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Ministério do  
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Nas últimas décadas, temos assistido na Amazônia diversos projetos planejados a dis-

tância e guiados por modelos de desenvolvimento puramente econômicos, sem considerar 

a realidade regional e não levando em conta os fatores sociais e ambientais da região.

De modo a reverter este cenário, surge o Projeto Manejo dos Recursos Naturais da 

Várzea (ProVárzea/Ibama), que, por meio do Componente Iniciativas Promissoras, apoiou 

ações de manejo dos recursos naturais na calha dos Rios Solimões-Amazonas. 

No período de 2002 a 2007 o ProVárzea/Ibama proporcionou o apoio técnico e 

financeiro a 25 projetos ligados aos temas de preservação e manejo de espécies e áreas, 

que tinham também expectativas positivas dos pontos de vista social e econômico.

Esta publicação descreve o histórico deste apoio e quais ferramentas, avanços e difi-

culdades foram encontradas. Esperamos que sua leitura possa auxiliar beneficiários, técnicos 

e gestores de ações similares a desenvolver ações diferenciadas, que, levando em conta 

princípios de gestão compartilhada, promovam melhorias no desenvolvimento de ações 

inspiradoras de políticas públicas mais eficientes para a várzea amazônica.
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EEm 1997, quando eu e uma equipe de con-

sultores fomos contratados pelo Banco Mundial 

para preparar o que viria a ser o Projeto Manejo 

dos Recursos Naturais da Várzea (ProVárzea), a 

idéia inicial era identificar algumas iniciativas, 

ditas “inovadoras”, no sentido de que pudessem 

testar sistemas inovadores e alternativos de ma-

nejo de recursos naturais da várzea, diferente do 

vinha sendo feito nos últimos 20 a 30 anos! 

Num primeiro momento, o grupo de 

consultores viajou ao longo da calha dos rios 

Solimões-Amazonas, visitando projetos e institui-

ções, governamentais e não governamentais, con-

versando e entrevistando gestores, pesquisadores, 

lideranças dos movimentos sociais, assim como 

lideranças comunitárias engajadas na temática 

do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Como resultado nasceu o Componente Inicia-

tivas Promissoras, que à época, identificamos  

15 potenciais projetos. 

Ao iniciar o ProVárzea, em agosto de 

2000, já havia se passado cerca de três anos. 

Mas mesmo assim, além de darmos início ao 

processo seletivo dos projetos pré-identificados, 

vislumbramos a possibilidade e potencialidade 

de apoiar novos projetos e assim foi. 

Prefácio

Com mais dois editais de seleção de 

projetos, conseguimos ter um conjunto de 25 

iniciativas promissoras, distribuídas ao longo 

da calha dos rios Solimões-Amazonas, desde 

Tabatinga, no estado do Amazonas, na divisa 

com a Colômbia, até Gurupá, no estado do 

Pará, próximo à região estuarina. 

Tal amplitude de ação, quase 3.000 km 

de extensão, proporcionou que o ProVárzea 

pudesse ter projetos com diferentes dimensões 

sócio-econômicas, geográficas, etnográficas e 

de diferentes usos de recursos naturais, o que 

enriqueceu a experiência.

Uma das abordagens utilizadas pelo Pro-

Várzea, seja para prestar a devida assistência 

técnica ao longo da execução dos projetos, seja 

para analisar os resultados e impactos ambientais, 

sociais e econômicos, resultantes de iniciativas 

de atuação conjunta (externa e interna) foi a do 

meio de vida sustentável – sistema de trabalho 

que funciona como uma forma de pensar sobre 

objetivos, oportunidades e prioridades para o 

desenvolvimento, tendo como meta o progresso, 

e no caso do ProVárzea, o desenvolvimento de 

iniciativas promissoras sustentáveis de manejo de 

recursos naturais da várzea.
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Para isso, o ProVárzea inovou e, como 

parte integrante de um órgão ambiental, rom-

peu um paradigma ao investir nas pessoas, 

ao ter como concepção que o manejo dos 

recursos naturais é uma atividade humana que 

passa por um processo de tomada de decisão. 

