Conservação dos Recursos Naturais
da Várzea através do Turismo Ecológico
e da Gestão Participativa na Região de Silves

1

E

Manejo dos recursos pesqueiros

xecutado pela Associação de Silves pela Preservação
Ambiental e Cultural (Aspac), de 2002 a 2005, o
projeto Conservação dos Recursos Naturais da
Várzea Através do Turismo Ecológico e da Gestão
Participativa na Região de Silves/AM
teve como objetivos: i) desenvolver um
sistema de monitoramento do manejo
dos recursos pesqueiros gerenciado
pelas comunidades ribeirinhas e poder
público municipal; ii) implementar um
sistema de produção alimentar baseado nos princípios
da permacultura e; iii) fortalecer o ecoturismo em
12 comunidades ribeirinhas localizadas no Baixo Rio
Urubu, às margens do lago Canaçari e rio Amazonas.
Para implementação das atividades, o projeto foi
beneficiado com R$ 655.618,67 através do ProVárzea/
Ibama e apresentou uma contrapartida institucional de
R$ 318.085,00. O projeto ainda contou com a parceria
da Associação Vida Verde da Amazônia (Avive) e do
Instituto de Permacultura da Amazônia (Ipa).

Manejo dos recursos pesqueiros
As ações de manejo dos recursos pesqueiros foram
implementadas nos lagos Preto, Piramiri, Purema e
Queimado. Nos três primeiros, a estratégia de manejo
foi de proteção integral, o que levou esses lagos a serem
denominados de santuários. Já o lago Queimado foi destinado
à pesca familiar de subsistência. A área aquática manejada
pelo projeto alcançou 1.361 hectares, sendo que a vigilância
destas áreas foi realizada pelos próprios comunitários, através
de bases flutuantes de apoio no interior dos lagos.
Como resultado do manejo dos recursos pesqueiros
foram elaborados quatro acordos de pesca para a região e
realizado um Fórum Municipal de Pesca para a discussão
e implementação dos acordos. As medidas de manejo
adotadas permitiram aumento na biomassa de peixes, no
número de desovas de quelônios e na quantidade de aves
piscívoras nos lagos manejados, o que indica redução no
esforço da pesca e recuperação do estoque populacional
de quelônios. No entanto, a ausência de um sistema de
monitoramento sistemático das ações de manejo não
permitiram quantificar estes fatos.

Permacultura
O componente de permacultura implementou um
sistema de produção junto à Pousada Aldeia dos Lagos
que envolveu a instalação de horta orgânica, viveiro de
mudas de árvores nativas, minhocário, criação de galinha
e de coelhos, além da produção de adubo. O sistema
serviu como modelo para difusão da permacultura no
município, além de abastecer a pousada com alimentos.
Também foram implementadas, em 10 comunidades da
várzea local, unidades demonstrativas com horta orgânica,
viveiro de mudas e produção de adubo.
No entanto, somente o sistema implementado junto à
Pousada apresentou resultados positivos. A descontinuidade da
assistência técnica especializada e a falta de um retorno financeiro
imediato parecem ter contribuído para que os resultados não
fossem alcançados na intensidade esperada. Por outro lado, o
componente de permacultura contribuiu para a recuperação de
algumas áreas degradadas. Ao longo de três anos de atividades,
cerca de 350 mudas de madeira de lei e frutíferas foram plantadas
às margens de lagos e igarapés.

eficiente entre os envolvidos no projeto, assim como de
planejamento e gestão eficiente na utilização dos recursos
oriundos dos serviços prestados, também contribuíram para
o desestímulo entre as partes envolvidas.

Lições aprendidas
1 •Os acordos de pesca são reconhecidos como
ferramentas importantes em ações de recuperação e
ordenamento pesqueiro. No entanto, a implementação dos
acordos deve vir acompanhada de um eficiente sistema de
vigilância e monitoramento da produção pesqueira, de modo
a gerar subsídios concretos e mais realistas possíveis para a
formulação de políticas públicas.

Ecoturismo
Houve uma forte relação entre o componente de
conservação de lagos e o de ecoturismo. Os recursos
destinados ao ecoturismo, como lanchas e equipamentos
de comunicação, foram freqüentemente utilizados para
fiscalização das áreas protegidas. Além de colaborar com
a conservação de lagos, o componente de ecoturismo
promoveu a capacitação em língua italiana de cinco guias
de turismo ligados a Aspac, favoreceu a participação dos
técnicos em eventos nacionais e internacionais, e promoveu
maior conhecimento sobre os aspectos ambientais da região
junto aos turistas. Os roteiros turísticos incluíam visitação aos
lagos manejados, focagem noturna de animais, caminhadas
em trilhas no interior da floresta e visitação às comunidades,
inclusive com refeições regionais e pernoites em casas de
ribeirinhos onde eram contadas estórias amazônicas tendo
como objetivo o envolvimento dos visitantes com o cotidiano
da população local.
No ano 2002, início do apoio do ProVárzea/Ibama, a
Pousada Aldeia dos Lagos recebeu cerca de 200 turistas. Após
quatro anos de execução do projeto esse número elevou-se
para 400 turistas, perfazendo uma média anual de 288 turistas,
oriundos principalmente da Europa e EUA. Em princípio esta
linha gerou muita expectativa nas comunidades. No entanto,
a inconstância no fluxo de turistas afetou a freqüência dos
serviços oferecidos pelos comunitários e, conseqüentemente,
o retorno financeiro da atividade. A falta de uma comunicação

Um dos blocos de apartamentos da Pousada Aldeia dos
Lagos, com paisagem do lago de Silves ao fundo

2 •Os princípios básicos da permacultura implicam em
um sistema integrado, e muitas vezes complexo, de uso dos
recursos naturais, o que requer um acompanhamento técnico
especializado e atividades de capacitação mais constantes
para que essas práticas sejam assimiladas pela cultura social
local e conseqüentemente passem a fazer parte do cotidiano
das comunidades.
3 •O turismo ecológico é uma atividade promissora no
município, no entanto ainda incipiente. A integração das
diferentes atividades, a busca por mecanismos de divulgação
mais eficientes e a transparência na gestão dos recursos são
pontos que devem ser reforçados em ações futuras.
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Manejo de Lagos de Várzea na Região de Tefé
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esenvolvido pelo Grupo de Preservação e
Desenvolvimento – GPD, de 2001 a 2004,
o projeto Manejo de Lagos de Várzea na
região de Tefé foi beneficiado com R$ 353.663,00
por meio do ProVárzea/Ibama e uma
contrapartida institucional em torno
de R$ 115.114,00. O projeto teve
como objetivos: i) implantar, monitorar
e avaliar um sistema de manejo de
lagos, ii) implementar atividades de
recuperação da mata ciliar dos lagos manejados,
iii) fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar,
e iv) fortalecer a organização comunitária e institucional
em 16 comunidades dos municípios de Tefé, Alvarães
e Maraã, no estado do Amazonas. Para a execução
de suas atividades contou com a parceria do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – Ibama, do Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do
Amazonas - Idam e da Prelazia de Tefé, por meio da
Comissão Pastoral da Terra – CPT e do Movimento de
Educação de Base – MEB.

Manejo de Lagos
O manejo previa ações em três tipos de lagos:
preservação, manutenção e comercialização sendo os de preservação totalmente protegidos,
os de manutenção abertos apenas para a pesca
de subsistência e os de comercialização para
qualquer tipo de atividade pesqueira. A idéia
era garantir o cumprimento das normas de
utilização estabelecidas neste zoneamento. Para
isto o projeto investiu na capacitação de Agentes
Ambientais Voluntários – AAVs que realizavam a
vigilância das áreas manejadas. Também foram
promovidos cursos de manejo comunitário da
pesca que levaram conhecimentos sobre legislação
ambiental pesqueira e aspectos ecológicos sobre
as principais espécies consumidas, ajudando a
ordenar esta atividade nos lagos manejados. No
início do projeto, seis comunidades realizavam
o manejo em 20 lagos de diferentes categorias.
No entanto, em 2005 - término do projeto,
somente três comunidades estavam envolvidas

no manejo de nove lagos. A deficiente assistência
técnica às comunidades envolvidas, a distância e
o difícil acesso aos lagos manejados são fatores
que desestimularam a participação de algumas
comunidades.

Recuperação da mata ciliar
Como estratégia de recuperação de áreas degradadas
foram plantadas 5.200 mudas de diversas espécies de árvores
madeireiras e frutíferas, tais como andiroba Carapa guianensis,
sumaúma Ceiba pentandra, café Coffea arabica e cupuaçu
Theobroma grandiflorum. As atividades de plantio envolviam
crianças e adolescentes das escolas comunitárias com o
intuito de reforçar a importância da manutenção da floresta e a
recuperação de áreas degradadas. As mudas eram produzidas
em três viveiros comunitários situados nas comunidades Santa
Helena do Içé, Bom Jardim e Santa Luzia do Curupira. No
entanto, o baixo envolvimento das famílias na manutenção
dos viveiros e a ausência de monitoramento sistemático da
sobrevivência das mudas plantadas fizeram com que, ao
término do projeto, os viveiros fossem desativados.

nos cargos de diretoria das associações comunitárias. Ao
término do projeto, 63 cargos, correspondentes a 35% do
número existente, eram ocupados por representantes do sexo
feminino. No entanto, institucionalmente, as dificuldades que
o GPD enfrentou (conflitos de interesses entre antiga diretoria
e nova diretoria eleita, diminuição de recursos financeiros
provenientes de doações e inversão de hierarquias entre os
técnicos do projeto e membros da diretoria) contribuíram
para um processo de desestabilização institucional do GPD
na época.

Lições aprendidas
1 •O manejo comunitário de lagos, com a utilização
de acordos de pesca para regulamentação das normas de
uso, necessita de forte envolvimento comunitário, eficiente
sistema de monitoramento e amplo mecanismo de cogestão, envolvendo técnicos de institutos de pesquisas e
representantes do poder público municipal, Ibama e colônias
de pescadores;

Agricultura familiar
A agricultura familiar foi fortalecida por meio da
diversificação das culturas e aumento da produtividade.
Foram plantadas 3.000 mudas de açaí Euterpe oleracea,
abacate Persea americana e café. O cultivo de pepino,
quiabo, cheiro verde, pimenta, pimentão e couve em hortas e
canteiros suspensos comunitários também foi implementado,
sendo que a produção era destinada à complementação
da merenda escolar, além da subsistência dos próprios
comunitários. No entanto, a baixa organização comunitária,
a ausência de assistência técnica sistemática e as dificuldades
de escoamento e comercialização da produção foram os
principais pontos que inviabilizaram a continuidade das ações
ao término do projeto.

Vigilância em um dos lagos manejados

Organização comunitária e institucional
Os cursos de organização comunitária e formação de
lideranças, e o envolvimento sistêmico dos beneficiários
de diversas faixas etárias foram estratégias desta linha do
projeto. Ao todo, 343 pessoas foram beneficiadas pelos
cursos oferecidos. Já a educação ambiental foi trabalhada
formalmente nas escolas e em atividades extraclasse, de modo
a envolver jovens e crianças no processo de conscientização
ambiental e propiciar a discussão de temas relacionados à
qualidade da água, reciclagem do lixo e uso sustentável da
fauna e flora. A participação do público feminino nas ações
do projeto promoveu a elevação do número de mulheres

2 •Atividades de reflorestamento nas áreas de várzea
necessitam de especial atenção à época de plantio, às
espécies a serem utilizadas, à capacidade técnica da equipe
envolvida e ao acompanhamento do desenvolvimento e
sobrevivência das mudas plantadas;
3 •A definição de estratégias que viabilizem a captação
de recursos, a promoção da funcionalidade de todos os cargos
da diretoria, definindo claramente as atribuições de cada um,
e a revisão periódica das normas constantes em seu estatuto,
são pontos importantes para a gestão de instituições de base,
como é o caso do GPD.

Consórcio de uso dos recursos naturais
da várzea por meio dos princípios da
sustentabilidade e da co-gestão
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roposto pela Piscipesca Assessoria e Comércio Ltda
e desenvolvido por uma equipe multidisciplinar
da Universidade Federal do Amazonas (Ufam),
no período de julho de 2004 a julho de 2007, o projeto
Consórcio de uso dos recursos naturais
da várzea por meio dos princípios da
sustentabilidade e da co-gestão recebeu
o apoio financeiro do ProVárzea/Ibama
na ordem de R$ 271.493,70 tendo
como contrapartida institucional outros
R$ 269.086,00. Os objetivos do projeto
foram: i) Capacitar as comunidades
envolvidas no projeto para a produção,
utilização e comercialização sustentável dos recursos
naturais e ii) Formação de um consórcio entre órgãos
públicos, setor privado e organizações locais para a
criação de cadeias produtivas sustentáveis. Os principais
parceiros foram a Ufam, por meio do Programa Integrado
de Recursos Aquáticos e da Várzea (Pyrá), a Associação
de Desenvolvimento Sustentável do Lago Cururu (Adesc),
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável,
Meio Ambiente e Turismo de Manacapuru (Sedemat),

o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama/Manacapuru) e o Centro de
Desenvolvimento Energético do Amazonas (CDEAM).
Foram manejados por volta de 2.300 ha de áreas aquáticas
e terrestres, envolvendo 596 pessoas.

Capacitar as comunidades
envolvidas no projeto
Por meio do projeto foram aplicados 32 cursos voltados
à capacitação familiar, dentre eles destacam-se: Cidadania
e Meio Ambiente; Direitos Humanos; Noções Básicas
de Economia Rural; Ecologia; Agroecologia; Contagem
de Ninhos de Pirarucu; Produção de Biofertilizantes;
Composto Orgânico; Produção de Farinha de Peixe
(piracuí). Ao todo 576 pessoas, entre adolescentes, jovens
e adultos, tiveram seus conhecimentos aprimorados ou
adquiriram novos conhecimentos ligados à temática
ambiental. As ações de capacitação tiveram impactos
positivos na quantidade e qualidade das frutas (mamão
e maracujá) e hortaliças (alface, couve e cheiro-verde)
produzidas e comercializadas.

O projeto trabalhou a valorização do conhecimento
tradicional, o trabalho participativo, a redução do uso de
agroquímicos e a diminuição das perdas no processo de
produção. Módulos intensivos de capacitação agrícola,
instalação de cinco unidades de produção demonstrativas
e acompanhamento técnico sistemático foram ferramentas
também utilizadas pelo projeto. Através de aulas práticas,
foram abordadas técnicas alternativas de controle de
pragas, proteção do solo e sistemas consorciados de
cultivos, promovendo assim o aumento da produção com a
manutenção da área explorada.
Já na linha de manejo da pesca as ações ficaram
comprometidas. O fortalecimento do acordo de pesca
do lago Cururu não aconteceu. A idéia era que o maior
cumprimento das normas do acordo resultassem em um
aumento da produtividade pesqueira do lago, beneficiando
assim as famílias locais com maior quantidade e qualidade
de pescado e possibilitando ainda a comercialização do
excedente. Mas, de fato, as poucas ações de fiscalização por
parte dos órgãos ambientais competentes e a diminuição da
produtividade do sistema aquático manejado nos últimos anos
desestimularam as famílias participantes, comprometendo
desta forma o acordo.

utilizada para o escoamento da produção obtida. No
entanto, a baixa produtividade em determinadas épocas do
ano, imposta pela variação sazonal no nível das águas, e a
ausência de preços diferenciados para produtos orgânicos
tornam inviável o transporte da produção até os grandes
centros consumidores como Manaus.

