Papa-Terra” alimenta a 
sardinha (Triportheus albus) no mês de junho, quando seus frutos amadurecidos caem no rio; além 
de alimentar o tambaqui (Colossoma macropomum), o pacu (Serresalmidae) e o aracu (Leporinus 
fasciatus). Muitas dessas plantas, além de servirem de alimento para os peixes, também são 
utilizadas na medicina popular, para cura de doenças. Além disso, conhecem profundamente as 
espécies ictiofaunísticas, os períodos propícios para a pesca com todas as sazonalidades das águas 
(enchente/cheia, vazante/seca,) os lagos mais propícios para a pesca, o fenômeno da “piracema” 
ao qual chamam de “arribação”. Pescadores do Paraná do Bôto identificaram os lagos Botinho 
(comercialização) e João Félix (procriação) como os pontos mais favoráveis para a pesca e os 
pescadores do São José do Espírito Santo de Cima recorrem ao rio Amazonas para a pesca do 
“peixe liso”, o surubim no período da enchente e ao lago Araçatuba (comercialização) como pontos 
mais propícios à pesca. Desta forma, com base em sua cultura tradicional, os povos amazônicos, 
transformam seus saberes em estratégia para o uso racional dos recursos ambientais, onde a 
prática pesqueira artesanal contribui significativamente para a conservação do ecossistema. Ao 
conservar as espécies vegetais protegem o alimento dos peixes, ao respeitar os critérios do defeso 
e do acordo de pesca existentes na região garantem a conservação dos recursos pesqueiros e, 
consequentemente a fonte do seu próprio sustento. 
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SISTEMA DE PREVISÃO E ALERTA DE INUNDAÇÕES EM ZONAS COSTEIRAS E 
PORTUÁRIAS - O PROJETO HIDRALERTA 

S. F. Silva,  
C. J. E. M. Fortes, 

 M. T. Reis,  
P. Poseiro,  
R. Capitão,  

J. A. Santos, 
L. P. Pinheiro, 
A. Rodrigues,  

A. Sabino,  
M. C. Rodrigues, 
 P. D. Raposeiro,  

C. Silva, 
 A. Simões, 

 E. B. Azevedo. 
 

Nesta comunicação descreve-se o projeto HIDRALERTA – “Sistema de previsão e alerta de 
inundações em zonas costeiras e portuárias”, cujo objetivo principal é o desenvolvimento de 
um sistema, com o mesmo nome, de previsão, alerta e avaliação de risco associado ao 
galgamento e inundação em zonas costeiras e portuárias, apoiado em medições/previsões da 
agitação marítima nessas zonas. Os casos de estudo considerados são o porto e baía da Praia 
da Vitória e a zona de Lisboa-Vale do Tejo (Costa da Caparica). Para este efeito, o projeto 
envolve a modelação numérica e experimental e a recolha de dados de medição nas zonas de 
estudo. Neste trabalho descrevem-se as metodologias e atividades desenvolvidas ao longo do 
projeto HIDRALERTA, referindo-se os principais resultados até agora alcançados. Este projeto, 
que envolve três metodologias (a aquisição de dados, a modelação experimental e a 
modelação numérica), tem como seu principal objetivo o desenvolvimento de um sistema de 
previsão e alerta de inundações e galgamentos em zonas costeiras e portuárias. Implementado 
em ambiente SIG, tem como ideia-base a utilização de previsões da agitação marítima (a 72 
horas) para calcular os efeitos dessa agitação na costa, nomeadamente em termos de 
inundações e galgamentos. Dos resultados obtidos até ao momento, salientam-se: • a recolha, 
nas zonas em estudo, de dados batimétricos, altimétricos, de agitação marítima, de ventos e 
de níveis de mar; • o conjunto de dados in situ adquiridos na campanha de campo na praia de 
São João da Caparica, que servirá para a validação dos modelos numéricos; • a previsão da 
agitação marítima através da aplicação do sistema integrado de modelos numéricos; • os 
desenvolvimentos que têm sido efetuados no modelo numérico não linear de propagação de 
ondas, BOUSS-WMH, com a inclusão de novos fenómenos físicos, nomeadamente a dissipação 
de energia devida ao atrito de fundo e rebentação das ondas, fenómenos importantes em 
zonas de baixa profundidade; • a utilização de metodologias baseadas em fórmulas empíricas 
e em redes neuronais para a estimação dos valores de run-up/galgamento em zonas de praia 
com e sem estruturas de proteção; • o desenvolvimento de uma nova rede neuronal, do tipo 
ARTMAP (Adaptive Resonance Theory) com técnicas de Lógica Fuzzy, já aplicada quer na 
previsão da agitação marítima, quer no estudo do galgamento; • o desenvolvimento e 
aplicação de uma metodologia de avaliação de risco aos casos de estudo do projeto; • o 
desenvolvimento de uma metodologia para a construção de mapas de consequências e sua 
aplicação ao porto da Praia da Vitória; • o desenho e o início de implementação do sistema de 
alerta, e das suas interfaces. Aplicação do novo sistema à praia da Costa da Caparica. 
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TRABALHADORES DA PESCA ARTESANAL: ACESSO À SEGURIDADE SOCIAL E 
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA COMUNIDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM 