E a decisão do que manejar, como manejar, 

aonde manejar, quando manejar e com quem 

manejar, é uma decisão única e exclusivamen-

te tomada pelas pessoas.

Passados os anos, os projetos terminam, 

as experiências findam, mas os conhecimentos 

gerados e adquiridos, esses sim, perpetuam-se 

por gerações e gerações. E creio ser esse o grande 

legado que os projetos apoiados pelo ProVár-

zea tenham deixado e esperamos que as lições 

aprendidas possam espelhar ações futuras que 

culminem com a manutenção das várzeas e da 

melhoria de qualidade de vida das populações 

que lá residem. 

Mauro Luis Ruffino

Diretor de Ordenamento, Cadastro e Estatística

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da  

Presidência da República (SEAP/PR)

Ex-Coordenador do ProVárzea/Ibama
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A

O Componente 
Iniciativas 

Promissoras 
e os projetos 

apoiados
Marcelo Derzi Vidal 

Gerente do Componente Iniciativas Promissoras

     T  iago Viana da Costa
Técnico do Componente Iniciativas Promissoras

Antônia L. F. Barroso
Consultora Técnica do Componente Iniciativas Promissoras

Introdução

Apesar da capacidade produtiva e resili-

ência natural das áreas de várzea, a forma de 

ocupação e o uso do solo e dos recursos aquá-

ticos nestas áreas estão levando à degradação 

progressiva deste ecossistema. Visando modificar 

este cenário que vem se desenhando nas últimas 

décadas o Projeto Manejo dos Recursos Naturais 

da Várzea – ProVárzea/Ibama promoveu, por 

meio do Componente 2 - Iniciativas Promissoras, 

o apoio a projetos que desenvolvessem sistemas 

inovadores de manejo dos recursos naturais que 

fossem potencialmente sustentáveis dos pontos 

de vista social, econômico e ambiental, e que 

pudessem ser multiplicáveis não somente em 

outras áreas da várzea amazônica, mas também 

em outras regiões do país. 

Por meio de três processos seletivos, reali-

zados nos anos 2000, 2001 e 2003, o ProVárzea/

Ibama selecionou 26 projetos que passariam a ter 

suas atividades apoiadas (Figura 1). Os primeiros 

sete projetos, selecionados a partir de indicações 

de uma equipe de profissionais destacados no 

desenvolvimento de ações de manejo dos recur-

sos naturais, tiveram o apoio técnico e financeiro 

iniciado no ano 2002. Com o lançamento do 1º 

edital de seleção de projetos, foram identificados 

outros seis projetos, que iniciaram a implemen-

tação de suas atividades no ano 2003. Já o 2º 

edital de seleção de projetos, identificou outros 

FIGURA 1 - Processos seletivos para identificação de 

projetos a receberem o apoio do ProVárzea/Ibama.
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AtividAdes desenvolvidAs: Manejo comunitário de 

lagos; recuperação da mata ciliar; produção agrí-

cola; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades Menino Deus 

e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, município 

de Parintins, estado do Amazonas.

04 • Manejo sustentável de quelônios 
(Podocnemis sp.) por coMunidades do Médio 
e baixo aMazonas – projeto pé-de-pincha

instituição proponente: Fundação de Apoio Insti-

tucional Rio Solimões – Unisol.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo comunitário de 

quelônios; criação de quelônios em cativeiro; 

capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: 83 comunidades dos mu-

nicípios de Barcelos, Parintins, Barreirinha e 

Nhamundá, estado do Amazonas, e Terra Santa, 

Faro, Juruti e Oriximiná, estado do Pará.

05 • Manejo coMunitário participativo dos 
recursos pesqueiros nos setores Maiana 
e soliMões do Meio, Município de Fonte boa

instituição proponente: Prefeitura Municipal de 

Fonte Boa.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo comunitário de 

lagos; capacitação e organização comunitária.
ÁreA de AbrAngênciA: 16 comunidades dos setores 
Maiana e Solimões do Meio, município de Fonte 
Boa, estado do Amazonas.

06 • apoio a iniciativas coMunitárias de gestão

integrada dos recursos naturais de várzea

instituição proponente: Associação dos Trabalhadores 

Agroextrativistas da Ilha de São Salvador – Ataiss.