Lições aprendidas
1 •O apoio e a intervenção dos órgãos ambientais
competentes, sejam eles da esfera federal, estadual ou
municipal, no acordo de pesca do Cururu é fundamental para
o alcance dos seus objetivos e promoção da sustentabilidade
ambiental, social e econômica da área;

Formação de um consórcio entre
órgãos públicos, setor privado e
organizações locais
Objetivando a construção de um consórcio integrando
representantes de instituições comunitárias, órgãos
governamentais e iniciativas públicas e privadas, que
proporcionasse uma cadeia de produção sustentável,
identificando melhores fluxos de comercialização e mercados
que valorizem produtos obtidos a partir da utilização de
princípios e técnicas da agricultura orgânica, o projeto
estabeleceu importantes parcerias, com destaque para
a participação do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e
Pequenas Empresas - Sebrae, da Associação Intercomunitária
de Desenvolvimento do Cururu - Adesc e da Prefeitura
Municipal de Manacapuru.
A parceria com o CDEAM promoveu a criação da
Cooperativa Energética e Agroextrativista Rainha do Açaí
(Ceara) e de uma usina de beneficiamento de polpa de
frutas locais como açaí, goiaba e maracujá e produção de
energia alternativa em caráter experimental com a queima
de biomassa (caroços de açaí).
O financiamento do ProVárzea/Ibama ao projeto
proporcionou a compra de uma embarcação fluvial, com
capacidade para 14 toneladas de carga, que vem sendo

Beneficiários e técnicos do projeto produzindo adubo orgânico

2 •A baixa produção e os preços obtidos pelos
produtos agrícolas orgânicos nas áreas de várzea ainda não
contribuem para criação de novas cadeias produtivas que
saiam dos tradicionais elos de comercialização observados
na Amazônia;
3 •São necessários trabalhos de negociação e marketing
com os principais mercados consumidores e poder público
para incentivar a produção e a incorporação dos produtos
sustentáveis da várzea com garantia de preço diferenciado
em função da agregação de valor ao produto oriundo de
técnicas sustentáveis de produção que promovem a saúde
do produtor e dos consumidores.
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projeto Manejo Sustentável de Quelônios por
Comunidades do Médio e Baixo Amazonas,
mais conhecido por Projeto Pé-de-Pincha, teve
como proponente a Fundação Institucional Rio Solimões
(Unisol) e foi executado por professores,
técnicos e alunos ligados a Universidade
Federal do Amazonas (Ufam). No período
de agosto de 2004 a setembro de 2007
recebeu apoio financeiro do ProVárzea/
Ibama no valor de R$ 338.130,00 e
contou com uma contrapartida de R$ 144.791,00.
Os objetivos trabalhados pelo projeto foram: i) introduzir
práticas de conservação e manejo participativo de quelônios;
ii) promover a educação ambiental nas áreas de abrangência;
iii) divulgar e incentivar a criação de quelônios em cativeiro;
e iv) promover a capacitação de recursos humanos para
o desenvolvimento sustentável. Estiveram envolvidas no
manejo de quelônios 83 comunidades dos municípios de
Barcelos, Barreirinha, Parintins, Terra Santa, Oriximiná, Juruti,
Nhamundá e Faro. Durante a implementação, os principais
parceiros do projeto foram o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
Prefeituras Municipais de Terra Santa, Oriximiná, Parintins e
Barreirinha, e a Mineração Rio do Norte.

Introduzir práticas de
conservação e manejo
participativo de quelônios
Ao longo da execução do projeto foram identificadas
13.855 covas de quelônios das espécies tracajá Podecnemis
unifilis, irapuca P. erythrocephala, pitiú P. sextuberculata
e tartaruga P. expansa. Ao todo 268.788 ovos foram
identificados ou transferidos de áreas ameaçadas para
praias naturais ou artificiais manejadas. O trabalho envolveu
aproximadamente 20.742 pessoas durante as atividades de
coletas dos ovos, nascimento e solturas dos filhotes.
Ao todo, foram devolvidos a natureza 146.102 filhotes
de quelônios nos municípios trabalhados pelo projeto. As
atividades de soltura eram momentos de envolvimento de
crianças, jovens e adultos, servindo ainda como excelente
atividade extra-classe e complementação do conteúdo teórico
oferecido nas escolas das comunidades envolvidas.

Promover a educação
ambiental nas áreas de
abrangência do projeto
O investimento em atividades de educação ambiental
nas comunidades e escolas dos municípios abrangidos foi

surpreendente. No total foram desenvolvidas 422 atividades
entre cursos, palestras, apresentações artísticas, gincanas e
exposições em congressos.
O envolvimento com as escolas permitiu a capacitação e
reciclagem de 275 professores em temas variados, tais como
os cursos de permacultura, criação de abelhas sem ferrão,
criação de capivaras, criação de galinhas caipira, tecnologia do
pescado, noções básicas de saúde, dentre outros. Estes temas
foram ainda trabalhados junto às comunidades em geral.

Divulgar e incentivar a criação de
quelônios em cativeiro
Dois tipos de estruturas de criação de quelônios foram
testados, tanques escavados e viveiros flutuantes colocados
nas margens dos lagos ou dos rios. O projeto apoiou as
atividades de 31 criadouros experimentais (oito em Terra
Santa, oito em Parintins, nove em Barreirinha e seis em
Oriximiná). Nestes criadouros encontram-se atualmente
4.984 quelônios. O resultado da criação mostrou que os
quelônios se desenvolveram mais rápido no sistema de
viveiros flutuantes, onde se aproveitou a circulação natural
dos corpos de água. Já o sistema de tanque escavado, além de
não ter permitido o desejável desenvolvimento dos quelônios,
foi de difícil manejo por acumular muito excremento em
suas estruturas.
No primeiro semestre de 2007 foram comercializados,
experimentalmente, 10 animais do criadouro da comunidade
Desengano, município de Terra Santa. Os animais foram
vendidos ao preço de R$ 10,00 a unidade, havendo diversos
compradores interessados. No entanto, o Ibama ainda não
reconhece essa modalidade de criação comunitária, prevista
na nova minuta de instrução normativa de criação de
quelônios que tramita desde 2002 para aprovação. Quando
isso ocorrer, os criadouros comunitários poderão também
comercializar os animais legalmente.

município de Terra Santa, capacitando assim 52 pessoas que
ajudaram na vigilância das áreas manejadas e orientação dos
ribeirinhos quanto às boas práticas ambientais. No entanto, se
levarmos em conta os AAV formados através de outras ações
do Ibama teremos um contingente de 120 AAV atuando nas
áreas trabalhadas pelo projeto.

Lições aprendidas
1 •Observamos que, quanto maior a necessidade básica
de subsistência das populações que foram alvo do projeto,
maior foi a dificuldade em aceitar as práticas de manejo de
quelônios. Isso se deve ao fato dos quelônios e seus ovos
serem um importante item da dieta dos ribeirinhos, bem
como sua comercialização, mesmo na ilegalidade, propiciar
a complementação da renda.
2 •As ações desenvolvidas pelo projeto, realizadas
por meio de inúmeras parcerias envolvendo órgãos
governamentais, instituições de pesquisa, iniciativa privada e
sociedade civil, são exemplos a serem seguidos por projetos
similares em outras regiões da Amazônia.
3 •Apesar do bom desenvolvimento alcançado pelos
quelônios nos viveiros flutuantes, o crescimento da maioria
dos animais no decorrer do projeto não foi suficiente para
que pudessem ser comercializados em um tamanho exigido
pelo mercado. No entanto, os criadores estão animados com
a possibilidade de lucro futuro e pensam em aumentar a área
de criação.

Promover a capacitação de
recursos humanos para o
desenvolvimento sustentável
A formação de Agentes Ambientais Voluntários (AAV)
era outra meta. Embora tardiamente, o projeto realizou em
julho de 2007 o curso de Agentes Ambientais Voluntários no

Soltura de filhotes de quelônios no município de Terra Santa
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Meio, município de Fonte Boa

O

Manejo dos recursos pesqueiros

manejo comunitário participativo dos recursos
pesqueiros nos setores Maiana e Solimões
do Meio, situados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamiraua (RDSM), município de
Fonte Boa/AM, teve como proponente
a Prefeitura Municipal e instituição
executora o Instituto de Desenvolvimento
Sustentável de Fonte Boa (IDSFB). No
período de julho de 2004 a setembro
de 2006 o ProVárzea/Ibama repassou
R$ 82.290,00 ao projeto e a prefeitura subsidiou outros
R$ 73.269,00 como contrapartida.
O projeto teve como objetivos desenvolver a
organização comunitária, elaborar e aprovar acordos de
pesca, capacitar pescadores para manejar os recursos
pesqueiros e realizar o manejo dos recursos pesqueiros.
O projeto contou com a parceria da Associação dos
Pescadores de Fonte Boa e da Polícia Militar. A principal
espécie de peixe manejada foi o pirarucu Arapaima gigas.
No entanto, outras espécies como o tambaqui Colossoma
macropomum, a pirapitinga Piaractus brachypomus
e o aruanã Osteoglossum bicirrhosum também foram
beneficiadas por meio do manejo.

Desenvolver a organização
comunitária
Com o intuito de fortalecer a organização comunitária,
uma série de reuniões participativas envolvendo os ribeirinhos,
técnicos e entidades representantes dos pescadores foi
realizada. Nestas reuniões foram discutidas as formas de
organização, os critérios para uso dos recursos pesqueiros,
os acordos de pesca, a mediação de conflitos, a forma de
participação e a contrapartida dos pescadores e técnicos no
processo de implantação e funcionamento do projeto.
O processo de fortalecimento trabalhou ainda o
incentivo à regularização profissional dos pescadores
junto a Associação visando o usufruto de benefícios
tais como o seguro desemprego e aposentadoria. Como
resultado da organização comunitária, em outubro de
2004, foram criadas as associações de produtores dos
setores Maiana e Solimões do Meio.

Elaborar e aprovar
acordos de pesca
No início do projeto a idéia era que dois acordos de
pesca, um para cada uma das regiões envolvidas, fossem

elaborados de modo que normas comunitárias passassem a
ser institucionalizadas pelo Ibama na forma de Instruções
Normativas. No entanto, ao longo do desenvolvimento
percebeu-se que, pelo fato da área abrangida pelo projeto
estar situada no interior de uma Unidade de Conservação, no
caso a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o
que deveria ser elaborado era o Plano de Manejo da Unidade,
que, por si só, já contemplaria as regras para a pesca na
área. Assim, técnicos do IDSFB passaram a discutir junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e ao Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas (Ipaam) a criação e implementação do Plano de
Manejo. Além disso, os setores Maiana e Solimões do Meio
têm representantes no Conselho Deliberativo da RDSM, desta
forma também participando da elaboração do mesmo.

Capacitar pescadores para o manejo
Segundo a IN nº 1 de 2005, só é autorizada a pesca do
pirarucu no estado do Amazonas em áreas de manejo dentro
de unidades de conservação de uso direto ou inseridas em
acordos de pesca. Para isso deve-se apresentar um projeto
de uso que inclua uma contagem (censo) da população de
pirarucus nessas áreas. Assim, 86 pescadores dos setores
Maiana e Solimões do Meio, bem como da Associação de
Pescadores de Fonte Boa, foram capacitados por meio do
Curso de Contagem de Pirarucus, que permite a determinação
dos estoques da espécie nos lagos manejados. De modo a
auxiliar no processo do manejo, foi realizado ainda um curso
para formação de Agentes Ambientais Voluntários (AAV). O
curso foi realizado pelo Ibama, em parceria com o IDSM,
IDSFB e Petrobrás, beneficiando oito pescadores dos setores
Maiana e Solimões do Meio. Estes AAV vêm divulgando
as ações do projeto, participando da vigilância dos lagos
manejados e contribuindo no monitoramento dos resultados
alcançados pelo projeto.

Manejar os recursos pesqueiros
O envolvimento participativo e organizado foi fator
preponderante para as atividades de manejo, que incluíram a
organização social, o mapeamento participativo, a vigilância
dos lagos manejados, a captura e a comercialização. No
início do projeto, 112 famílias estavam envolvidas nas ações
de manejo dos lagos. Já no semestre de julho a dezembro de
2006, 150 famílias de 10 comunidades (seis do setor Maiana
e quatro do setor Solimões do Meio) estavam participando.
O resultado após três anos de manejo foi um incremento
no número de pirarucus despescados (353, 695 e 645,
respectivamente nos anos 2004, 2005 e 2006), no preço do

Pirarucu, a principal espécie manejada pelo projeto

quilo comercializado (que passou de R$ 2,50 no início do
projeto, para R$ 3,10 ao seu término), e na renda familiar
obtida, que chegou a ser de R$ 921,40 (representando um
acréscimo entorno de 100%). Com isso, houve melhora na
qualidade de vida das famílias envolvidas, que investiram
o recurso proveniente do manejo na reforma e construção
de habitações, compra de motores de propulsão, antenas
parabólicas e novos utensílios de pesca, e maior investimento
educacional nas crianças e nos jovens.

Lições aprendidas
1 •Apesar dos ótimos resultados do manejo em toda a área
da RDSM, provavelmente não é possível fazer replicações
deste modelo para toda a Amazônia. De modo geral, as
condições de produtividade lacustre na Amazônia não são
similares às encontradas nesta região;
2 •A troca de informações entre o conhecimento
tradicional, obtido a partir da efetiva participação
dos ribeirinhos nas diversas etapas do manejo, e o
conhecimento técnico, proveniente do acompanhamento
dos técnicos do Ibama, IDSFB e IDSM foi fundamental
para o desenvolvimento deste modelo de manejo dos
recursos pesqueiros;
3 •Por ser uma atividade econômica recente, o sistema de
comercialização do pirarucu proveniente de áreas manejadas
ainda precisa ser melhorado. O intermédio de grandes
comerciantes locais, que financiam apetrechos de pesca,
rancho e gelo, torna muitas vezes a negociação de valores
desfavorável para o ribeirinho.
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Sistema Integrado
de Produção Terra-Água

D
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esenvolvido pelo Grupo Ambiental Natureza Viva
(Granav) nas comunidades Menino Deus e Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, no município de
Parintins, estado do Amazonas, o projeto Sistema Integrado
de Produção Terra-Água recebeu o apoio
do ProVárzea/Ibama no período de 2002
a 2006. Para a realização das atividades,
o projeto recebeu R$ 254.541,00 e outros
R$ 104.238,00 foram provenientes de
contrapartida. Os objetivos do projeto
foram: i) introduzir diversas culturas agrícolas na várzea;
ii) implantar um sistema de manejo de lago na microbacia da região do Comprido; iii) desenvolver atividade
não-agrícola para melhoria de renda e de alimentação;
iv) desenvolver o reflorestamento mantendo e ampliando
a biodiversidade; e v) construir um centro de treinamento
e uma casa de armazenamento e beneficiamento de
produtos. Os principais parceiros foram o Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e a Secretaria Municipal de Educação
de Parintins.

Introduzir culturas
agrícolas na várzea
Ao longo do desenvolvimento do projeto foram
introduzidos os cultivos de berinjela, cubiu, repolho, pepino
e couve-manteiga. Ao todo seis famílias envolveram-se
com o cultivo de hortaliças gerando bons aprendizados,
complementação alimentar e melhoria na renda familiar a
partir da venda do excedente produzido. A área cultivada
pelas famílias ficou em torno de três hectares. Contudo,
notamos que esta atividade ainda carece de melhores
práticas tecnológicas para transpor as adversidades do
ambiente de várzea. A grande variabilidade do regime
hidrológico tanto no período de extremas estações de
cheias, quanto no período de seca, foram um dos principais
fatores que dificultaram a expansão desta atividade. Além
disso, a ocorrência de pragas nas culturas, principalmente
o pulgão, e a falta de um efetivo acompanhamento técnico
foram também observadas.
O modelo demonstrativo de irrigação, que utilizou água
do rio com auxílio de motor-bomba, necessita de melhor
avaliação no que diz respeito a relação custo-benefício, pois

utiliza a gasolina como fonte de energia e isso onera os gastos
de utilização. Por outro lado, a realização da irrigação manual
praticada por uma outra parte das famílias mostrou-se de difícil
execução, por conta do enorme esforço físico empregado.

Implantar um sistema de
manejo de lago
Nas duas comunidades alvo do projeto já havia um acordo
comunitário de pesca informal pré-existente. Por conta disso,
a idéia era que, após a realização de diversas assembléias
intercomunitárias, o acordo fosse submetido ao Ibama para
que pudesse ser editada a Instrução Normativa, transformando
assim as normas acordadas pelos diversos atores envolvidos
em um efetivo ordenamento dos recursos pesqueiros. No
entanto, durante as discussões houve o envolvimento de outras
20 comunidades, passando assim a participar 460 famílias
nas discussões para elaboração do acordo. Isso postergou a
definição de uma proposta de uso geral para toda a região
do Paraná de Parintins e teve como conseqüência o atraso na
elaboração da minuta final a ser encaminhada ao Ibama.

Desenvolver atividade não-agrícola
Duas atividades não agrícolas foram testadas, a criação de
capivaras Hydrochaeris hydrochaeris e a criação de abelhas sem
ferrão Melípona spp em caixas padronizadas. A primeira por não
ter tido um efetivo acompanhamento técnico não conseguiu
estabelecer o manejo adequado, resultando no fracasso das
atividades. Por outro lado, a criação de abelhas sem ferrão, que
contou com o acompanhamento de técnicos do Inpa, foi totalmente
assimilada nas comunidades envolvidas no projeto, e isso se
refletiu na disseminação da atividade para outras comunidades da
região. Ao término do projeto, 262 colméias instaladas em caixas
padronizadas estavam sendo acompanhadas por 31 famílias
de cinco diferentes comunidades. Muitas das colméias estavam
instaladas em meliponários comunitários construídos a partir do
apoio do ProVárzea/Ibama. O mel obtido das colméias passou a
ser utilizado na alimentação, no tratamento de pequenas infecções
e, algumas vezes, vendido na sede do município, ajudando assim
na complementação da renda familiar.