PARINTINS-AM 
 

Maria Sandrelle Gonçalves Cardoso, 
Sara Moreira Soares, 
Elenise Faria Scherer. 

 
O texto Constitucional de 1988 instituiu a seguridade social, compreendida como direito à 
saúde, à previdência e à assistência social, os quais são considerados fundamentais à 
estabilidade da sociedade democrática (SIMÕES, 2009). O art. 195 do texto Constitucional de 
1988 especifica o pescador artesanal como contribuinte da previdência social, assegurando a 
este trabalhador cobertura frente a diversas situações de vulnerabilidade social.  Esta 
comunicação apresenta resultados preliminares de pesquisa de campo realizada em novembro 
de 2013 na Comunidade ribeirinha do Divino Espírito Santo em Parintins-Amazonas. 
Inicialmente, realiza abordagem sobre principais movimentos reivindicatórios dos 
trabalhadores da pesca  no  Brasil, em seguida, se discorre especificamente sobre a Política de 
Seguro Desemprego do Pescador Artesanal-PSDPA e por fim, realiza-se análise do acesso dos 
pescadores artesanais da comunidade do Divino Espírito Santo em Parintins-AM à referida 
política, assim como dos  impactos que esta apresenta no cotidiano desses  trabalhadores da 
pesca artesanal. O aporte teórico-metodológico utilizado é qualitativo, por nos permitir 
analisar o mundo das relações, representações, e dos significados (MINAYO, 2010), também se 
utilizou de entrevistas semiestruturadas e observações sistemáticas. Pode-se afirmar que os  
pescadores artesanais da comunidade do Divino Espírito Santo convivem com  déficits de 
cidadania no que se refere ao acesso à seguridade social, e que embora a Política de Seguro 
Desemprego do Pescador Artesanal-PSDPA  signifique melhoria nas condições de vida e de 
trabalhado dos pescadores e pescadoras artesanais,  isoladamente,  esta não consegue 
enfrentar, o conjunto de desigualdades sociais que se moldaram no mundo da pesca, sejam as 
precárias condições de vida e de trabalho, seja a falta de infraestrutura para a produção 
pesqueira, seja a ameaça de seus ambientes naturais, sua desproteção social dentre outras 
questões que se identificam no setor pesqueiro. 
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TRIBUTOS VERDES NO ESTADO DO AMAZONAS: UMA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE 

Ana Claudia Moxotó,  
Anna Christina L. de Oliveira,  

Tânia Geittenes Tondelo, 
 Paulo Sérgio Marinho, 

 Márcio Máximo, 
 Grayce Kelly Paraízo. 