AtividAdes desenvolvidAs: Criação e gestão de planos de 

uso; monitoramento, beneficiamento e comercialização 

do pescado; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades São Raimun-

do, Nossa Senhora do Livramento, Santa Maria 

do Aracuteua, Santo Antonio do rio Uruaí, Nossa 

13 projetos, que iniciaram a implementação de 

suas atividades no ano 2004. No entanto, um dos 

projetos selecionados neste edital solicitou o can-

celamento do contrato de doação antes mesmo 

da implementação de suas atividades.

Assim, no período de 2002 a 2007, o Com-

ponente Iniciativas Promissoras proporcionou o 

apoio técnico e financeiro a 25 projetos (Anexo 1)  

que desenvolveram sistemas inovadores de mane-

jo dos recursos naturais em quatro linhas temáti-

cas: manejo dos recursos pesqueiros, manejo dos 

recursos florestais, fortalecimento institucional e 

agropecuária. 

Manejo dos recursos pesqueiros

01 • Manejo de lagos de várzea da região

de teFé

instituição proponente: Grupo de Preservação e 

Desenvolvimento – GPD. 

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo comunitário de 

lagos; recuperação da mata ciliar; produção agrí-

cola; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: 16 comunidades dos mu-

nicípios de Tefé, Alvarães e Maraã, estado do 

Amazonas.

02 • reFlorestaMento de áreas degradadas na

região de ituquí e ilha de são Miguel

instituição proponente: Associação de Mines e 

Pequenos Produtores e Agricultores de Aracam-

pina – Ampa.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo comunitário de 

lagos; recuperação da mata ciliar; manejo de que-

lônios; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidade de Aracampina, 

município de Santarém, estado do Pará.

03 • sisteMa integrado de produção terra e água 
instituição proponente: Grupo Ambiental Nature-

za Viva – Granav.
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Senhora de Nazaré e São Francisco do Murupucu, 

município de Gurupá, estado do Pará.

07 • consórcio de uso dos recursos naturais

da várzea por Meio dos princípios da 
sustentabilidade e da co-gestão

instituição proponente: Piscipesca Assessoria e 

Comércio Ltda.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo comunitário de 

lagos; produção agrícola; capacitação e organi-

zação comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades da Costa do 

Marrecão e Costa do Canabuoca, município de 

Manacapuru, estado do Amazonas.

08 • conservação dos recursos naturais da 
várzea através do turisMo ecológico e 
da gestão participativa na região de silves

instituição proponente: Associação de Silves pela 

Preservação Ambiental e Cultural – Aspac.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo comunitário de 

lagos; recuperação da mata ciliar; turismo ecoló-

gico comunitário; produção agrícola; capacitação 

e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: 12 comunidades dos muni-

cípios de Silves, Itacoatiara e Itapiranga, estado 

do Amazonas.

Manejo dos recursos florestais

09 • Manejo de 10 espécies de plantas 
para Fitoterápicos e FitocosMéticos junto 
às FaMílias ribeirinhas de duas coMunidades 
do Município de Manaquiri

instituição proponente: Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas do Amazonas – Sebrae/AM.

AtividAdes desenvolvidAs: Reflorestamento; mane-

jo, beneficiamento e comercialização de produtos 

florestais não madeireiros; capacitação e organi-

zação comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades Bom Intento 

e Cai N’ Água, município de Manaquiri, estado 

do Amazonas.

10 • Manejo coMunitário dos recursos Florestais e de

pesca eM áreas de várzea da ilha de santa bárbara

instituição proponente: Associação dos Trabalha-

dores Rurais da Ilha de Santa Bárbara – Atrisb.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo, beneficiamento 

e comercialização de produtos florestais madei-

reiros e não madeireiros; manejo do camarão; 

capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Ilha de Santa Bárbara e 

parte norte da Ilha do Urutaí, município de 

Gurupá,estado do Pará.