Construir um centro de
treinamento e uma casa de
armazenamento e beneficiamento
A Casa do Saber Popular, denominação dada ao centro de
treinamento do projeto, serviu para a realização de encontros,
palestras, reuniões e cursos de capacitação. Ao longo do
desenvolvimento do projeto foram oferecidos 11 cursos,
tais como o de criação de abelhas sem ferrão, produção
de hortaliças, beneficiamento de pescado, informática e
administração de micro empresa, beneficiando 109 pessoas. A
partir de um convênio com a prefeitura municipal, a Casa do
Saber Popular passou também a atuar com o telecurso para
ensino fundamental, tendo a primeira turma, composta por
16 ribeirinhos, concluído essa fase dos estudos, em 2007.
Afalta de planejamento adequado e o baixo acompanhamento
técnico fizeram com que boa parte da lavoura de milho e arroz
que havia sido plantada fosse perdida, inviabilizando assim o
uso adequado da casa de armazenamento e beneficiamento.

Lições aprendidas
1 •Apesar das várzeas demonstrarem boa produtividade
agrícola, o baixo conhecimento técnico por parte dos
ribeirinhos e fatores naturais, tais como a variação sazonal
no nível das águas e a presença de pragas, podem tornar as
atividades difíceis de serem executadas;
2 •Os inúmeros cursos de capacitação oferecidos pelo
projeto, o grau de organização das comunidades envolvidas,
e o interesse dos técnicos do projeto em participar de eventos
e buscar parcerias, fizeram com que o Granav passasse a ser
reconhecido como uma das principais associações ambientais
do município de Parintins;
3 •O processo de discussão e definição das regras de acordos
de pesca é demorado, muitas vezes conflituoso e necessita de uma
efetiva participação dos órgãos ambientais competentes, sejam
eles da esfera federal, estadual ou municipal.

Desenvolver o reflorestamento
Uma das principais atividades do projeto, que contribuiu
para o envolvimento de um público diferenciado de atores,
foi a produção e plantio de mudas frutíferas e madeireiras. A
partir do viveiro comunitário foram produzidas e plantadas,
nos quintais familiares e na borda de lagos, 4.300 mudas de
espécies como catauari, socoró, graviola, manga, fruta-pão
e açaí. O acompanhamento do desenvolvimento das mudas
permitiu uma taxa de sobrevivência em torno de 51%.

Mobilização comunitária para reunião do projeto
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Reflorestamento de áreas degradadas
na região de Ituquí e Ilha de São Miguel
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xecutado pela Associação de Mines e Pequenos
Produtores e Agricultores de Aracampina (Ampa),
o projeto Reflorestamento de áreas degradadas
na região de Ituquí e Ilha de São Miguel recebeu apoio
financeiro do ProVárzea/Ibama entre
fevereiro de 2003 e janeiro de 2006.
O recurso repassado foi de R$ 58.420,00
tendo como contrapartida outros
R$ 20.585,00. Os objetivos trabalhados
foram: i) recuperação da margem de
um lago através do plantio de árvores nativas da região;
ii) melhoramento da capacidade organizativa da
associação e dos grupos da comunidade; iii) melhoramento
do sistema de monitoramento e fiscalização dos
lagos e tabuleiros de quelônios; e iv) divulgação das
atividades desenvolvidas pela associação comunitária
de Aracampina. O proponente teve como parceiro o
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e
foi executado na comunidade de Aracampina, distante
cerca de 40km da sede municipal de Santarém. O projeto
beneficiou 63 famílias, distribuídas entre os associados
da Ampa, Grupo Renascer e demais grupos existentes na
comunidade, somando um total de 317 comunitários.

Recuperação da margem de lago
através do plantio de árvores
nativas da região
Visando recuperar as áreas degradadas próximas ao
lago da comunidade foram plantadas 3.747 mudas de
árvores frutíferas. No entanto, a taxa de sobrevivência foi
somente de 46%. Este resultado foi atribuído ao tipo de
terreno escolhido para o plantio. A área trabalhada possui
características de várzea baixa, com fácil inundação, e para
agravar a situação, o tipo de solo apresentava-se compactado.
Segundo relatos dos técnicos do projeto, houve mudas que
ficaram até cinco meses em baixo d`água. Apesar do esforço
comunitário, o total de mudas que sobreviveram foi pouco
frente à área total a ser recuperada. Apesar dos resultados
não terem sido expressivos observam-se bons aprendizados:
i) a experiência mostrou que as espécies que apresentaram
melhores taxas de sobrevivência foram o catauari (Crateva
benthamii) e a munguba (Pseudobambax munguba), que
devem ser plantadas entre 50-70 cm de altura; ii) o plantio
de mudas do capim canarana (Echinochloa polystachya),
associado ao reflorestamento, foi importante para diminuir
a velocidade da água na época da enchente, evitando desta

forma o tombamento das mudas. O capim apresentou ainda um
rápido crescimento, proporcionando a recuperação do ambiente
onde plantado, em curto espaço de tempo. Para um melhor
aproveitamento do plantio da canarana deve-se arrancá-la nos
bancos naturais em estaca (ramo) e replantá-las na mesma forma
em áreas de interesse, associada ao plantio das mudas florestais
em áreas de várzeas baixas.

Melhoramento da capacidade
organizativa da associação e dos
grupos da comunidade
No início do projeto, a associação encontrou dificuldades
para mobilizar os sócios para participar das atividades a serem
desenvolvidas. Para mudar esta situação, a associação mobilizou
lideranças e grupos organizados existentes na comunidade para
participar de suas assembléias. Nestas foram apresentados os
objetivos da associação para com os programas educacionais,
ambientais e sociais. O resultado das assembléias foi a adesão e
formação de parcerias entre os grupos da comunidade e associação.
As parcerias foram importantes para o desenvolvimento das
atividades previstas no projeto. Ao longo do projeto 28 pessoas
que se encontravam afastadas da associação voltaram a participar
efetivamente da mesma. No entanto, a entrada de novos associados
não aconteceu, provavelmente devido as atividades trabalhadas no
projeto não gerarem renda aos envolvidos, e a falta de interesse
dos comunitários em participar de uma organização que prioriza
a melhora coletiva em médio e longo prazos.

Melhoramento do sistema de
monitoramento e fiscalização
dos lagos e tabuleiros
A fiscalização é uma tarefa de difícil execução por ser
uma atividade voluntária. Se não houver o envolvimento de
boa parte da comunidade, certamente não haverá êxito nesta
atividade. O resultado dos monitoramentos demonstrou um
crescimento no número de fiscalizações ao longo dos meses e
o envolvimento de maior número de participantes por equipes.
O efeito das fiscalizações refletiu na redução das infrações nas
áreas protegidas. Durante os três anos de atividades não ocorreu
nenhum caso de infração que necessitasse da intervenção do
Agente Ambiental Voluntário da comunidade.
Com relação à proteção e a identificação de covas naturais
de quelônios nas cercanias da comunidade de Aracampina,
nos anos 2003, 2004 e 2005 foram registradas 312, 380
e 322 covas, respectivamente. Estes valores demonstram
uma pequena redução no número de covas identificadas
no período 2004-2005. Possivelmente, a redução de covas
é conseqüência do fenômeno das terras caídas, que vem
ocasionando a redução das praias utilizadas para desova.

Reflorestamento na borda de lago

Divulgação das atividades
desenvolvidas pela associação
comunitária de Aracampina
Através do monitoramento de campo observou-se que
as atividades, apesar de cumpridas, não foram arrojadas no
sentido de promover uma ampla divulgação e disseminação
para outras regiões vizinhas, embora se tenha observado
uma elevada conscientização ambiental na comunidade. O
único material educativo produzido pelo projeto foi a cartilha
“Aracampina: aprendendo com a natureza”, que destaca as
principais atividades e os resultados alcançados por meio da
proteção de praias e reflorestamento das margens do lago. A
distribuição do material alcançou as escolas de várzea da região
do Ituqui, os pescadores - por intermédio das assembléias gerais
dos conselhos regionais de pesca do município de Santarém, e o
público acadêmico dos cursos de Biologia e Gestão Ambiental
das Universidades de Santarém.

Lições aprendidas
1 •Espécies como catauari e munguba mostraram ser as
mais promissoras em atividades de reflorestamento em áreas de
várzea baixa, devendo ser plantadas com um tamanho mínimo
de 50 a 70 cm. A utilização de mudas de canarana pode ainda
ser um catalizador da sobrevivência das espécies plantadas
pois ajuda a diminuir a correnteza no período da enchente,
evitando assim o tombamento das mudas. A espécie apresenta
ainda um crescimento rápido, proporcionando a recuperação
em curto espaço de tempo, e serve de abrigo e local de desova
para algumas espécies de peixes;
2 •De modo geral, não é fácil envolver os comunitários
em atividades que não dão retorno imediato, tais como
o reflorestamento e a proteção e transplante de covas de
quelônios. Porém, elas tiveram excelente efeito no processo
de conscientização ambiental entre os comunitários;
3 •A realização de atividades que gerem renda devem ser
estimuladas pois assim a chance de um maior envolvimento
dos beneficiários eleva-se substancialmente, além do que,
contribuem para a promoção da melhoria da qualidade de
vida e segurança alimentar.
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Apoio a iniciativas comunitárias de gestão
integrada dos recursos naturais de várzea
Executado pela Associação dos Trabalhadores
Agroextrativistas da Ilha de São Salvador (Ataiss), o projeto
Apoio a iniciativas comunitárias de gestão integrada dos
recursos naturais de várzea recebeu o apoio do ProVárzea/
Ibama no período de maio de 2004 a
setembro de 2007, com o objetivo de
mobilizar e fortalecer as comunidades para a
exploração sustentada dos recursos naturais,
capacitar as familias envolvidas em atividades
alternativas, pôr em prática planos de uso dos
recursos naturais, dotar as comunidades com
uma infraestrutura mínima para beneficiar e
comercializar a produção obtida e divulgar as
ações do projeto. Para este fim a associação
recebeu o montante de R$ 258.192,26 e disponibilizou em
contrapartida R$ 58.500,00. Ao longo de seu desenvolvimento
o projeto teve como instituições parceiras a Federação de
Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase – Núcleo
Gurupá) e a Casa Familiar Rural de Gurupá.

Fortalecimento e
mobilização comunitária

Manejo dos recursos pesqueiros

As ações do projeto envolveram cerca de 180
famílias de oito comunidades ribeirinhas. O trabalho de

valorização da mulher e discussões de questões ligadas
a gênero promoveu um aumento de 25% no número
de mulheres participando dos grupos de trabalho das
comunidades envolvidas. Isto se refletiu ainda no número
de mulheres ocupando cargos de liderança na Ataiss,
que, ao término do projeto era seis, o que correspondia
a 41,3% do total de cargos ocupados.

Capacitação em
atividades alternativas
Através das atividades de capacitação, 67 famílias
puderam adquirir conhecimentos em temas relacionados
ao seu cotidiano. O projeto ofereceu os cursos de
manejo de açaizal, beneficiamento do pescado
(filetagem, aproveitamento de resíduos) confecção
de utensílios domésticos e apetrechos para pesca
(armadilhas para captura de camarão, redes de pesca,
vassouras) e produção de artesanato (crochê, vasos e
flores de garrafas plásticas e cestos). Estes conhecimentos
vêm proporcionando uma complementação na renda
familiar a partir da venda dos produtos, economia em
gastos com o conserto de apetrechos de pesca e o melhor
aproveitamento das áreas manejadas de açaí.

Praticando planos de uso
dos recursos naturais
Nas inúmeras reuniões comunitárias de sensibilização e
seminários para discussão dos planos de uso foram discutidas
questões relacionadas à legislação ambiental, propostas de
regras para preservação e conservação, manejo agroecológico,
acordos de pesca e propostas de valores de comercialização
do pescado. Com essas atividades as famílias envolvidas
no projeto chegaram ao consenso e aprovaram seis planos
de uso - Ilha de São Salvador, comunidades Santa Maria
do Aracuteua, São Francisco do Murupucu, Santo Antônio
do rio Uruai, Nossa Senhora da Conceição do Mariony e
São Sebastião do Icaripuca. Convém destacar que algumas
normas dos planos de uso referem-se a pesca dos grandes
bagres migradores, piramutaba Brachyplatystoma vaillantii
e dourada Brachyplatystoma rousseauxii, no canal do rio
Amazonas, e no ambiente terrestre, o investimento na coleta
do fruto do açaí em detrimento a extração do palmito.

Infraestrutura comunitária e para
comercializacao da produção
A implantação de dois postos de recepção e controle do
pescado, nos quais os próprios pescadores realizam a pesagem
do produto, bem como fazem as anotações necessárias ao
controle da produção, permitiu uma mudança na relação entre
pescador e atravessador (geleiro). Anteriormente, os pescadores
ao retornarem da jornada de trabalho, dirigiam-se diretamente
aos barcos geleiros, onde entregavam seu produto, a partir daí,
não tinham mais controle algum sobre o mesmo, submetendo-o
à pesagem e controle do comprador, que via de regra possui
seus equipamentos de biometria adulterados. Além do mais,
quem fazia todo o controle era o próprio comprador, “ajustando
as contas” ao final de cada viagem. Esse método sempre deixava
prejuízo aos pescadores.
Com o recurso do projeto foi adquirido ainda um barco
de madeira, de 13 metros de comprimento, com capacidade
para oito toneladas de carga e equipado com motor de
centro de 18 HP. A embarcação tem aptidão mista, ou seja,
transporte de passageiros e escoamento da produção, sendo
ainda utilizada pela coordenação do projeto no processo de
mobilização comunitária.

Com o apoio do ProVárzea/Ibama e a participação
comunitária na forma de mutirão foi construída ainda uma
nova sede para a Ataiss, feita em madeira manejada e dotada
com salão para eventos, escritório e cozinha. A nova sede vem
sendo utilizada para a realização de oficinas, cursos e mutirões
para produção de artesanatos e apetrechos de pesca.

Lições aprendidas
1 •As reuniões comunitárias, as discussões para criação
e implementação dos planos de uso, e a maior aproximação
com os órgãos ambientais já resultaram na diminuição
do uso do timbó (tóxico) na captura de peixes e o melhor
aproveitamento econômico nas áreas de manejo do açaí.
2 •O projeto possibilitou o empoderamento comunitário,
a valorização feminina e o intercâmbio com outras
experiências similares desenvolvidas em outras regiões. Estes
pontos fizeram com que a Ataiss passasse a ser reconhecida
no município de Gurupá como uma referência no manejo
dos recursos naturais.
3 •Os acordos de pesca em águas abertas (canal principal
dos rios) são mecanismos bastante recentes de gestão
dos recursos pesqueiros, necessitando assim de maiores
discussões e participação efetiva dos diversos grupos de
atores envolvidos na exploração do recurso e uma maior
aproximação dos órgãos ambientais competentes.

Equipe técnica do projeto em uma das áreas de manejo de açaí.
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Projeto comunitário de produção sustentável
de óleos essenciais da região de várzea

Manejo dos recursos florestais

D

esenvolvido pela Associação Vida Verde da
Amazônia (Avive), o Projeto comunitário
de produção sustentável de óleos essenciais
da região de várzea recebeu o apoio do ProVárzea/
Ibama entre os anos 2002 a 2005. Para
execução das atividades o projeto foi
beneficiado com R$ 438.062,00, tendo
ainda como contrapartida institucional
R$ 242.399,00. As atividades do projeto
foram desenvolvidas em 12 comunidades
ribeirinhas do município de Silves, no estado do
Amazonas, totalizando por volta de 27,5 hectares
florestais manejados.
Os objetivos do projeto foram: i) identificar, selecionar
e estudar a ecologia e biologia das espécies potenciais
produtoras de óleos essenciais da várzea; ii) capacitar
comunitários e sócios da Avive na produção de espécies
e óleos essenciais de forma ecologicamente correta e
iii) produzir e certificar óleos essenciais através do uso e
plantio de espécies da várzea. Os principais parceiros na
implementação do projeto foram a Associação de Silves
pela Preservação Ambiental e Cultural (Aspac), o Fundo
Mundial para Natureza (WWF), o Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia (Inpa) e o Serviço Brasileiro de
Apoio a Micro e Pequena Empresa (Sebrae).