 
O presente trabalho demonstra não só a relevância da preservação do meio ambiente, mas 
também a necessidade de implementação de Tributos Ambientais que visam estimular condutas 
não-poluidoras, desestimulando as poluidoras e principalmente, arrecadar recursos financeiros 
para uma ação mais eficiente do Estado. Dessa forma, faz-se necessário a análise dos fundamentos 
legais, que se consubstanciam na Constituição Federal de 1988, principalmente em se tratando do 
art. 225 da referida Constituição. A Lei 9.605/98 normatizou a aplicação das penalidades previstas 
no art. 225, §3º da Constituição Federal trazendo grande inovação na proteção ao meio ambiente, 
mas a proteção ambiental representa muito mais do que um sistema de controles e penalidades. A 
proteção ambiental deve ser incentivada de mais variadas formas construindo-se um sistema 
jurídico, econômico e social voltado a garantir o ambiente saudável para gerações atuais e futuras 
de maneira sustentável. Nesse diapasão, passamos a abordar o enfoque ambiental tributário, o 
qual busca, através da compensação tributária dada aos entes federais responsáveis pela maior 
parcela de proteção ambiental, incentivar e aumentar a proteção do meio ambiente nacional. Nos 
últimos anos, iniciou-se a busca por instrumentos ou mecanismos que mitigassem o uso incorreto 
dos recursos naturais, bem como aumentar sua proteção e sua utilização de forma sustentável. 
Nesse contexto, é notório a utilização de instrumentos econômicos que visam a proteção do meio 
ambiente e ao uso sustentável dos recursos naturais, corrigindo e diminuindo os impactos 
ambientais/socioambientais negativos causados pela sociedade. Alguns instrumentos econômicos 
utilizados são: O Imposto Territorial Rural - ITR, que é um tributo que há muito tempo vem sendo 
utilizado para a proteção, preservação e “controle da terra” e a lei federal disciplinadora desse 
tributo é a Lei n. 9.393/96; o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços vem 
sendo utilizado desde 1991 por alguns estados com típica indicação ambiental; A taxa ambiental é 
uma modalidade de tributo, de acordo com o disposto na Constituição Federal, sendo uma de suas 
características mais determinantes o fato de constituir tributo vinculado a determinada atividade 
estatal; Dentre outros, como, tributos em face da saúde, do patrimônio cultural, patrimônio 
genético . A utilização de instrumentos vinculados ao direito tributário, de que são exemplos a 
concessão dos benefícios fiscais e os tributos relativamente aos recursos naturais (Meio Ambiente 
Natural), não constitui pratica nova no ordenamento jurídico brasileiro. De fato, o campo de 
atuação do direito tributário com relação à proteção e à preservação dos chamados recursos 
naturais é amplo e infindável. Os incentivos tributários acabam por dar uma forma de efetividade à 
proteção ao meio ambiente, dando força ao princípio, inovador, do protetor-beneficiário (de 
incentivos tributários, isenções, compensação etc.), que na sociedade atual e sob o prisma da 
sustentabilidade tem muito mais eficácia que o antigo e conhecido princípio do poluidor-pagador. 
O maior desafio é a adaptação do poder público em criar mecanismos tributários capazes de 
incentivar os proprietários a proteger e manter íntegra e saudável uma área de relevante interesse 
ambiental. A perspectiva é que a discussão ganhe força com o apoio da comunidade acadêmica, 
bem como de toda a sociedade civil , para que o Estado Amazonas abra espaço para a discussão 
sobre o tributos ecológicos, criando e regulamentando sua normativa, incentivando seus 
municípios para a boa gestão ambiental. Este artigo visa analisar as legislações vigentes sobre o 
tema tributos ambientais no Estado do Amazonas. 
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UM CENARIO DO AÇAI DO AMAZONAS (EUTERPE PRECATORIA): SUPORTE PARA 
INICIATIVAS SUSTENTAVEIS NA AMAZÔNIA 

Jhassem Silva Siqueira,  
Henrique dos Santos Pereira. 