11 • Manejo Florestal coMunitário 
Madeireiro e não Madeireiro eM áreas de 
várzea do distrito do itatupã

instituição proponente: Associação dos Produtores 

do Jaburu – Aproja.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo, beneficiamento 

e comercialização de produtos florestais madei-

reiros e não madeireiros; capacitação e organi-

zação comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades São João do 

Jaburu, Santa Luzia do rio Urucuri, Nossa Senhora 

de Nazaré e Santo Antônio do rio Fortaleza do 

Jaburu, no distrito do Itatupã, município de Gu-

rupá, estado do Pará.

12 • Manejo Florestal coMunitário Madeireiro 
eM áreas de várzea do distrito do itatupã

instituição proponente: Associação dos Trabalhadores 
Agroextrativistas do Distrito do Itatupã – Ataedi.
AtividAdes desenvolvidAs: manejo, beneficiamento 
e comercialização de produtos florestais madei-
reiros e não madeireiros; capacitação e organi-
zação comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: 15 comunidades da região do 

Itatupã, município de Gurupá, estado do Pará.
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13 • Manejo coMunitário dos recursos 
Florestais e de pesca eM áreas de várzea 
do Município de gurupá, pará

instituição proponente: Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional – Fase.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo, beneficiamento 

e comercialização de produtos florestais ma-

deireiros; reflorestamento; manejo do camarão; 

capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades de várzea do 

município de Gurupá, estado do Pará.

14 • projeto coMunitário de produção

sustentável de óleos essenciais da região de 
várzea de silves, aMazonas

instituição proponente: Associação Vida Verde da 

Amazônia – Avive.

AtividAdes desenvolvidAs: Manejo, beneficiamen-

to e comercialização de produtos florestais não 

madeireiros; recuperação de áreas degradadas; 

capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: 12 comunidades do municí-

pio de Silves, estado do Amazonas.

Fortalecimento institucional

15 • piraceMa - Fortalecer a organização

para o Manejo e conservação dos recursos

pesqueiros

instituição proponente: Movimento dos Pescadores 

do Oeste do Pará e Baixo Amazonas – Mopebam.

AtividAdes desenvolvidAs: Fortalecimento do asso-

ciativismo e cooperativismo; educação ambien-

tal; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: 16 municípios do Oeste do 

Pará e Baixo Amazonas.

16 • Fortalecendo instituições de base para 
a gestão participativa dos recursos pesqueiros

instituição proponente: Colônia de Pescadores Z-20.

AtividAdes desenvolvidAs: Fortalecimento do asso-

ciativismo e cooperativismo; educação ambien-

tal; manejo comunitário de lagos.

ÁreA de AbrAngênciA: 172 comunidades do muni-

cípio de Santarém, estado do Pará.

17 • centro de capacitação do pescador

 artesanal – ccpa
instituição proponente: Instituto de Pesquisa Am-

biental da Amazônia – Ipam.

AtividAdes desenvolvidAs: Fortalecimento do asso-

ciativismo e cooperativismo; educação ambien-

tal; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: 94 comunidades do municí-

pio de Santarém, estado do Pará.

18 • FortaleciMento da organização dos

pescadores da região do Médio soliMões

instituição proponente: Colônia de Pescadores Z-4.

AtividAdes desenvolvidAs: Fortalecimento do 

associativismo e cooperativismo; educação am-

biental; capacitação e organização comunitária; 

manejo comunitário de lagos.

ÁreA de AbrAngênciA: Áreas de várzea dos muni-

cípios de Tefé, Alvarães, Maraã e Uarini, estado 

do Amazonas.

19 • apoio a iniciativas de gestão participativa

dos recursos pesqueiros

instituição proponente: Colônia de Pescadores Z-31.

AtividAdes desenvolvidAs: Fortalecimento do 

associativismo e cooperativismo; educação am-

biental; capacitação e organização comunitária; 

manejo comunitário de lagos.

ÁreA de AbrAngênciA: 14 comunidades dos municí-

pios de Prainha e Porto de Moz, estado do Pará.

20 • educação aMbiental e conservação da

várzea eM áreas indígenas ticuna do alto

soliMões
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instituição proponente: Organização Geral dos 

Professores Ticuna Bilíngües – OGPTB.

AtividAdes desenvolvidAs: Fortalecimento do asso-

ciativismo e cooperativismo; educação ambien-

tal; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Municípios de Benjamin Cons-

tant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá e 

Santo Antônio do Içá, estado do Amazonas.