Espécies produtoras
de óleos essenciais
Durante a execução do projeto foram coletadas e
identificadas como potenciais plantas produtoras de óleos
essenciais as espécies Copaíba, Tento, Mari-Mari, Puxuri,
Jauari, Andiroba, Priprioca, Mulateiro, Macacarecuia,
Jenipapo, Cumaru, Breu branco, Breu amarelo, Breu
vermelho, Jeniparana, Anani e Jauari. Destas 17 espécies, sete
tiveram sua identificação botânica realizada e confirmada no
Inpa (Andiroba, Cumaru, Copaíba, Puxuri, Breu branco, Breu
vermelho e Citronela).
No entanto, desde fevereiro de 2003 a Avive
era impedida por parte do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético (CGEN) de realizar as coletas
de material vegetal (sementes, raízes, folhas e galhos),
bem como a realização das análises químicas. Com o
apoio do ProVárzea/Ibama, em abril de 2005 a Avive
obteve a autorização para a execução das análises
químicas, e em dezembro de 2005 obteve autorização
para coleta de material biológico.

Capacitação de pessoal

Lições aprendidas

Durante o desenvolvimento do projeto a capacitação foi
priorizada. No total 331 pessoas tiveram seus conhecimentos
aprimorados em cursos como: agricultura natural, técnicas
silviculturais, destilação e extração alcoólica de óleos
essenciais, identificação botânica, aromaterapia, associativismo/
cooperativismo, empreendedorismo e informática. Estas
capacitações permitiram o envolvimento de 117 famílias, de
12 comunidades, nas atividades do projeto.

1 •A utilização dos óleos essenciais se mostrou um modelo
promissor a ser disseminado na Amazônia, pois promove o
uso de recursos florestais não-madeireiros e leva em conta
o desenvolvimento de produtos a partir de conhecimentos
tradicionais, porém adaptados aos mercados consumidores
e tecnologias atuais;
2 •O processo de certificação dos produtos mostrou-se
demorado, burocrático e de difícil solução. Isto em parte ocorre
em função da ausência de regularização fundiária em áreas de
várzea e a pouca habilidade dos técnicos dos órgãos ambientais
competentes em acompanhar e reconhecer iniciativas
comunitárias de conservação dos recursos naturais.
3 •O trabalho desenvolvido pela Avive foi essencial não
somente para a sustentabilidade das ações propostas no projeto,
mas também porque possibilitou o resgate e elevação da autoestima das mulheres envolvidas no projeto, que antes se viam
como marginais ao processo socioecômico e cultural.

Produção e Certificação
No decorrer do projeto, a Avive produziu e comercializou
21 produtos diferentes: Sabonetes (Andiroba, Copaíba, Cumaru,
Melão-São-Caetano, Pau-Rosa); Vela na Macacarecuia, Vela
simples (Puxuri, Breu e Citronela); Kit de sabonete e vela na
peneira; Óleos (Cumaru, Pau-Rosa, Andiroba, Copaíba, Breu
Amarelo, Breu Branco, Puxuri); Mel; Creme anti-reumático;
Incenso de Breu, Sachê aromático.
Com o intuito de promover a comercialização dos
produtos, em 2003 foi criada a Cooperativa de Produtos
Naturais (Copronat). Por meio da cooperativa, os produtos
são vendidos na loja da Avive em Silves, na Pousada Aldeia
dos Lagos (que utiliza os sabonetes no serviço de quarto), na
loja ECOshop em Manaus, e divulgados no Sul do país e no
exterior (Irlanda, Alemanha e EUA) por meio da exposição
em feiras e congressos.
Apesar dos excelentes resultados alcançados pelo projeto
não foi possível concluir a certificação de nenhum produto.
Isso ocorreu em função da burocracia das licenças ambientais,
farmacêuticas e fundiárias. Para solucionar o problema, a
Avive vem trabalhando na realização dos planos de uso
das espécies utilizadas e solicitou ao Instituto de Terras do
Estado do Amazonas (Iteam) a regularização fundiária de 450
hectares de floresta para uso comunitário.

Associada da Avive produzindo sabonetes
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Manejo florestal comunitário madeireiro em
áreas de várzea do distrito do Itatupã

N

Manejo dos recursos florestais

o período de junho de 2004 a novembro de 2007
o ProVárzea/Ibama apoiou o projeto Manejo
florestal comunitário madeireiro em áreas de
várzea do distrito do Itatupã, executado pela Associação
dos Trabalhadores Agroextrativistas do
Distrito do Itatupã (Ataedi). O projeto
recebeu desembolso no valor de
R$ 222.937,96 e outros R$ 70.551,00
como recurso de contrapartida.
Os objetivos do projeto foram:
i) apoiar e fortalecer a Ataedi como
entidade representativa dos pequenos
extratores de madeira de várzea;
ii) capacitar e treinar as comunidades envolvidas para
o cumprimento das atividades de manejo florestal
comunitário madeireiro; iii) regularizar a atividade
de exploração florestal madeireira das famílias que
praticam o manejo florestal; iv) buscar novos mercados
consumidores da madeira de várzea legalizada dos
sócios da Ataedi; v) divulgar os resultados obtidos
para outras comunidades da região do estuário do rio
Amazonas.

Para a execução das atividades e alcance dos objetivos
a Ataedi contou com a parceria da Federação de Órgãos
para Assistência Social e Educacional (Fase) e do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais (STR/Gurupá). Ao término do
apoio o projeto contava com a participação de 475
pessoas, representantes de 95 famílias, em 15 diferentes
comunidades.

Apoiar e fortalecer a Ataedi
No início do projeto a Ataedi apresentava 60 pessoas
em seu quadro de associados. Após três anos de atividade,
ao término do projeto, o número de associados estava em
95, representando um acréscimo de 58,3 %.
Com o apoio financeiro do ProVárzea/Ibama foram
adquiridos diversos bens, tais como: barco de alumínio
com motor de 40 hp, gerador portátil de energia elétrica,
microcomputador, impressora, estabilizador, armário, rádio
SSB, arquivo de metal, quadro magnético, ventiladores,
máquina fotográfica, GPS, cadeiras estofadas, bússolas e
freezer. Essas aquisições propiciaram uma melhoria no
desenvolvimento das atividades de campo, bem como nas
atividades administrativas da associação.

Capacitações e treinamentos
Desde de julho de 2004, a Ataedi desenvolve um
trabalho de treinamento e capacitação de comunitários para
trabalhos de campo por meio de cursos, oficinas e encontros,
possibilitando assim a geração de novos conhecimentos e a
formação de lideranças comunitárias mais capacitadas. Ao
longo do projeto foram oferecidos 22 cursos de capacitação
em administração e prestação de contas, monitores
ambientais, associativismo, manejo florestal madeireiro,
gestão de pequenas serrarias, legislação ambiental, produção
de mudas, dentre outros. As atividades de capacitação
resultaram na formação de 42 monitores ambientais que
estão atuando como multiplicadores das ações do projeto
em caráter mobilizador e disseminador na região do Itatupã
e outras áreas adjacentes.

Regularizar a atividade
de exploração florestal
Participam das ações de manejo florestal de uso múltiplo
61 famílias, em atividades voltadas a exploração dos recursos
naturais de forma sustentável, por meio, principalmente, do
manejo do pau-mulato (Calycophyllum spruceanum), virola
(Virola surinamensis) e açaí (Euterpe oleraceae).
No decorrer do projeto, a Ataedi juntamente com as
entidades parceiras estimulou as atividades de regularização
da exploração florestal na expectativa de conseguir a
liberação dos Planos de Manejo que foram protocolados
no Ibama. No entanto, ao longo de todo o projeto, somente
foram liberadas 36 Autorizações de Exploração Florestal
em março de 2005. Depois de decretada a Lei 11.284, em
02 de março de 2006, que trata da gestão de florestas públicas,
o Ibama não liberou mais nenhum pedido de autorização
de exploração. Isto aconteceu, principalmente, devido às
questões burocráticas relacionadas à Legislação Ambiental
que norteiam as atividades florestais.

a R$ 120,00 m3, enquanto que na última safra o preço subiu
para R$ 175,00.

Divulgar os resultados obtidos
Durante todo o período de execução do projeto as
experiências adquiridas foram divulgadas por meio da
participação em seminários, encontros e intercâmbios. Como
reconhecimento das ações do projeto, representantes de
outras comunidades e municípios buscam junto aos técnicos
do projeto informações que os possibilitem replicar em suas
localidades as experiências positivas do manejo florestal
comunitário. Outro importante resultado é a discussão
que vem sendo realizada para a criação de uma Reserva
Extrativista na região do Itatupã, colaborando assim com a
realização de atividades manejadas na área.

Lições aprendidas
1 •O processo de regularização fundiária, seja por meio de
termos de cessão de uso, seja por meio da criação de Unidades
de Conservação é essencial para que as atividades de manejo
florestal comunitário possam ser executadas de maneira
satisfatória, tirando assim os produtores da ilegalidade;
2 •O envolvimento e apoio dos poderes público
municipal e estadual, de modo a aproximar as associações
comunitárias que trabalham o manejo florestal de pequena
escala com o órgão federal gestor, é uma importante estratégia
a ser desenvolvida;
3 •A busca de mercados que ofereçam preços diferenciados
por produtos florestais oriundos de áreas manejadas deve ser
uma constante, mesmo que este processo seja demorado e
necessite da mudança dos atuais processos de comercialização
que predominam na região.

Buscar novos mercados
consumidores
A busca por mercados consumidores mais interessantes
envolveu negociações diretas com os compradores e
discussões comunitárias mais freqüentes. Como resultado,
do segundo semestre de 2004, período em que se iniciou
o apoio do ProVárzea/Ibama, até os dias atuais, o preço de
venda dos produtos manejados sofreu significativa elevação.
No caso do açaí, o preço médio da lata subiu de R$ 8,00 para
R$ 11,57 no início da safra. A dúzia da madeira em tábua era
vendida inicialmente a R$ 15,00 e hoje alcança um preço
médio de R$ 20,00/dúzia; a virola serrada era comercializada

Açaizal nativo na região de atuação do projeto
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Manejo de 10 espécies de plantas para fitoterápicos
e fitocosméticos junto às famílias ribeirinhas de duas
comunidades do município de Manaquiri-AM

Manejo dos recursos florestais

N

o período de março de 2005 a setembro de
2007, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro
e Pequena Empresa (Sebrae/AM) implantou
com o apoio do ProVárzea/Ibama o projeto Manejo de
10 espécies de plantas para fitoterápicos
e fitocosméticos junto às famílias
ribeirinhas de duas comunidades do
município de Manaquiri-AM. O projeto
teve como objetivos: i) Organizar e
capacitar as pessoas envolvidas no
projeto para uma melhor utilização das espécies
manejadas; ii) Pôr em prática um sistema de manejo
participativo de espécies florestais da várzea; iii) Implantar
uma estrutura para o beneficiamento e comercialização
das espécies selecionadas e iv) Acompanhar e divulgar as
ações desenvolvidas no projeto. Para o desenvolvimento
das atividades o projeto foi beneficiado com
R$ 329.413,38 e uma contrapartida institucional no valor
de R$ 277.617,80.
Ao longo de sua implementação o projeto teve como
instituições parceiras o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (Inpa), a Prefeitura Municipal de Manaquiri,
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(Incra), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e
Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e a
Associação Municipal dos Produtores Rurais.

Organizar e capacitar as pessoas
envolvidas
O projeto foi desenvolvido nas comunidades
Cai N´água, Bom Intento, Limão, Andiroba e
Miraáua, situadas na área rural do município de
Manaquiri, beneficiando diretamente cerca de 40
famílias. Inicialmente foi trabalhado o fortalecimento
das comunidades por meio da legalização junto a
prefeitura das suas respectivas associações comunitárias.
Em um segundo momento, o investimento foi na
capacitação dos comunitários participantes do projeto.
Ao longo da implementação do projeto foram oferecidos
32 cursos de capacitação em diferentes linhas, tais
como associativismo e cooperativismo, práticas de
administração e comercialização, produção de mudas,
beneficiamento de sementes para confecção de biojóias,
produção de sabonetes e cosméticos e confecção de
embalagens, que beneficiaram 592 participantes.

Pôr em prática um sistema
de manejo participativo
Foram selecionadas para serem manejadas no projeto as
seguintes espécies florestais: açaí Euterpe precatoria, artemísia
Ambrosia artemisiifolia, andiroba Carapa guianensis, bacaba
Oenocarpus bataua, castanha-do-Brasil Bertholletia excelsa,
chichuá Maytenus guianensis, crajirú Arrabidaea chica, fava
bolacha Vatairea guianensis, muirapuama Ptychopetalum
olacoides e tucumã Astrocaryum tucuma. Com o apoio dos
técnicos das instituições parceiras e a participação comunitária
foram realizados o Inventário Florestal e o Plano de Manejo
das 10 espécies descritas. Nas comunidades Cai N´água e
Bom Intento foram construídos viveiros para a produção
de mudas destinadas ao enriquecimento e diversificação
dos quintais familiares, bem como à recuperação de áreas
degradadas.

Implantar uma estrutura para o
beneficiamento e comercialização
das espécies selecionadas
O projeto previu a construção de uma unidade para
beneficiamento e comercialização das espécies manejadas.
Inicialmente projetada para ser instalada em uma das
comunidades envolvidas, a unidade teve que ser instalada
na sede do município devido a problemas de regularização
fundiária e facilidade para escoamento da produção. No
entanto, até o termino do apoio do ProVárzea/Ibama, foram
efetivamente beneficiados e comercializados somente a
andiroba, o açaí, o chichuá, e a artemísia.

Produtos oriundos do beneficiamento de espécies florestais da várzea

O conjunto de ações, estudos, pesquisas, capacitação e
formação de recursos, viabilizou a criação da Cooperativa
de Produtores e Beneficiadores de Plantas Medicinais,
Fitoterápicos e Fitocosméticos de Manaquiri (Coopfitos).
A renda proveniente da venda de produtos oriundos do
beneficiamento, tais como sabonetes e cosméticos artesanais,
foi investida na legalização da cooperativa, compra de
equipamentos para o núcleo de cosméticos e matéria-prima
para a produção dos fitocosméticos.

Divulgar as ações
desenvolvidas no projeto
Ao longo do desenvolvimento do projeto a divulgação das
ações realizadas foi prioridade. Os técnicos e beneficiários
participaram da XXXIV Exposição Agropecuária (Expoagro),
realizada na cidade de Manaus/AM, da XV Festa do Leite e
XIV Feira Agropecuária, realizados na cidade de Autazes/AM,
do IV Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, na cidade de
Fortaleza/CE.
Foram ainda realizadas a Ia Exposição dos Produtos
da Cooperativa de Produtores e Beneficiadores de Plantas
Medicinais, de Fitoterápicos e Fitocosméticos de Manaquiri
(Coopfitos), e uma troca de experiência no município de
Silves, por meio de dois dias de campo com o grupo de
mulheres da Associação Vida Verde da Amazônia (Avive),
entidade que desenvolve trabalho similar e que foi também
beneficiada com o apoio do ProVárzea/Ibama.

Lições aprendidas
1 •O estabelecimento de parcerias foi extremamente
importante: o envolvimento da prefeitura do município de
Manaquiri estimulou a reestruturação e a legalização das
associações comunitárias; os cursos de capacitação oferecidos
pelo Sebrae, Inpa e Idam resultaram em práticas corretas
de exploração e manejo das espécies florestais, além da
obtenção de conhecimentos sobre associativismo e gestão
institucional;
2 •A mobilização e a organização comunitária
conseguiram o envolvimento e a inclusão social de homens
e mulheres. No entanto, devido ao atraso e impasse em
relação à construção da unidade de beneficiamento, alguns
comunitários desistiram de participar das atividades previstas
no projeto;
3 •A sazonalidade fenológica das plantas previstas de
serem exploradas pode resultar em baixa quantidade de
matéria-prima disponível para manter a produtividade da
usina de beneficiamento ao longo dos meses do ano.
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Manejo comunitário dos recursos florestais e de pesca
em áreas de várzea do município de Gurupá, Pará

Manejo dos recursos florestais

N

o período de março de 2002 a janeiro de
2007, o ProVárzea/Ibama apoiou o projeto
Manejo comunitário dos recursos florestais e de
pesca em áreas de várzea do município de Gurupá/PA,
executado pela Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional – Fase.
O projeto foi beneficiado com recursos
de doação da ordem de R$ 989.226,43
e uma contrapartida institucional de
R$ 520.066,00.
O projeto envolveu diretamente 302 famílias do
estuário do rio Amazonas nos objetivos de: i) Estabelecer
as bases locais e regionais para o manejo florestal
comunitário; ii) Realizar manejo florestal comunitário
de unidades demonstrativas; iii) Agregação de valor ao
produto florestal através da certificação e comercialização;
iv) Fortalecer o associativismo; e v) Desenvolver um
sistema de manejo sustentável do camarão.
Para garantir a execução das atividades a Fase
contou com a parceria da Associação dos Trabalhadores
Agroextrativistas do Distrito do Itatupã - Ataedi, da
Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha
das Cinzas - Ataic, da Associação dos Produtores do

Rio Jaburu - Aproja, da Associação dos Trabalhadores
Agroextrativistas da Ilha de São Salvador - Ataiss, da
Associação dos Trabalhadores Rurais da Ilha de Santa
Bárbara – Atrisb e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
– STR/Gurupá.