 
Dentre as atuais estratégias do governo brasileiro para mitigar os fatores de degradação 
florestal na Amazônia, destacam-se as iniciativas realizadas para fomentar atividades que 
fazem uso direto de produtos extrativistas da sociobiodiversidade. Neste cenário, o açaí-do-
Amazonas (Euterpe precatoria) assume destaque devido ao crescente interesse do mercado 
local e internacional pelo produto. No entanto, ainda são escassas informações quanto à 
capacidade das áreas de produção do estado do Amazonas em ofertar o açaí nativo em 
quantidades compatíveis com aquelas requeridas pelos programas de fomento econômico da 
atividade. Para se estimar o potencial de produção do açaí-do-Amazonas, foram obtidos dados 
secundários e dados primários coletados em campo entre os meses de setembro a dezembro 
de 2012, junto aos atores das cadeias produtivas locais de açaí (extratores, compradores, etc.). 
Foram sistematizadas as informações referentes à produção de açaí nos municípios de Atalaia 
do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Carauari, Codajás, Humaitá e Manacapuru, todos 
estes localizados no Estado do Amazonas. Para obtenção dos dados secundários foram 
utilizadas informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Em 2011, 
a produção de açaí no município de Atalaia do Norte foi de 200 toneladas, em Benjamin 
Constant de 200 toneladas, em Tabatinga de 53 toneladas, em Carauari de 995 toneladas, em 
Codajás de 4.421 toneladas, em Anori de 6.302 toneladas, em Humaitá de 1.746 toneladas e 
em Manacapuru de 2.816 toneladas de frutos de açaí (IBGE, 2011). Os dados obtidos 
diretamente em campo indicam que no município de Atalaia do Norte as áreas de maior 
extração localizam-se ao longo do rio Javari, rio Curuçá e rio Itacoaí. Em Benjamin Constant, 
destaca-se a produção ao longo da estrada municipal Bom Jardim. No município de Tabatinga, 
o extrativismo do açaí ocorre principalmente nas comunidades de Umariaçú I e II. Em Carauari, 
um setor de grande destaque na produção de açaí é Riozinho. Nos municípios de Codajás e 
Anori, os locais com maior potencialidade são as áreas de adjacências das estradas Codajás-
Anori e Anori-Anamã. Em Manacapuru, as principais áreas produtoras e potenciais de açaí 
estão no Rio Manacapuru, Repartimento, Mundurucus, comunidades de Nossa Senhora do 
Carmo e São Sebastião. Como resultado do levantamento de campo nestes municípios, estima-
se que a base produtiva quantificada de açaí do Amazonas no município de Atalaia do Norte 
foi de 68.7 toneladas, em Benjamin Constant de 156,81 toneladas, em Tabatinga 61,5 
toneladas, Carauari 304,03 toneladas, em Codajás 639,10 toneladas, Anori 479,40, toneladas, 
Humaitá 2.951,65 e Manacapuru 4.931,50. Ao todo foram 9.592,69 toneladas de açaí do 
Amazonas potencialmente disponível para iniciativas públicas e privadas de cunho sustentável. 
Como fator econômico e social, o produto tem importante papel na geração de renda para as 
famílias extratoras, como fonte de geração de emprego em agroindústrias e pequenos 
empreendedores locais. Como alimento, é destacado seu alto valor energético, rico em fibras, 
proteínas, gorduras e antocianinas (combate os radicais livres). Como fator de conservação do 
ambiente, a palmeira além de oferecer um belo visual nas comunidades, auxilia na 
manutenção dos ecossistemas florestais interagindo junto à fauna e flora local. Conclui-se que 
a produção do açaí-do-Amazonas (E. precatoria) se configura como importante atividade 
produtiva local o que torna a espécie um relevante produto da sociobiodiversidade com 
potencial para compor a economia sustentável desta parte da Amazônia Brasileira. 
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UMA ANÁLISE CRÍTICA DAS PROPOSIÇÕES DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE - POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Ádria Marinho da Silva, 

Diego Ken Osoegawa, 
Felipe Malcher Moraes,  

Vanessa Kerolin Araujo Meireles. 
 