Manejo florestal comunitário e
unidades demonstrativas
As ações em manejo florestal foram iniciadas com
a regularização da atividade madeireira, voltadas
principalmente para a extração manejada de paumulato (Calycophyllum spruceanum) e virola (Virola
surinamensis). Ao longo do tempo, o manejo dos produtos
florestais não-madeireiros como a andiroba (Carapa
guianensis), o açaí (Euterpe oleraceae) e o jupati (Raphia
taedigera) foi ganhando espaço entre as comunidades. O
grande avanço notado foi o uso dos recursos naturais de
maneira múltipla e integrada pelas famílias participantes.
Como resultado, planos de manejo florestais madeireiros
e não-madeireiros de açaí e pau-mulato vêm sendo
trabalhados em cerca de 14.122 hectares. Atividades
de capacitação em temas como inventário florestal,
planejamento da exploração, mapeamento participativo

e marchetaria foram também oferecidas, beneficiando
437 pessoas.
As ações do projeto permitiram a implementação de
oito unidades demonstrativas de manejo de pau-mulato e
25 unidades de manejo de andiroba. A partir da experiência
adquirida nas unidades demonstrativas outras espécies
como o cedro Cedrela sp., a pracuúba Mora paraensis e
a macacaúba Platymiscium filipes passaram também a ser
manejadas. No entanto, um ponto negativo foi que a ausência
de regularização fundiária nas áreas de várzea do município
que fez com que boa parte dos planos de manejo protocolados
no Ibama tivesse seu pedido negado. Além do quê, a pouca
estrutura logística e de pessoal do órgão, muitas vezes, fez
com que o tempo de análise e resposta das solicitações fosse
extremamente longo.

Agregação de valor
aos produtos florestais
De modo a propiciar maior agregação de valor ao
beneficiamento dos produtos, o projeto passou a incentivar
as famílias a utilizarem a cubagem de madeira para
estabelecimento de equação de volume, que estima com
maior precisão o potencial volumétrico da madeira, obtendo
assim maiores ganhos no momento da comercialização.
Dessa forma, por meio da marchetaria, do uso da andiroba
para a produção de óleo, da construção de estufas para
armazenamento de madeira serrada e investimentos na gestão
das serrarias familiares, o projeto promoveu melhoria na renda
familiar. Ao longo do projeto a renda obtida com o manejo
e coleta de frutos de açaí aumentou os ganhos mensais do
trabalhador rural de R$ 750,00 para R$ 1.122,00 nas épocas
de maior produção (safras).

Fortalecer o associativismo
Na região de atuação do projeto as discussões sobre o
uso dos recursos naturais não estavam sistematizadas, e,
tão pouco, vinham sendo trabalhadas de forma organizada.
O entendimento sobre a gestão territorial e ambiental se
encontrava ainda em etapa de construção, com muitas
famílias desinformadas sobre seus direitos e deveres quanto ao
uso da terra. Apenas a ilha de Santa Bárbara tinha alcançado
êxito na busca pela regularização fundiária.
A capacitação dos comunitários permitiu que as
associações locais pudessem iniciar um processo de busca
de autonomia em relação a recursos externos, ao mesmo
tempo em que aperfeiçoaram seu entendimento sobre o uso
dos recursos públicos, cobrando seus direitos e ajudando a
melhorar a qualidade de vida de suas comunidades. Atuando
em parceria com as associações Ataic, Associação Livre dos

Pescadores e Pescadoras Artesanais de Gurupá - Alppar,
Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Rio Turé Atart, Ataedi, Aproja, Ataiss e Atrisb, as quatro últimas também
apoiadas pelo ProVárzea/Ibama, o projeto tem alcançado
expressiva atuação nas áreas de gestão territorial, manejo
florestal, manejo dos recursos aquáticos e organização
comunitária.

Manejo do camarão
A intervenção do projeto na pesca do camarão de águadoce (Macrobrachium amazonicum) consistiu em incentivar a
utilização do matapí ecológico, que difere dos comuns devido
à abertura entre suas talas. Enquanto o matapí não ecológico
captura todos os tamanhos de camarões, o matapí ecológico
possui um espaçamento maior entre as talas, atingindo
1centímetro ou mais. Com isso os camarões jovens podem
escapar pelas frestas e se desenvolver na natureza até atingir
o tamanho ótimo, enquanto somente os camarões maiores
permanecem nas armadilhas.
Os principais resultados da introdução deste apetrecho
foram: (a) aumento do tamanho médio do camarão, de
4,5 cm no primeiro semestre de 2004 para 9,2 cm no segundo
semestre de 2006, (b) aumento do preço de venda do quilo
do camarão, de R$ 0,80 no primeiro semestre de 2004 para
R$ 3,00 no segundo semestre de 2006, (c) diminuição no
número de horas trabalhadas na pesca do camarão por safra,
de 960 no primeiro semestre de 2004 para 600 no segundo
semestre de 2006.

Lições aprendidas
1 •Um dos condicionantes para a aprovação dos planos
de manejo é a regularização fundiária das áreas objeto do
manejo. A autorização de uso, prevista na Portaria SPU nº
284/05, atualmente utilizada, é um instrumento precário que
não contempla as exigências determinadas pela legislação
ambiental necessárias à aprovação dos planos de manejo
florestais comunitários e de pequena escala;
2 •A morosidade com que os projetos de manejo florestais
comunitários e de pequena escala são analisados pelos órgãos
ambientais competentes não corresponde às expectativas
das comunidades, fazendo com que estas continuem a
desenvolver suas atividades na ilegalidade, inviabilizando, por
conseqüência, o desenvolvimento econômico das mesmas;
3 •As inúmeras ações de divulgação e disseminação
desenvolvidas pelo projeto, tais como dias de campo,
participação em congressos e seminários, artigos em revistas
e jornais, exposições temáticas, foram fundamentais para que
houvesse, de forma didática e executável, a absorção das
experiências entre diferentes públicos envolvidos.
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Manejo comunitário dos recursos florestais e de pesca
em áreas de várzea da Ilha de Santa Bárbara

Manejo dos recursos florestais

N

o período de maio de 2004 a setembro de 2007,
o ProVárzea/Ibama apoiou o projeto Manejo
comunitário dos recursos florestais e de pesca em
áreas de várzea da Ilha de Santa Bárbara, executado pela
Associação dos Trabalhadores Rurais da
Ilha de Santa Bárbara (Atrisb). O projeto foi
beneficiado com doação de R$ 208.990,20
e uma contrapartida institucional de
R$ 77.911,00 direcionados a atingir
os objetivos de i) Treinar e capacitar as
comunidades abrangidas pelo projeto
para o manejo florestal comunitário e
a pesca artesanal; ii) Fortalecer o plano
de uso da Ilha de Santa Bárbara e elaborar novos planos
de uso; iii) Agregar valores aos produtos florestais e de
pesca obtidos através do beneficiamento, processamento
e comercialização; e, iv) Divulgar e replicar os resultados
obtidos pelo projeto em outras comunidades.
Abrangendo a Ilha de Santa Bárbara e parte norte
da Ilha do Urutaí, no município de Gurupá/PA, seus
principais parceiros foram a Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional (Fase) e o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais (STR/Gurupá).

Treinamento e capacitação
para o manejo
Ao longo do desenvolvimento do projeto 154 pessoas
foram capacitadas por meio dos cursos de Formação de
Lideranças, Legislação Pesqueira, Inventário Madeireiro,
Manejo Florestal Comunitário, Manejo de Açaizal e
Oficina de apetrechos de pesca. Os conhecimentos
adquiridos pelos comunitários vêm sendo aplicados em
suas propriedades, que passaram a ser modelos de bom
uso dos recursos da floresta para outras comunidades.

Fortalecimento e elaboração
de planos de uso
O plano de uso da Atrisb foi criado a partir da
iniciativa da comunidade como uma forma de se obter a
regularização fundiária de suas terras e uma oportunidade
de se estabelecer regras e condutas para assegurar a
manutenção dos estoques dos recursos naturais para
as gerações futuras e de se criar condições para que as
famílias continuem morando na região.
Assim, o projeto conseguiu discutir e aprovar junto ao
Ibama o plano de uso da comunidade Bom Jesus, readequar

o plano de uso da Ilha de Santa Bárbara, que venceu em 2006,
e vem trabalhando no processo de discussão para criação dos
planos de uso das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro e São Raimundo, que, apesar de ainda não aprovados
pelo Ibama, já são seguidos pelos moradores da área.
De modo geral, os planos de uso trabalhados regulamentam a
agricultura (estabelecendo limites de roçados e reaproveitamento
de áreas de capoeiras), o uso florestal (somente podendo ser
trabalhado mediante manejo florestal, seja para produtos
madeireiros, seja para não-madeireiros), a caça e a pesca
(priorizando o direito para caça e pesca destinadas a
subsistência familiar), e intervindo para fazer cumprir os deveres
e direitos dos moradores e julgar dissensões.
No entanto, ao longo de todo o projeto, nenhuma
autorização de exploração de produtos florestais foi
liberada pelo Ibama, o que fez com que muitas famílias se
desmotivassem para a execução desta atividade.

Agregando valor aos produtos

Lições aprendidas
1 •A mudança observada no padrão de exploração dos
açaizais, que substituiu o corte da palmeira para a retirada do
palmito pela coleta dos frutos, demonstra o reconhecimento
por parte das comunidades do valor da floresta em pé,
tornando-se assim um modelo de exploração a ser seguido.
2 •As ações do projeto junto ao grupo de mulheres da
Atrisb permitiram o fortalecimento do grupo, a ocupação
de cargos de liderança na comunidade por parte de suas
associadas, e contribuiu ainda para o aumento da produção
e comercialização de artesanato e matapis utilizados para a
pesca do camarão.
3 •A morosidade com que os projetos de manejo florestal
comunitários e de pequena escala são analisados pelos órgãos
ambientais competentes não corresponde às expectativas das
comunidades, o que as leva a continuar desenvolvendo suas
atividades na ilegalidade, inviabilizando, por conseqüência,
o desenvolvimento econômico das mesmas.

Um dos objetivos do projeto era agregar valor aos
produtos florestais e de pesca por meio do beneficiamento,
processamento e comercialização dos produtos obtidos.
Dentre os principais resultados obtidos, destaca-se a melhoria
na renda familiar em virtude da venda de açaí, madeira e
camarão. O valor de comercialização do açaí, por exemplo,
que no início do projeto era R$ 5,00 a lata, passou a R$ 7,00 no
último semestre de apoio ao projeto. Também a dúzia da tábua
obteve um acréscimo de R$ 2,00 ao longo do projeto.

Divulgação e replicação
dos resultados
A Atrisb disseminou seus resultados por meio da participação
em vários seminários e reuniões e levou suas experiências
bem-sucedidas a outras comunidades. Dentre alguns eventos
participados estão o Encontro Municipal de Mulheres de
Gurupá, o Seminário de Impactos dos projetos incentivados
pelo ProVárzea no município de Gurupá, o VI Encontro de
Manejo Florestal Comunitário do Estuário Amazônico, e a
Oficina de produção de apetrechos de pesca.

Colheita do açai proporcionou alimento e renda para as famílias
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Manejo florestal comunitário madeireiro e nãomadeireiro em áreas de várzea do distrito do Itatupã

D

Manejo dos recursos florestais

e maio de 2004 a setembro de 2007, o ProVárzea/
Ibama apoiou o projeto Manejo florestal comunitário
madeireiro e não-madeireiro em áreas de várzea
do distrito do Itatupã/PA, executado pela Associação dos
Produtores do Jaburu – Aproja.
O projeto recebeu doação de
R$ 309.698,02 e apresentou uma
contrapartida institucional de R$ 81.500,00,
que foram utilizados para atingir os objetivos
de i) sensibilizar as comunidades envolvidas
para o manejo sustentável dos recursos
madeireiros e não-madeireiros; ii) fortalecer
a gestão territorial e ambiental da Aproja;
iii) capacitar e treinar as comunidades para o manejo florestal
madeireiro e não-madeireiro e gestão ambiental e, iv) realizar
o manejo de espécies florestais madeireiras e não-madeireiras
desenvolvendo tecnologias promissoras para processamento
de produtos.
O projeto foi desenvolvido no município de
Gurupá/PA, beneficiando 119 famílias nas comunidades
São João do Jaburu, Santa Luzia do Rio Urucuri, Santo
Antônio do Rio Fortaleza, Comunidade Nossa Senhora de

Nazaré no Rio Amansa Bravo, na parte central do distrito
de Itatupã. Os principais parceiros para a sua execução
foram a Federação de Órgãos para Assistência Social e
Educacional (Fase) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(STR-Gurupá).

Sensibilização comunitária
As estratégias de sensibilização adotadas pelo projeto,
tais como, visitas domiciliares nas principais lideranças
comunitárias, reuniões envolvendo o maior número de
representantes da comunidade e assessoria e apoio ao
grupo de mulheres local, geraram resultados importantes.
No decorrer do apoio ao projeto, 27 famílias trabalharam
na extração de óleo de andiroba, 60 famílias trabalharam
na coleta do açaí e 31 famílias estiveram envolvidas com
a extração madeireira de espécies como a virola Virola
surinamensis, o pau mulato Calicophyllum spruceanum
e o cedro Cedrela odorata, levando em conta, para
todas essas atividades os princípios do manejo e bom
uso da floresta. Isto resultou em uma maior procura
da Associação por pessoas que buscavam informações
sobre as melhores práticas aplicadas ao manejo florestal

madeireiro e não-madeireiro. Somado a isso, os trabalhos
realizados em mutirões vêm incentivando as famílias a
realizarem o manejo do açaí, que também proporcionam o
aumento da renda das famílias envolvidas.
Outro importante impacto do projeto foi o aumento
da participação de mulheres nas reuniões comunitárias,
processos de tomada de decisão e ocupando cargos de
liderança nas comunidades. Atualmente, 11 mulheres fazem
parte do grupo de mulheres da comunidade São João e da
Associação dos Produtores do Jaburu.

Gestão territorial e ambiental
Um dos principais avanços obtidos com o apoio do
projeto foi a criação, em 14 de junho de 2005, da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Itatupã-Baquiá, resultado
de um longo trabalho em parceria com a Associação dos
Trabalhadores Agro-Extrativistas do Distrito de Itatupã (Ataedi),
STR Gurupá e Fase. Recentemente, as comunidades envolvidas
nas atividades passaram a discutir os processos de regularização
fundiária inclusive em áreas fora da região de abrangência do
projeto e da área da RDS, com o objetivo de desenvolver e criar
uma nova unidade de conservação de uso sustentável, desta vez
na categoria de Reserva Extrativista (Resex). A documentação
solicitando a criação da Resex já foi protocolada no Ibama,
onde está em processo de análise.
As ações de manejo dos recursos naturais possibilitaram a
aprovação pelo Ibama de dois planos de uso, que abrangem
as comunidades Santo Antônio do Rio Fortaleza e São
João, envolvendo 57 famílias que trabalham no manejo dos
produtos madeireiros e não-madeireiros.

que proporcionaram uma receita entorno de R$ 3.250,00.
Neste período também foram extraídas 380 toneladas de frutos
de açaí, utilizadas para o consumo das comunidades e para
a comercialização, que proporcionaram para as 37 famílias
envolvidas no manejo de açaí, uma receita de R$ 120.354,46.
Já no manejo dos produtos madeireiros, as comunidades
continuam enfrentando as mesmas dificuldades existentes
no início do projeto. Os trabalhos não avançaram pois,
ainda aguardam a liberação dos pedidos de prorrogação
das autorizações de exploração e os planos de manejo que
tramitam no Ibama desde 2006.

Lições aprendidas
1 •O processo de regularização fundiária, seja por meio
de termos de cessão de uso, seja por meio da criação de
Unidades de Conservação é essencial para que as atividades
de manejo florestal comunitário possam ser executadas
de maneira satisfatória, tirando assim os produtores da
ilegalidade;
2 •A morosidade com que os projetos de manejo florestal
comunitários e de pequena escala são analisados pelos órgãos
ambientais competentes não corresponde às expectativas das
comunidades, o que as leva a continuar desenvolvendo suas
atividades na ilegalidade, inviabilizando, por conseqüência,
o desenvolvimento econômico das mesmas;
3 •A mudança observada no padrão de exploração dos
açaizais, que substituiu o corte da palmeira para a retirada do
palmito pela coleta dos frutos, demonstra o reconhecimento por
parte das comunidades do valor da floresta em pé, tornando-se
assim um modelo de exploração a ser seguido .