As Conferências Nacionais do Meio Ambiente (CNMA) foram criadas e instituídas em 2003, por 
meio do Decreto Presidencial, com o objetivo de fomentar a discursão de politicas publicas 
ambientais, através de fóruns implementados pelo Ministério do Meio Ambiente, para 
formulação de uma agenda nacional do meio ambiente, por intermédio da mobilização, 
educação e ampliação da participação popular, com vistas ao estabelecimento de uma política 
de desenvolvimento sustentável. A 4ª CNMA ocorreu em 2013 e debateu a Politica Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). Diferentemente das edições anteriores que subsidiaram a formação 
de políticas públicas ambientais nacionais esta teve como objetivo identificar mecanismos para 
implementação da PNRS. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as conferencias são 
um instrumento recente de educação ambiental e democracia participativa, que precisa ser 
avaliado quanto à sua real participatividade e a capacidade das proposições de orientar a 
gestão de resíduos sólidos para sustentabilidade. Este trabalho teve como objetivo a 
apresentação de avaliação crítica da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que teve 
como eixo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir da analise da estrutura 
organizacional e das proposições resultantes à luz dos conceitos de sustentabilidade, 
desenvolvimento sustentável, ambiente, interdisciplinaridade, ações participativas e 
participantes. Os tópicos abordados se estruturam a partir do histórico das Conferências 
Nacionais do Meio Ambiente, evidenciando seus temas, objetivos, funcionamento e 
organização, histórico da problemática de resíduos sólidos, legislação nacional de gestão de 
resíduos sólidos, apresentação dos conceitos chave e discussão das propostas para 
implementação eficiente do PNRS em todas as esferas. Para avaliação crítica foram 
consultados: a legislação, todos os documentos e informações referentes à estruturação das 
conferencias e às deliberações promovidas pela 4ª CNMA existentes no portal do Ministério do 
Meio Ambiente on-line. Os conceitos que nortearam a analise foram abordados sob mapa 
teórico de autores específicos, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável sob obra de 
Henrique Leff, Interdisciplinaridade sob obra de Edgar Morin, Ambiente sob obra de Richard 
Domingues Dulley e ações participativas e participantes sob obra de Ivani Ferreira de Faria e 
Carlos Rodrigues Brandão. A 4ª CNMA implementou importante iniciativa de feedback da 
legislação para promover o cumprimento da PNRS, apesar disso melhorias metodológicas 
podem ser propostas para amplificar a participação popular. 
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USO SOCIAL DO AMBIENTE NATURAL DE DIFERENTES GRUPOS NA COMUNIDADE 
SÃO JOÃO DO TUPÉ/ RDS DO TUPÉ 