Treinamento e capacitação
Desde 2005, o projeto desenvolve ações de treinamento
e capacitação de comunitários por meio de cursos,
oficinas e encontros, possibilitando assim a disseminação
de conhecimento e a conseqüente formação de novas
lideranças comunitárias. Durante a execução do projeto
foram capacitadas 117 pessoas, por meio de oito cursos
de capacitação em Monitores Ambientais, Mapeamento
Participativo, Manejo de Açaizais Nativos, Inventário Florestal
e Produção de Velas e Sabonetes.
Os monitores ambientais capacitados atuam como
multiplicadores das ações do projeto nas atividades de
inventários florestais, demarcações de áreas de açaizais
nativos, manejo e educação ambiental.

Manejo e geração de renda
As ações de manejo permitiram que, de 2004 a 2007,
fossem produzidos cerca de 370 litros de óleo de andiroba,

A produção de artesanato foi uma das fontes de renda para as famílias.
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Fortalecendo Instituições de Base
para a Gestão Participativa
dos Recursos Pesqueiros

Fortalecimento institucional

N

o período de 2002 a 2006, o ProVárzea/Ibama
apoiou a Colônia de Pescadores Z-20 de Santarém,
estado do Pará, liberando R$ 243.470,60
para as atividades do projeto Fortalecendo Instituições
de Base para a Gestão Participativa
dos Recursos Pesqueiros. Outros
R$ 114.393,00 foram disponibilizados
como contrapartida da colônia. O projeto
trabalhou a organização e o fortalecimento
dos conselhos regionais de pesca e núcleos
de base, e o desenvolvimento do manejo comunitário de
forma sustentável dos recursos naturais da várzea em oito
regiões do município de Santarém, beneficiando cerca de
3.000 pessoas. Durante sua execução o projeto contou com
o apoio do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia –
Ipam e do Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Oeste
do Pará e Baixo Amazonas – Mopebam.

Fortalecendo as
organizações de base
O apoio do ProVárzea/Ibama foi fundamental
na consolidação do fortalecimento institucional da
Colônia e dos seus núcleos de base. Após quatro

anos de projeto, houve um incremento de 24
núcleos de base, totalizando 97 núcleos instituídos,
e o envolvimento de 172 comunidades nas ações de
manejo de lagos. Houve ainda um aumento no número
de conselhos regionais de pesca, que passaram de três
- no início do projeto, para oito - em sua finalização.
O fortalecimento e criação dos conselhos de pesca
contribuíram ainda para a reedição de instruções
normativas, que regulamentam o manejo comunitário
de pesca para as regiões do município. Com as ações
do projeto o número de associados na Colônia elevouse de 3.900 para 8.502 pescadores. A porcentagem
de mulheres que assumiram cargos de lideranças
aumentou de 17% para 32%, democratizando
assim os espaços de reivindicação em questões
de gênero. As ações de capacitação permitiram
a formação e credenciamento de 171 Agentes
Ambientais Voluntários que vêm trabalhando como
educadores ambientais nas comunidades abrangidas.
Em seu conjunto, as ações do projeto trouxeram uma
alternativa no gerenciamento dos recursos pesqueiros,
cujas decisões foram descentralizadas e os ribeirinhos
participaram ativamente do processo de decisão.

Desenvolvimento do
manejo comunitário
Buscando reduzir os impactos da criação de búfalos
sobre os habitats, diminuir a quantidade de conflitos sociais
e promover a manutenção da vegetação marginal dos lagos
manejados, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) foram
implementados. Baseado nas ações do manejo efetivado e
por meio dos dados disponíveis na estatística pesqueira do
ProVárzea/Ibama, observa-se que houve um aumento da
produtividade pesqueira na região. A captura por unidade
de esforço (CPUE) média passou de 10 Kg/pescador/dia em
2001 para 16 Kg/pescador/dia em 2004. Por outro lado,
alguns aspectos ainda precisam avançar, como por exemplo, a
conscientização ecológica da classe. Podemos notar nas feiras
do município peixes abaixo do tamanho médio permitido para
a comercialização e o desrespeito a lei de defeso, que protege
as espécies no período de reprodução. A estatística mostrou
que o tambaqui apresentou-se no período de 2001 a 2003 em
média 10 cm abaixo do tamanho permitido pelo Ibama.

2 •A promoção da melhoria nos serviços administrativos
oferecidos pela colônia, bem como a conscientização
dos pescadores sobre direitos e deveres para a obtenção
de benefícios sociais são importantes estratégias para
promover o aumento no número de associados, incentivar
o pagamento das mensalidades e promover o aumento do
fluxo financeiro.
3 •O fortalecimento dos Conselhos Regionais de Pesca
está mais diretamente associado ao processo de organização
comunitária e às lideranças que estiveram à frente dos mesmos
do que de ações próprias da Colônia, que por sua vez tem
uma relação dependente de pessoas mais capacitadas para
a função.

Lições aprendidas
1 •O processo de gestão com ampla participação dos
usuários tende a reduzir os conflitos e a elevar a produtividade
pesqueira beneficiando os moradores ribeirinhos que estão mais
próximos do recurso natural. A descentralização do uso dos
recursos pesqueiros permitiu o fortalecimento das comunidades
e organizações de base, porém, este processo ainda está ligado à
boa gestão das pessoas que estão na liderança destas entidades.
A formação por meio de capacitações de várias lideranças tende
a mitigar essa fragilidade, além de proporcionar a formação de
outros líderes que possam dar continuidade ao processo de
sucessão dos cargos.

Reunião entre representantes de núcleos de base e instituições doadoras.
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Fortalecimento de Organizações dos Pescadores
da Região do Médio Solimões

Fortalecimento institucional

E

xecutado no período de fevereiro de 2005 a
setembro de 2007 pela Colônia de Pescadores Z-4
do município de Tefé, no estado do Amazonas, o
projeto Fortalecimento de Organizações dos Pescadores
da Região do Médio Solimões teve como
objetivos fortalecer as organizações
de pescadores envolvidas no projeto,
capacitar os pescadores para discutir,
criar e pôr em prática acordos de pesca,
e divulgar os resultados do trabalho
das organizações envolvidas. Para implementação
das atividades, o projeto foi beneficiado com
R$ 217.524,40 através do ProVárzea/Ibama e apresentou
uma contrapartida institucional de R$ 106.546,00.
O projeto envolveu as Colônias de Pescadores dos
municípios de Tefé (Z-4), Alvarães (Z-23), Maraã (Z-32) e a
Associação de Pescadores do município de Uarini (Aspu),
bem como contou com a parceria da Gerência Executiva
do Ibama Tefé e do Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá - IDSM.

Manejo dos Recursos Pesqueiros
O apoio do ProVárzea/Ibama foi fundamental para as
ações de manejo dos recursos pesqueiros. Os trabalhos

realizados no lago compartilhado pelos municípios
de Tefé e Alvarães e no lago de Uarini, envolveram as
respectivas organizações de pescadores desses municípios
e resultaram na publicação da IN 110 de 03/08/2007, que
reeditou as regras para a explotação do recurso pesqueiro
nesta região. O acordo de pesca do complexo de lagos
do Pantaleão, situado na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã, foi encaminhado para o Ibama e
para o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do
Amazonas - Ipaam para que possa ser formalizado e
institucionalizado por meio da publicação da respectiva
IN. Em outras duas áreas, complexo de lagos do Jacaré
e Floresta Nacional de Tefé, o projeto vem promovendo
a realização de assembléias intercomunitárias para
definição das normas que irão compor os acordos de
pesca destas regiões.
Entre os cursos oferecidos aos associados ao longo
do desenvolvimento do projeto destacamos o Curso de
Beneficiamento e Conservação de Pescado - realizado
pelo Serviço Nacional de Aprendizado Rural - Senar em
parceria com a Colônia de Pescadores Z-4 e a Prefeitura
Municipal de Tefé, por meio da Secretaria de Produção
e Abastecimento do Município, o Curso de Agentes
Ambientais Voluntários - que teve como palestrantes

os técnicos do Ibama local, o Curso de Informática Básica
- ministrado para membros-diretores das associações
envolvidas e o Curso de Contagem de Pirarucus - ministrado
por pescadores contadores certificados do Setor Corací, na
RDS Mamirauá.

Fortalecimento Institucional
O componente fortalecimento institucional foi essencial
na consolidação das ações do projeto. Com o recurso recebido
as instituições beneficiadas adquiriram equipamentos
para escritório (computadores, impressoras e aparelhos
de fax) e bens utilizados nas atividades do projeto (rádios
UHF, voadeiras, motores de popa). Estes equipamentos
vêm facilitando os processos de comunicação entre as
colônias e associações, mobilização comunitária e ações de
monitoramento e vigilância nos lagos, visando o cumprimento
das normas estabelecidas nos acordos de pesca.
Com o objetivo de promover o ingresso de novos
pescadores nas quatro representações de pescadores
nos municípios de Tefé, Alvarães, Uarini e Maraã foram
promovidas Campanhas de Cidadania nos limites das
Reservas Mamirauá e Amaná, que, conjuntamente com as
outras ações do projeto, resultaram em aumentos de mais de
25% no número de associados em cada instituição.

manejo dos recursos pesqueiros em outras áreas.

Lições aprendidas
1 •O sistema de monitoramento e fiscalização das áreas
manejadas, envolvendo Agentes Ambientais Voluntários
e beneficiários do projeto, flutuantes de vigilância nas
principais entradas das áreas destinadas a preservação das
espécies pesqueiras, voadeiras e rádios UHF permitiram que
a recuperação dos estoques de pescado pudesse acontecer
de maneira efetiva e em curto prazo.
2 •A implementação de parcerias com instituições de
pesquisa, como o Instituto de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá – IDSM, e com o órgão gestor ambiental,
representado pela Gerência Executiva do Ibama local, foi
essencial para o processo de discussão e validação dos
acordos de pesca trabalhados.
3 •Os mecanismos e ferramentas de divulgação e
disseminação das atividades e impactos do projeto foram
importantes no processo de elevação no número de
associados das instituições de pescadores envolvidas no
projeto, fortalecendo assim estas instituições e promovendo
uma maior representatividade das mesmas nos processos
decisórios relacionados as questões ambientais.

Disseminação de informações
Como atividade de envolvimento e divulgação foi criado
o programa de rádio “Pesca legal”, que vai ao ar todos
os domingos no horário de 10 às 11 horas, levando aos
ouvintes informações sobre o defeso das principais espécies
explotadas, cursos de capacitação disponíveis, épocas e
documentos necessários para solicitar seguro-desemprego,
seguro-maternidade, entre outras. O projeto investiu ainda na
produção e distribuição de camisetas com slogan do projeto
aos associados. Também foi produzido um documentário em
DVD para divulgar as ações e experiências do projeto para
outras comunidades e municípios. Estas estratégias fizeram
com que os técnicos do projeto passassem a ser procurados
por outras instituições para participar de discussões sobre o

Pescaria comercial da pescada (Plagioscion squamossissimus), no
Complexo de Lagos Pantaleão
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Centro de Capacitação
do Pescador Artesanal – CCPA

Fortalecimento institucional

O

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(Ipam), sediado no município de SantarémPA, recebeu apoio financeiro do ProVárzea/
Ibama no período de 2002 a 2006. O recurso financeiro
liberado foi de R$ 922.885,80 tendo
ainda como contrapartida institucional
R$ 262.688,00. O projeto desenvolvido,
denominado Centro de Capacitação do
Pescador Artesanal (CCPA), apresentou
os seguintes objetivos: i) formar recursos
humanos para gestão participativa; ii) criar o CCPA e
iii) desenvolver e expandir a capacitação de pescadores
para outras regiões de várzea. Os parceiros de atividades
foram a Colônia de Pescadores Z-20 de Santarém e o
Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Oeste do
Pará e Baixo Amazonas (Mopebam).

Princípios Básicos de Administração e Contabilidade;
7- Meliponicultura; 8- Piscicultura; 9- Manejo do Pirarucu;
10-Manejo de Quelônios e 11- Manejo Comunitário
Pesqueiro. Os cursos beneficiaram 637 pessoas de
94 comunidades da região do Baixo Amazonas. As
capacitações foram direcionadas para os dirigentes das
colônias e núcleos de base, assim como os seus associados
- pescadores e pescadoras, agricultores e agricultoras e
lideranças comunitárias.
Como impactos deste processo podemos citar a
implementação da meliponicultura como uma nova
atividade econômica nas comunidades das regiões de Ilha
de São Miguel, Santa Maria, Pixuna, Costa do Aritapera,
Tapará Miri e Aracampina, onde 71 criadores de abelhas
foram assistidos e instaladas 302 colméias racionais, que
já produzem mel para o consumo e comercialização.

Formar recursos humanos
para gestão participativa

Criação do Centro de
Capacitação do Pescador
Artesanal (CCPA)

O processo de capacitação dos participantes
do projeto foi maximizado por meio de 25 cursos
realizados nos temas: 1- Ecologia da Várzea; 2- Biologia
e Manejo Pesqueiro; 3- Legislação Ambiental; 4- Manejo
Integrado da Várzea; 5- Planejamento e Avaliação; 6-

O CCPA é fruto de uma colaboração de mais de
cinco anos entre a Colônia de Pescadores Z-20, o Projeto
Várzea/IPAM, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
(NAEA) da UFPA e o ProVárzea/Ibama. Durante este

período o programa e metodologia adotados pelo CCPA
foram expandidos e aperfeiçoados. Também se formou a
base da equipe técnica para implantar os programas do
Centro. A idéia é que o CCPA atue como uma instituição
independente, composta por um órgão gestor que congregue
representantes de diferentes instituições, tais como Ipam,
Mopebam, Z-20, CPP e ProVárzea/Ibama, garantindo assim
que as decisões de relevante importância sejam tomadas de
forma participativa.

Desenvolver e expandir a
formação para outras
regiões de várzea
Os cursos de capacitação do CCPA atingiram toda
a região de várzea do Baixo Rio Amazonas. Além
disso, oficinas de capacitação em manejo comunitário
pesqueiro foram realizadas em 74 comunidades de oito
municípios situados no Alto Rio Purus, no Estado do
Acre. As capacitações neste estado beneficiaram também
23 técnicos pertencentes à Secretaria de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Seater), Instituto do Meio
Ambiente do Acre (Imac) e Ibama local.
A metodologia participativa das capacitações
permitiu ainda que o conteúdo dos cursos pudesse ser
disseminado para outras regiões por meio da publicação
de oito cartilhas didáticas: 1- Colônia de Pescadores:
Gestão, Organização e Administração, 2- Colônia de
Pescadores: Normas Administrativas, 3- Ecologia da
Várzea, 4- Biologia Pesqueira, 5- Manejo Integrado,
6- Legislação Ambiental, 7- Avaliação e Planejamento, e
8- Procedimentos Administrativos.

Prédio do Centro de Capacitação do Pescador Artesanal e Colônia
de Pescadores Z-20

Lições aprendidas
1 •A utilização de metodologias participativas, como
dinâmicas de grupo, recursos visuais, discussões em plenária
e elaboração de cartilhas, favoreceu a interlocução em
diferentes linguagens, promovendo a troca de experiências
que valorizou o conhecimento empírico e socializou o
conhecimento científico em prol da organização sóciopolítico-ambiental.
2 •Apesar de ter melhorado a conscientização ecológica
dos usuários dos recursos pesqueiros por meio das
capacitações, ainda é difícil mensurar o grau das mudanças
de comportamento.
3 •Diante das questões de ordem social, cultural e
econômica que estão envolvidas no manejo comunitário
dos recursos naturais, acredita-se que o fortalecimento dos
órgãos de fiscalização no co-gerenciamento do recurso,
em conjunto com programas de capacitações, pode trazer
melhores resultados no manejo destas áreas de várzea.
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Fortalecer a Organização para o Manejo e
Conservação dos Recursos Pesqueiros

Fortalecimento institucional

O

Movimento dos Pescadores e Pescadoras do
Oeste do Pará e Baixo Amazonas - Mopebam
recebeu no período de maio de 2003 a
outubro de 2006 o apoiou financeiro do ProVárzea/
Ibama no valor de R$ 357.620,60 e
disponibilizou outros R$ 292.582,21
de contrapartida para execução do
projeto Fortalecer a Organização para
o Manejo e Conservação dos Recursos
Pesqueiros. Os objetivos trabalhados
pelo projeto foram: i) Fortalecer as colônias de pescadores
para a interlocução e proposição de políticas públicas;
ii) Melhorar o processo de gestão das colônias de
pescadores para o atendimento dos seus associados e
público em geral e iii) Formar lideranças das colônias de
pescadores para criação de núcleos de base. As atividades
do projeto foram desenvolvidas de modo a envolver as
colônias de pescadores dos municípios de Almeirim
(Z-33), Alenquer (Z-28), Aveiro (Z-52), Curua (Z-66),
Faro (Z-65), Gurupá (Z-49), Itaituba (Z-56), Jacareacanga
(Z-77), Juruti (Z-42), Monte Alegre (Z-11), Óbidos (Z-19),
Oriximiná (Z-41), Porto de Moz (Z-64), Prainha (Z-31),
Santarém (Z-20) e Terra Santa (Z-53), beneficiando entorno

de 32 mil pescadores. Ao longo de sua implementação,
o projeto contou com a parceria de diversas instituições,
com destaque para o Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (Ipam).

Fortalecer as colônias de
pescadores para a interlocução e
proposição de políticas públicas
Um dos principais avanços do projeto foram os
espaços ocupados em cargos públicos pelas lideranças
dos pescadores. No ano 2004 foram eleitos quatro
vereadores nos municípios de Santarém, Prainha, Juruti
e Óbidos. Cargos de confiança ou a partir de indicações
políticas também passaram a ser ocupados, com destaque
para um secretário de pesca no município de Santarém e
doze conselheiros municipais de saúde nos municípios de
Santarém, Alenquer, Óbidos, Juruti, Prainha e Aveiro.
As discussões sobre acordos de pesca e o defeso
das principais espécies despescadas foram também
trabalhadas no projeto. Estas discussões, realizadas
conjuntamente com pescadores ribeirinhos e urbanos,
lideranças políticas dos municípios e representantes
de instituições ligadas a meio ambiente contribuíram

para que o Ibama decretasse onze Instruções Normativas
relacionadas ao ordenamento do recurso pesqueiro nos
municípios de Santarém, Óbidos, Juruti, Oriximiná, Almeirim,
Prainha, Monte Alegre e Curuá.

Melhorar o processo de gestão
das colônias de pescadores para o
atendimento dos seus associados
De modo geral a capacidade de organização, estruturação
física e gestão interna das colônias avançaram bastante.
Benefícios ligados à assistência social e previdência, tais
como auxílio-doença, auxilio-maternidade, pensão por
morte, aposentadoria e seguro-desemprego, passaram a ser
oferecidos com maior regularidade e qualidade. Além dos
serviços padrão oferecidos aos associados, algumas colônias
ofereceram convênios para exames laboratoriais e médicos
(Santarém, Alenquer e Óbidos), oculista e dentista (Óbidos),
advogado (Santarém, Alenquer, Óbidos e Itaituba) e funerária
(Santarém).
Ao longo da execução do projeto o número de associados
nas colônias de pescadores envolvidas aumentou em 48%,
passando de 21,1 mil para 32,8 mil pescadores. O número
de associados em dia com as mensalidades junto às colônias
também teve uma elevação expressiva, entorno de 43%
quando comparado com os valores no início do projeto.
O projeto conseguiu ainda sistematizar as informações dos
trabalhos desenvolvidos pelas colônias de pescadores durante
o período de 2004 a 2006, o que permitiu o lançamento
do livro “Diagnóstico Regional”, que fornece informações
e comparações sobre a atuação, estrutura física, processo
organizativo e atendimento aos sócios das colônias de
pescadores envolvidas.

Formar lideranças das colônias de
pescadores para criação de núcleos
de base
O projeto investiu na capacitação dos pescadores
e lideranças comunitárias. Foram realizados cursos de
informática, organização sindical e gestão/administração,
legislação sindical e história dos pescadores na história do
Brasil, legislação ambiental e pesqueira, planejamento de
atividades e elaboração de projetos.

Reunião com lideranças das colônias de pescadores associadas ao
Mopebam

As capacitações das lideranças foram ainda muito
importantes no processo de criação de núcleos de base. Ao
todo foram criados 75 novos núcleos de base, representando
um acréscimo de 52,4 % quando comparado ao marco zero.
Com isso, ocorreu maior descentralização na organização das
colônias de pescadores, tornando mais ágeis as discussões dos
problemas relacionados às questões pesqueiras locais.

Lições aprendidas
1 •As capacitações de pessoal, por meio da realização de
cursos, oficinas, seminários e congressos, promoveram uma
melhor interlocução e proposição de políticas públicas por parte
das lideranças do Mopebam, fazendo com que importantes
cargos de lideranças e políticos passassem a ser ocupados.
2 •A implementação de núcleos de base apresenta-se como
uma importante estratégia de aproximação das colônias de
pescadores junto aos associados que moram em regiões mais
afastadas da sede dos municípios, promovendo assim um forte
elo entre pescadores ribeirinhos e pescadores urbanos.
3 •A promoção da melhoria nos serviços administrativos
oferecidos pelas colônias, bem como a conscientização
dos pescadores sobre direitos e deveres para a obtenção de
benefícios sociais são importantes estratégias para promover
o aumento no número de associados, incentivar o pagamento
das mensalidades e promover o aumento do fluxo financeiro
das colônias.

19

Educação Ambiental e Uso Sustentável da Várzea
em Áreas Indígenas Ticuna do Alto Solimões

Fortalecimento institucional

D

esenvolvido pela Organização Geral dos
Professores Ticunas Bilíngües – OGPTB em
comunidades indígenas dos municípios
amazonenses de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo
de Olivença, Amaturá e Santo Antônio
do Içá, o projeto Educação Ambiental
e Uso Sustentável da Várzea em Áreas
Indígenas Ticuna do Alto Solimões
recebeu o apoio do ProVárzea/Ibama no
período de julho de 2002 a dezembro
de 2006.
Para a realização das atividades, o
projeto recebeu R$ 481.737,25 e outros
R$ 125.005,00 foram provenientes de contrapartida. Os
objetivos do projeto foram: i) Promover o fortalecimento
da OGPTB junto às comunidades onde atua; ii) Criar
e desenvolver um programa permanente de educação
ambiental nas escolas Ticuna; iii) Estender a experiência
das práticas de educação ambiental Ticuna às escolas
públicas da região; e iv) Divulgar a cultura e as práticas
ambientais Ticuna para outros segmentos sociais e
culturais.
Os principais parceiros na execução das atividades

foram a Fundação Nacional do Índio (Funai), a
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e as
prefeituras dos municípios de atuação do projeto.

Fortalecimento Institucional
Os cursos de capacitação em Aperfeiçoamento e
Formação Continuada em Educação Indígena, oferecidos
pela OGPTB a mais de 350 professores indígenas
resultaram na ocupação de cargos gerenciais em órgãos
governamentais nos municípios de abrangência do
projeto, tais como coordenadores de educação indígena,
supervisores pedagógicos, membros do conselho de
merenda escolar, membros do Conselho do Fundef,
destacando-se ainda membros dos conselhos municipal,
estadual e nacional de educação escolar indígena.
O reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela
OGPTB na área de educação veio em 2006 quando a
Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com
os representantes da OGPTB, implementou o Curso de
Licenciatura Plena para Professores Indígenas do Alto
Solimões. O curso teve seu projeto pedagógico construído
com a participação de lideranças e professores de escolas
Ticuna, Cocama e Cambeba.

Estender a experiência das práticas
de educação ambiental
O interesse por parte de comunidades nas atividades
do projeto e nos materiais produzidos pelo mesmo em suas
escolas fez com que a distribuição dos cartazes e do livro
elaborado pelos Ticuna fosse estendida a escolas indígenas
de outras etnias, tais como Cocama, Caixana e Mayoruna,
presentes nos municípios abrangidos pelo projeto e ainda
em Tefé e Alvarães.
Por meio de diversas reuniões técnicas com lideranças
indígenas, não indígenas e representantes das secretarias
estaduais de educação, os técnicos do projeto divulgaram as
ações desenvolvidas e discutiram a implementação de novas
disciplinas, como Educação Ambiental, Língua Ticuna e Artes,
nas escolas da região.

Divulgar a cultura e as
práticas ambientais Ticuna

Artista Ticuna prepara pintura para os cartazes e livro do projeto

Educação Ambiental
A partir de um minucioso trabalho de resgate e
reconstrução do modo de vida do povo Ticuna e sua relação
com a natureza, artistas indígenas elaboraram seis cartazes
didáticos nas linhas temáticas Florestas, Madeiras, Plantação,
Alimentos, Lagos e Fauna. Estes cartazes vêm sendo utilizados
como geradores de aulas de Educação Ambiental nas escolas
Ticuna. Cerca de 1.800 unidades destes cartazes foram
distribuídas em 105 escolas indígenas nos municípios de
abrangência do projeto.
Preocupada com os problemas de invasão e legalização das
áreas Ticuna e a diminuição dos principais recursos de subsistência,
tais como a caça e a pesca, a coordenação do projeto, em parceria
com lideranças comunitárias, elaborou ainda um livro didático,
denominado Vamos Cuidar da Nossa Terra (Ngiã nüna ta daugü i
torü naãne), que divulga a relação do povo Ticuna com os recursos
naturais da várzea e conta de maneira bastante ilustrativa as lendas
sobre a origem de animais e plantas.
A partir dos lançamentos dos cartazes e do livro produzidos
no âmbito do projeto intensificaram-se os estudos e debates sobre
questões ambientais nas escolas e comunidades Ticuna e de
outros povos indígenas que habitam a região do Alto Solimões.

Com o intuito de divulgar as ações do projeto e as
práticas ambientais desenvolvidas pelo povo Ticuna na
região do Alto Solimões, os membros da coordenação do
projeto participaram de diversos eventos, com destaques
para as festividades de comemoração ao Dia do Índio
em abril de 2006 no Ministério da Educação (MEC),
em Brasília; o VI Encontro sobre Leitura e Escrita em
Sociedades Indígenas (ELESI), realizado em julho de
2005 em Campinas, como parte do 15º Congresso de
Leitura do Brasil; a IV Reunião do Fórum Permanente de
Assuntos Indígenas da Organização das Nações Unidas
(ONU), realizado em maio de 2005, em New York; e
o Seminário Nacional de Material Didático Indígena,
organizado pelo Ministério da Educação (MEC), em
março de 2005, em Brasília.

Lições aprendidas
1 •Ao longo de sua implementação o projeto enfrentou
diversos problemas de execução, sobretudo devido a falhas
de desembolso dos recursos por parte do ProVárzea/Ibama
no momento da troca de seu financiador;
2 •O fato de membros da coordenação do projeto não
morarem na área de implementação do mesmo foi um ponto
que dificultou bastante o acompanhamento das atividades
e a tomada de decisões em momentos de fragilidade ou de
novos desafios;
3 • A demora no processo de construção e lançamento
do livro impossibilitou o ProVárzea/Ibama de realizar o
monitoramento da aplicação deste material nas escolas e os
impactos obtidos a partir de seu uso.
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Fortalecimento institucional

E

Apoio a Iniciativas de Gestão Participativa
dos Recursos Pesqueiros

xecutado pela Colônia de Pescadores Z-31 no
período de 2004 a 2007, o projeto Apoio a
Iniciativas de Gestão Participativa dos Recursos
Pesqueiros teve como objetivos envolver as comunidades
participantes no debate de ações de
exploração sustentável de recursos
naturais, formar agentes ambientais
voluntários para atuar como educadores
ambientais comunitários, criar e por em
prática planos de uso para exploração
dos recursos naturais, e unir as entidades representativas
de pescadores para condução de ações sustentáveis na
região de atuação do projeto.
Desenvolvido em 14 comunidades dos municípios de
Prainha e Porto de Moz, no estado do Pará, o projeto foi
beneficiado com R$ 276.374,26 oriundos do ProVárzea/
Ibama e apresentou uma contrapartida institucional de
R$ 69.073,00 para a realização de suas atividades. Ao longo
de sua implementação o projeto contou com a parceria
da Colônia de Pescadores de Porto de Moz (Z-64), da
Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional
(Fase) e do Fórum de Articulação dos Pescadores e
Pescadoras Artesanais do Xingu e Amazonas (FAP).

Envolvimento comunitário na
exploração sustentável
O apoio do ProVárzea/Ibama foi de fundamental
importância para o processo de envolvimento das
comunidades no debate de ações de exploração sustentável
de recursos naturais. Iniciado com oito comunidades, ao
término do projeto, 14 comunidades (Três Irmãos, Ipiranga e
Ipitanga, Monte Sinai, Santa Luzia, Cuieiras, Bacabal, Arurú
Barra, Cajueiro, Tessalônica, Santa Maria do Aruruzinho,
Santo Antonio, Espírito Santo e Primavera) dos municípios de
Prainha e Porto de Moz estavam participando do projeto, boa
parte delas situadas no interior da Reserva Extrativista Verde
Para Sempre. As ações desenvolvidas beneficiaram entorno
de 125 famílias e fizeram com que houvesse um acréscimo
considerável no número de mulheres ocupando cargos de
lideranças nas comunidades, que passou de 24 no início do
projeto para 32 no término.

Formação de Agentes Ambientais Voluntários
A proposta de Educação Ambiental apresentada no
projeto está pautada em formar, capacitar e credenciar

Agentes Ambientais Comunitários com o objetivo de manter,
orientar, fiscalizar e implementar ações de acordo com a
estratégia estabelecida pelo projeto. Ao longo do projeto foram
capacitados 28 agentes ambientais. No entanto, somente 23
foram credenciados pelo Ibama. Sendo 13 pertencentes ao
município de Porto de Moz e 10 ao município de Prainha. Esses
agentes vêm trabalhando a Educação Ambiental nas escolas, em
reuniões comunitárias e reuniões de igrejas.

Criação de Planos de Uso
As principais atividades praticadas nas comunidades
abrangidas pelo projeto são a pesca de subsistência; a criação
de gado - visando a obtenção de leite e produção de queijo;
a extração de madeira; a agricultura familiar. Para viabilizar a
adoção de uma atividade alternativa, foi oferecido um curso
de manejo de abelhas sem ferrão (meliponicultura). Esta
atividade, deu novo rumo à economia familiar, permitindo
a geração de renda também a partir da venda do mel
produzido. Na área de atuação do projeto já existem cinco
acordos comunitários de pesca: um para a região do rio Uiui,
envolvendo as comunidades Cueiras, Monte Sinai e Santa
Luzia, e quatro para a região do rio Guajará, nas comunidades
Ipiranga, Ipitanga, Três Irmãos, Aruru Barra e Bacabal. Estes
acordos comunitários de pesca foram ratificados pelas
famílias envolvidas e submetidos ao Ibama para subsidiarem
a elaboração do plano de manejo dos recursos pesqueiros da
Resex Verde Para Sempre.

Unir Entidades Representativas dos
Pescadores
O projeto possibilitou a aproximação das entidades
ligadas ao recurso pesqueiro, o que fortaleceu o processo
de gestão compartilhada a partir de ações conjuntas entre a
Colônia de Pescadores de Prainha, Colônia de Pescadores
de Porto de Moz, FAP, Fase, Ibama e Secretarias Municipais
de Meio Ambiente. O reconhecimento aos resultados do
projeto veio por meio da elevação em 20% no número de
associados na Colônia de Pescadores de Prainha, e de 130%
na Colônia de Pescadores de Porto de Moz. Este resultado
foi por influência ainda da maior aproximação das colônias
com os pescadores das áreas mais remotas por meio da ação
dos capatazes (representantes das capatazias ou núcleos
de base) que têm, entre outras coisas, a função de associar
novos pescadores, receber mensalidades e fazer reuniões
informativas com representantes da categoria.

A pesca do tucunaré é uma das principais atividades de subsistência
nas comunidades

Lições aprendidas
1 •Os acordos de pesca são reconhecidos como
ferramentas importantes em ações de recuperação e
ordenamento pesqueiro. No entanto, a implementação dos
acordos deve vir acompanhada de um eficiente sistema de
vigilância e monitoramento da produção pesqueira, de modo
a gerar subsídios concretos e mais realistas possíveis para a
formulação de políticas públicas.
2 •Os planos de uso são atividades promissoras para as
comunidades, no entanto ainda incipiente. A integração das
diferentes atividades, a busca por mecanismos de preservação
mais eficientes e a transparência na gestão dos recursos são
pontos que devem ser reforçados em ações futuras.
3 •O mecanismo de atuação adotado pelo projeto,
priorizando o uso de ferramentas de manejo compartilhado
e a integração entre diferentes instituições relacionadas
ao processo de uso e ordenamento do recurso pesqueiro,
permitiu o rápido reconhecimento das atividades do projeto
por parte dos beneficiários.
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Melhoria da Cadeia Produtiva
Agropastoril do Município
do Careiro da Várzea

N

o período de fevereiro de 2005 a setembro de 2007,
a Cooperativa Agropecuária Mista do Município de
Careiro da Várzea - Coopvárzea, em parceria com
o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal
Sustentável do Estado do Amazonas Idam e a Prefeitura Municipal do Careiro
da Várzea, executou o projeto Melhoria
da Cadeia Produtiva Agropastoril do
Município de Careiro da Várzea, que teve
como objetivos: i) implantar um sistema
de pasto rotacionado; ii) promover
o melhoramento genético e a saúde do rebanho e
iii) capacitar os criadores e membros da cooperativa em
gestão financeira. Para implementar as atividades do projeto
o ProVárzea/Ibama destinou R$ 245.403,66, tendo a
Coopvárzea realizado contrapartida institucional no valor de
R$ 204.556,00.