 
Shirley Cintra Portela Sá Peixoto 

 
O presente artigo pretende demonstrar as diferentes formas de uso social da comunidade São 
João do Tupé sobre as atividades de turismo e lazer. A comunidade fica numa área protegida 
do município de Manaus, é formada por dois grupos sociais: caboclos e indígenas. Destacam-
se pela diferenciação dos grupos de desenvolve as atividades de turismo e lazer, que é 
realizada conforme suas necessidades, interesses, motivações e conhecimentos sobre o 
ambiente natural de cada um dos dois grupos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente 
as atividades de turismo e lazer em áreas protegidas têm aumentado, sendo justificável por 
inúmeros fatores, mas sobressai os locais de beleza cênica natural. A Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Tupé (REDES do Tupé) é conhecida por ser uma área de 
natureza ainda conservada, com formação de praias durante o ciclo hidrográfico entre outros 
atrativos naturais. Na formação da comunidade está o um grupo de indígenas, que são 
organizados em associação para desenvolver as atividades de turismo e lazer. Fizeram 
parcerias de empresas turísticas e hotéis, vendem o roteiro em pacotes, e foi construída uma 
maloca especialmente para receber turistas. Na recepção é explicado pelo Cacique o que vai 
acontecer, a seguir a apresentação de um apanhado dos rituais índios Dessana. Os pacotes são 
de pernoite - com sobrevivência indígena na selva, e apresentam o conhecimento das ervas 
usadas como remédios entre outras curiosidades. Já os caboclos que trabalham com a 
atividade de turismo e lazer ainda não chegaram a uma organização para tal atividade. 
Enquanto os indígenas trabalham com turismo como a única fonte e renda, os caboclos tem o 
turismo como uma renda extra. Os caboclos tem o uso social que reage conforme a vazante do 
rio – durante a seca eles não desenvolvem nenhuma atividade relacionada com turismo ou 
lazer, e nas cheias dos rios, não há o atrativo principal para o lazer que é a praia. Para 
investigar os aspectos socioculturais e ambientais presentes na atividade de turismo e lazer na 
Comunidade São João do Tupé foi utilizada uma abordagem multimétodo, com a observação 
direta guiada por um roteiro de observação, a entrevistas semiestruturada, também guiada 
por um roteiro de entrevista, registro fotográficos e anotações no caderno de campo. Essa 
proposta metodológica é usada em estudos de pessoa-ambiente, devido à grande 
complexidade para entender a interação entre ambos, a qual consiste em multiplicidades 
metodológicas (várias técnicas e instrumentos) de diversas áreas de conhecimento. 
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UTILIZANDO INDICADORES ECOLÓGICOS PARA ANTECIPAR OS EFEITOS DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS ECOSSISTEMAS SEMIÁRIDOS 

 
Cristina Branquinho 

 
Como resultado das atividades humanas e das alterações climáticas, os ecossistemas estão a 
experimentar mudanças da escala local até à global. O impacto dessas mudanças leva à 
proposta de uma nova era, o Antropoceno. Os cientistas têm tentado quantificar os limites 
ambientais, económicos e sociais para as atividades humanas na Terra. Num quadro de 
mudança global alguns autores concluíram que a taxa de mudança do clima e a perda da 
biodiversidade já ultrapassaram os limites de segurança do sistema Terra. Os ecossistemas têm 
limites críticos, os chamados pontos de ruptura, em que o sistema muda abruptamente para 
um estado alternativo. Uma vez esse limiar cruzado, a mudança para o estado inicial do 
sistema pode ser impossível levando a perda da biodiversidade, serviços dos ecossistemas e 
bem-estar humano. Estes pontos de ruptura são extremamente difíceis de prever, assim, a 
dependência de sinais de alerta, indicando a iminência de um limiar crítico é fundamental. Os 
primeiros sinais de resposta do ecossistema associados às mudanças globais são demasiado 
pequenos ou demasiado complexos para serem medidos por meios convencionais. Além disso, 
não é possível prever o efeito integrado de várias variáveis, que actuam no ecossistema. Desta 
forma, propõe-se usar indicadores ecológicos mensuráveis e integrados da estrutura, 
composição e função dos ecossistemas, chamados indicadores ecológicos. O impacto dos 
fatores de mudança global nos ecossistemas tem sido frequentemente avaliado através de 
riqueza de espécies de plantas. As características funcionais dos organismos têm grandes 
impactos sobre a magnitude das funções dos ecossistemas (por exemplo, a produtividade, a 
água reciclagem de nutrientes, decomposição), e quantificar, assim, a diversidade funcional e 
associá-la aos processos dos ecossistemas é uma área em rápida expansão. O nosso trabalho é 
focado no estudo da diversidade funcional das plantas ao longo de um gradiente de 
desertificação no Mediterrâneo, visando a modelação da sua relação com a funcionalidade dos 
ecossistemas e prestação de serviços. Usamos ainda esta abordagem funcional para: (i) 
detectar os efeitos das alterações climáticas e da desertificação; (ii) melhor prever trajetórias 
futuras do ecossistema; (iii) planear estratégias de gestão e ações de restauração de 
ecossistemas (e melhorar a sua relação custo-benefício).  Num quadro de mudança global é 
fundamental comparar o impacto das políticas ambientais globais em todo o mundo, a fim de 
apoiar as três convenções das Nações Unidas (ONU): biodiversidade, mudanças climáticas e 
desertificação. A hipótese subjacente é que é possível identificar e desenvolver indicadores 
ecológicos integrados dos efeitos das alterações globais na estrutura e função dos 
ecossistemas. Esses indicadores ecológicos devem ter potencial de alerta precoce e serem tão 
universais quanto possível. Assim, será possível acompanhar as mudanças globais de forma 
comparável (mundial) prever e desenvolver estratégias para evitar os limiares de ruptura. 
Agradecimentos: PTDC/AAC-CLI/104913/2008, e o contrato de Investigador FCT. 
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VIVER INTERCULTURALMENTE A ÚNICA POSTURA ECOLOGICO-POLITICA POSSÍVEL 
PARA A NOSSA SOBREVIVÊNCIA 