Implantação de sistema
de pasto rotacionado
No início do apoio os produtores rurais estavam
descrentes na eficiência do projeto, uma vez que a

implantação deste sistema, principalmente utilizando-se
de cerca elétrica, era desconhecido na região. Após o
início dos trabalhos em seis unidades demonstrativas UDs, que abrangem cerca de 125 hectares, os pequenos
e médios produtores rurais ficaram incentivados com
as práticas adotadas, uma vez que o sistema melhorou
de forma considerável o pasto nestas propriedades. A
utilização do sistema de cerca elétrica associado ao
manejo rotacionado permitiu o aumento de unidades
animais por área, passando de 1,0 UA/ha/ano no início
do projeto, para 3-4 UA/ha/ano atualmente. Além disso,
a menor perda de energia nas áreas de pastejo vem
proporcionando aumento na produtividade de leite e
carne do rebanho.
Os produtores enriqueceram ainda os lotes com
espécies frutíferas e madeireiras - foram plantadas 4.358
mudas de andiroba Carapa guianensis e 30 mudas de ingá
Inga spp., promovendo assim áreas de sombreamento para
o descanso dos animais e contribuindo na recuperação do
solo. As espécies plantadas nas bordas das UDs atuaram
ainda como cercas vivas, evitando a derrubada de
árvores que seriam utilizadas para produção das estacas e

mourões empregados na edificação das cercas tradicionais.

Promover o melhoramento
genético e a saúde do rebanho
O projeto vem disponibilizando aos proprietários exames
de brucelose e tuberculose, doenças costumeiramente
apresentadas pelos animais da região. À este programa de
análises clínicas, está vinculada uma ação do poder público
que indeniza os pecuaristas pelos animais soropositivos que
serão sacrificados. O resultado desta ação foi a redução da
quantidade de inseticida aplicada no rebanho, que passou
de 2 litros/100 animais/ano - no início do projeto, para 1,8
litros/100 animais/ano atualmente.

Capacitar criadores e membros da
Coopvárzea em gestão financeira
As ações de capacitação e disseminação foram apoiadas
pelo Idam, instituição parceira na execução do projeto. A
relação envolve atividades de assistência técnica, assessoria,
bem como utilização de veículos e equipamentos. No
segundo semestre de 2006, foi realizado um dia de campo,
com a presença de 150 participantes, para demonstração do
uso do manejo rotacionado de pasto com cerca elétrica e
arborização. O evento contou com a presença de autoridades
governamentais, imprensa, além de produtores rurais. No
processo de capacitação já aconteceram os cursos de Gestão
Financeira e Inseminação Artificial. Estas ações contribuiram
para um aumento de 41% no número de associados da
Coopvárzea, passando de 34 membros no início do projeto
para 48 membros atualmente.

Lições aprendidas
1 •A implementação de sistema rotacionado de pasto com
a utilização de cerca elétrica mostra-se bastante promissora
para pequenas e médias propriedades na várzea pois promove
a diminuição do esforço de trabalho empregado e maior
economia na instalação das cercas em longo prazo.
2 •Os resultados obtidos tanto na produção de leite
e carne, quanto na recuperação da cobertura do solo e o
crescimento da pastagem comprovam que o sistema de
manejo empregado tende a reduzir os impactos da atividade
pecuária sobre o ambiente. Entretanto, verificou-se que alguns
produtores ainda vêem a arborização das pastagens como
algo negativo, pois segundo os mesmos, as árvores reduzem
a área de pastejo dos animais.
3 •A utilização de conhecimentos bioecológicos das
espécies, a época adequada para plantio, e o monitoramento
da sobrevivência das mudas plantadas são estratégias que

Unidade demonstrativa de sistema rotacionado de pasto

devem ser priorizadas nas atividades de reflorestamento e
recuperação de áreas de várzea degradadas.
4 •Atividades de capacitação, tais como cursos, palestras
e intercâmbios, além de serem momentos de integração
entre pessoas com diferentes realidades, são ferramentas
fundamentais para a troca de experiências e ainda podem
proporcionar melhoria dos serviços prestados por pequenas
instituições a seus associados e uma melhor conscientização
ambiental.
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Implantação do Sistema de
Reflorestamento na Restinga de Várzea

D

esenvolvido pela Central das Associações Rurais
do Município de Parintins – Cedarp no período
de março de 2005 a junho de 2007, o projeto
Implantação do Sistema de Reflorestamento na Restinga
de Várzea recebeu o apoio financeiro
do ProVárzea/Ibama na ordem de
R$ 253.670,32 tendo como contrapartida
institucional outros R$ 124.773,00.
Os objetivos do projeto foram:
i) Implantar um programa de capacitação
em desenvolvimento sustentável para as
comunidades envolvidas; ii) Promover
o uso sustentável dos recursos naturais
através de sistemas agroflorestais e criação
de abelhas sem ferrão, e; iii) Implantar um programa de
comunicação com base em sistemas agroflorestais que refletisse
a forma de uso dos recursos naturais. Os principais parceiros
durante o desenvolvimento do projeto foram o Instituto
de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável
do Estado do Amazonas (Idam), o Escritório Regional do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), em Parintins, e a Cooperativa de Técnicos
e Multiprofissionais do Amazonas (Cootempa).

Capacitação em desenvolvimento sustentável
Durante a execução do projeto foram oferecidos
cursos de capacitação em Associativismo, Manejo
Florestal, Meliponicultura, Educação Ambiental
e Quintais Agroflorestais, que beneficiaram 157
associados das instituições abrangidas pelo projeto.
Boa parte do conteúdo programático dos cursos
ministrados passou a ser oferecido nas escolas públicas
das comunidades envolvidas.
Além disso, 46 famílias envolvidas no projeto
passaram a utilizar os conhecimentos adquiridos
nos cursos para desenvolver atividades de criação de
abelhas sem ferrão, produção de mudas, adubação,
sistemas agroflorestais e destinação do lixo doméstico
em suas propriedades.
As oficinas foram um marco de conscientização
ambiental, uma vez que, em sua maioria, os participantes
eram pequenos criadores de gado e pescadores, que
nunca tinham participado de nenhum programa voltado
para as questões sociais, econômicas e principalmente
ecológicas.

Práticas de sistemas agroflorestais e
criação de abelhas sem ferrão
Com o propósito de melhorar as formas de uso das terras
de várzea nas comunidades envolvidas, o projeto promoveu o
desenvolvimento de sistemas agroflorestais. A idéia partiu do
princípio que a combinação de espécies florestais e frutíferas,
com cultivos agrícolas e a integração com animais melhora a
produção e promove a recuperação da paisagem, garantindo
dessa forma maiores ganhos econômicos e o bem-estar do
homem no meio rural.
Para manter a produção durante os meses de estiagem,
os sistemas agroflorestais adotaram um sistema de irrigação
simplificado, dotado de motores-bomba para capitação da
água, tubos para transporte e tanque de armazenamento.
Outra medida adotada foi a instalação de cercas elétricas
alimentadas por energia solar para proteger as áreas de
sistemas agroflorestais do gado bovino e bubalino presente
nas comunidades. Para reduzir o número de acidentes com
animais peçonhentos, foram compradas roçadeiras para que
pudesse ser realizada a limpeza das áreas manejadas com
maior segurança.
Com o apoio de técnicos das instituições parceiras foi construído
um viveiro para produção de mudas em cada uma das comunidades
abrangidas pelo projeto. Assim, ao longo de seu desenvolvimento,
foram plantadas 10.000 mudas de espécies adaptadas às grandes
mudanças sazonais que ocorrem nas áreas de várzea.
O projeto trabalhou ainda a criação de abelhas sem
ferrão, nativas da Amazônia. No final do ano 2007, havia 140
colméias de abelhas instaladas em caixa padronizadas. Essas
atividades já vêm gerando renda, já que cada colméia custa
hoje no mercado legalizado em média de R$150,00, o que
associado às produções agrícolas como melancia, jerimum,
pimenta, maxixe, maracujá entre outros fez com que a renda
mensal familiar chegasse a R$600,00.

O apoio do ProVárzea/Ibama proporcionou ainda a compra
de um bote de alumínio de seis metros com motor de popa de
25 HP para auxiliar no deslocamento da equipe permanente até
as comunidades participantes. Também foram adquiridos um
computador para a construção de um banco de informações e
outras tarefas administrativas relacionadas ao projeto; uma televisão
e um DVD para serem utilizados como recurso didático nas oficinas
de capacitação; e uma máquina digital para o registro das atividades
e monitoramentos realizados pela equipe técnica.

Lições aprendidas
1 •O sistema planejado inicialmente para aproveitar a
força das águas do rio Amazonas para irrigar as plantações
não deu certo, tendo em vista que as margens onde ficam
as comunidades assistidas pelo projeto estão nas rotas de
grandes navios, que poderiam destruir as bases do sistema
de irrigação que ficariam na água. Assim, optou-se pelo
sistema de irrigação com uso de motor-bomba, que se mostrou
eficiente, porém com maiores gastos para sua implementação
e manutenção;
2 •A baixa produção de mel em algumas colméias
fez com que algumas famílias se desestimulassem com o
desenvolvimento das atividades de criação de abelhas sem
ferrão. Assim, sugerimos que mais estudos que envolvam a
relação entre fatores ambientais e a produtividade das abelhas
amazônicas sejam realizados;
3 •A inexperiência da coordenação do projeto, e em alguns
momentos, da própria instituição executora, para implementar
as atividades, construir relatórios e prestar contas fez com que,
em alguns momentos, o recurso a ser repassado pelo ProVárzea/
Ibama fosse bloqueado, tendo reflexos negativos nas atividades
de campo.

Programa de comunicação com
base em sistemas agroflorestais
O projeto investiu no programa de comunicação rural e
urbana com foco nos resultados dos sistemas agroflorestais
implementados, que teve como principal produto a
cartilha Sistemas Agroflorestais: Intervindo, preservando e
conhecendo. A publicação busca disseminar a implantação
do sistema de reflorestamento nas restingas de várzea e
demonstrar que se trata de um modelo inovador de produção
agrícola. Os técnicos do projeto participaram ainda de
intercâmbios com outras iniciativas semelhantes e realizaram
mutirões e dias de campo para implantação e manejo de
sistemas agroflorestais.

Viveiro de mudas destinadas ao enriquecimento de quintais familiares.
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Abelhas e Polinização de Plantas da Várzea

roposto pela Fundação Djalma Batista (FDB) e
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (Inpa) nas comunidades Panelão
(município de Careiro Castanho), Vila Nova do Andirá
(comunidade indígena no município de
Maués), Marajaí (comunidade indígena
no município de Alvarães) e Murutinga
(comunidade indígena no município de
Autazes), o projeto Abelhas e Polinização
de Plantas da Várzea recebeu o apoio do
ProVárzea/Ibama no período de março
de 2003 a dezembro de 2005.
Para a realização das atividades, o projeto recebeu
R$ 384.937,00 e outros R$ 319.357,00 foram provenientes de
contrapartida. Os objetivos do projeto foram: i) Realizar um
levantamento do pasto meliponícola utilizado pelas abelhas;
ii) Instalar meliponários para produção em áreas demonstrativas
nas comunidades; iii) Promover a produção, utilização e
comercialização do mel; e iv) Formar multiplicadores de
conhecimento e técnicas em meliponicultura.
Os principais parceiros na execução das atividades
foram a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Fundo de
Amparo a Pesquisa no Estado do Amazonas (Fapeam), o

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
as prefeituras dos municípios de atuação do projeto, e o
Conselho Geral das Tribos Satere Mawe (CGTSM).

Levantamento do
pasto meliponícola
O projeto foi iniciado com as coletas botânicas em
todas as áreas para reconhecimento da flora local utilizada
pelas abelhas. A partir da análise de pólen e/ou mel foram
identificadas cientificamente 48 espécies de plantas, o
que permitiu a elaboração de um calendário florístico em
todas as áreas do projeto. Dentre as espécies identificadas,
a maioria pertence às famílias Verbenaceae, Myrtaceae,
Fabaceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Caesapiniaceae
e Asteraceae.
A partir do conhecimento das espécies visitadas pelas
abelhas, foi possível ainda, por meio do plantio de mudas,
incrementar a quantidade de plantas disponíveis para
visitação. Nas áreas do projeto foram plantadas 2.221
mudas de espécies como espinafre africano, cosmos,
guaraná, limão, abacate, couve da Malásia, pau pretinho
e amor agarradinho.

Instalação de meliponários
em áreas demonstrativas
O reconhecimento da importância das abelhas no
processo de polinização e os ganhos financeiros da produção
de mel levaram à instalação de 158 colméias em caixas
padronizadas. Estas, por sua vez, permitiram o processo
de multiplicação das colônias, de modo que, ao término
do apoio ao projeto, 292 colméias estavam instaladas em
caixas padronizadas distribuídas em meliponários individuais
e coletivos.
No total, 62 famílias foram beneficiadas pelo projeto nas
quatro comunidades trabalhadas. No entanto, o processo de
sensibilização destas famílias foi gradativo e muito difícil de
ser conseguido. A resistência em acreditar que as abelhas
nativas da Amazônia não ferram foi quase uma constante a
cada família que aderia ao projeto.

Produção e comercialização do mel
Devido a fatores climáticos, tais como quantidade de
chuvas e variações na temperatura, que influenciaram na
floração das espécies e nas próprias atividades das abelhas,
a produção de mel ao longo do projeto foi pequena, cerca
de 50 litros, mas resultou na comercialização deste produto,
gerando uma renda total de R$ 1.439,00. A intenção é que,
no futuro, a produção seja incrementada com a multiplicação
das colméias e se faça um levantamento da viabilidade de
mercado para a comercialização em maior escala. Outro
importante aspecto foi a introdução do mel no consumo
diário, como complemento alimentar ou no tratamento de
doenças, das famílias envolvidas no projeto.

Com o apoio do ProVárzea/Ibama foi ainda publicada
a cartilha Criação de Abelhas sem Ferrão, que faz parte da
Coleção Iniciativas Promissoras e que vem sendo utilizada
como material didático em novos cursos de capacitação e
nas salas de aula de escolas da zona rural.

Lições aprendidas
1 •A estratégia de divulgação do projeto, que envolveu a
realização de palestras, cursos, dias de campo, participação
em encontros e congressos locais, regionais, nacionais e
internacionais, foi essencial para a excelente disseminação
das experiências adquiridas pelo projeto;
2 •A baixa produção de mel em algumas comunidades
trabalhadas pelo projeto fez com que algumas famílias se
desestimulassem com o desenvolvimento das atividades de
criação de abelhas sem ferrão. Assim, sugerimos que mais
estudos que envolvam a relação entre fatores ambientais e a
produtividade das abelhas amazônicas sejam realizados;
3 •A experiência de implementação de meliponários
comunitários gerou, algumas vezes, uma sobrecarga de
responsabilidades em somente uma ou duas pessoas,
fazendo com que a manutenção e produtividade dos
mesmos fossem prejudicadas. Uma possível solução é o
investimento em meliponários familiares, possibilitando
assim um acompanhamento mais efetivo e maior controle
na produção de mel.

Formação de multiplicadores
No decorrer do projeto foram oferecidos 34 cursos,
oficinas e dias de campo para o aprimoramento em criação de
abelhas sem ferrão, beneficiando em torno de 300 pessoas. A
ação destes multiplicadores disseminou a arte de criar abelhas
sem ferrão em 10 municípios do estado do Amazonas e um no
estado do Pará, o que resultou na implementação de outros
18 meliponários.
Desde o início do projeto foram também desenvolvidas e
introduzidas técnicas inovadoras para o manejo adequado das
abelhas, tais como a divisão de colônia pela retirada parcial
de ninho em árvore, a partir de corte e formação de janela na
própria árvore; a armadilha para forídeos com canudinho na
extremidade; o protetor repelente para formigas; o capturador de
rainha fisogástrica; a cobertura das colméias com telha de resina,
além da introdução do uso de seringa para colheita do mel.

Coordenadora do projeto analisando a produtividade da colméia