 
Manuela Morais, 

Paulo Alves Pereira. 
 
A comunicação “Viver interculturalmente – a única postura ecologico-politica possível para a 
nossa sobrevivência” pretende ser uma reflexão sobre o nosso quotidiano marcado 
profundamente pelos beneficios e problemas levantados pela multiculturalidade numa altura 
em que em função do lucro imediato são desbaratados os recursos naturais a todos os níveis. 
Assistimos a um arrasamento vertiginoso de regiões fulcrais à sobrevivência do planeta. Mas 
de nada nos valerá, se ao lutarmos contra essa tendência de destruição não incluirmos o Ser 
Humano como parte integrante do ambiente que pretendemos proteger. Para contrapor a 
tendência da época em que vivemos, caracterizada por uma postura neoliberal dominada 
pelas decisões dos mercados financeiros internacionais, é urgente pensar um desenvolvimento 
baseado em formas alternativas de produção que não comprometam os recursos naturais, 
principalmente os recursos não renováveis. A sociedade terá naturalmente de fazer uma 
reconversão de valores, aleando o desenvolvimento econômico à preservação dos recursos 
naturais e ao respeito pelas culturas, sem que para isso estabeleça qualquer escala 
hierarquica. Os benefícios que poderiam adevir de uma realidade “multicultural” continuaram 
a ser ofuscados por um constante foco de problemas se não soubermos transformar essa 
realidade numa verdadeira prática intercultural entre as populações autóctones e as 
migrantes, bem como de respeito e aceitação de todas as minorias. É igualmente um apelo à 
educação intercultural como algo imprescindível e natural, baseada no convívio e interação 
entre culturas diferentes numa práxis de aproximação à natureza. O respeito e a aceitação do 
"outro", não deverá estar dissociado do respeito e compreensão das limitações do planeta em 
que vivemos. Esta postura implica a educação urgente do cidadão de amanhã, para que este 
aprenda não só a refletir sobre a necessidade de partirmos as barreiras do "Nós" e "Eles" que 
devido juizos-de-valor preconceituosos muitas vezes nos separam, mas também a ultrapassar 
uma atitude antropocêntrica que nos tem conduzido a comportamentos antagónicos aos ciclos 
da natureza. Trata-se aqui de uma tarefa política prioritária ao serviço da solução de 
problemas que afetam não só a nossa sociedade mas todo o planeta em que vivemos. Apenas 
através da comunicação e troca de experiências entre as várias culturas, será possível 
estabelecerem-se plataformas de interação entre elas que contemplem o respeito pela 
natureza, com políticas de preservação dos recursos naturais. Este processo interactivo é a 
única possibilidade de se evitar não só qualquer espécie de enculturação, mas mesmo de 
destruição do planeta como o conhecemos.  
 
 

 

 

 

 

 