21 • FortaleciMento da coMunicação 
e organização dos usuários e instituições 
ligadas a gestão do uso sustentável dos 
recursos naturais da várzea

instituição proponente: Instituto Amazônico de Ma-

nejo Sustentável dos Recursos Ambientais – Iara.

AtividAdes desenvolvidAs: Fortalecimento do asso-

ciativismo e cooperativismo; educação ambien-

tal; capacitação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades de várzea dos 

municípios de Santarém, Monte Alegre, Alenquer, 

Curuá, Prainha e Óbidos, no estado do Pará.

Agropecuária

22 • sisteMa alternativo e sustentável de

 recuperação e produção eM várzeas do Médio

aMazonas paraense

instituição proponente: Fundação de Apoio à 

Pesquisa e ao Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal da Amazônia – Funagri.

AtividAdes desenvolvidAs: Reflorestamento e ma-

nejo rotacionado de pasto; fortalecimento do 

associativismo e cooperativismo; capacitação e 

organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades Ipanema (mu-

nicípio de Prainha), Fé em Deus do Ituqui (muni-

cípio de Santarém) e Cacoal Grande (município 

de Monte Alegre), estado do Pará.

23 • iMplantação do sisteMa agroFlorestal

 nas restingas de várzea

instituição proponente: Central das Associações 

Rurais do Município de Parintins – Cedarp.

AtividAdes desenvolvidAs: Sistemas agroflorestais; 

criação de abelhas sem ferrão; capacitação e 

organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades São Sebastião 

e Paraná do Espírito Santo, município de Parintins, 

estado do Amazonas.

24 • Melhoria da cadeia produtiva agropastoril 
do Município de careiro da várzea

instituição proponente: Cooperativa Agropecuária 

Mista do Careiro da Várzea – Coopvárzea.

AtividAdes desenvolvidAs: Reflorestamento e 

manejo rotacionado de pasto; melhoramento 

genético e sanitário do rebanho; fortalecimento 

do associativismo e cooperativismo; capacitação 

e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Paraná do Careiro, Paraná do 

Cambixe, Gurupá, Curari, Terra Nova e Costa do Rebojo, 

município de Careiro da Várzea, estado do Amazonas.

25 • abelhas e polinização de plantas de várzea

instituição proponente: Fundação Djalma Batista 

– FDB.

AtividAdes desenvolvidAs: Criação de abelhas sem 

ferrão; recuperação de áreas degradadas; capaci-

tação e organização comunitária.

ÁreA de AbrAngênciA: Comunidades Panelão 

(município de Careiro Castanho), Vila Nova do 

Andirá (município de Maués), Marajaí (município 

de Alvarães) e Murutinga (município de Autazes), 

estado do Amazonas.

A idéia é que os projetos apoiados promo-

vessem, na medida do possível, a recuperação de 

áreas degradadas, a manutenção e atuação em 

áreas ecologicamente importantes, o enfoque em 

espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção 

e que tivessem expectativas positivas para o ma-
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nejo, do ponto de vista socioeconômico. Além 

disso, promovendo maior participação dos usu-

ários no processo de gestão dos recursos naturais 

da várzea (fortalecimento civil) e o melhoramento 

da capacidade gerencial das instituições gestoras, 

com ênfase naquelas que viabilizassem a articula-

ção de vários níveis de poder (federal, estadual e 

municipal) para operacionalizar o gerenciamento 

integrado.
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M

Impactos e Lições  
dos Projetos  

apoiados pelo 
Componente 

Iniciativas 
Promissoras

Marcelo Derzi Vidal 
Gerente do Componente Iniciativas Promissoras

Introdução

Meio de vida para mais de 1,5 milhão de 

ribeirinhos, o que corresponde a 54% da popu-

lação rural dos estados do Amazonas e do Pará, 

a várzea ocupa 300 mil km2, ao longo da calha 

dos rios Solimões-Amazonas e seus principais tri-

butários, tamanho equivalente a 6% da superfície 

da Amazônia Legal (Santos, 2004).

 As populações humanas que habitam as 

áreas de várzea amazônica têm desenvolvido há 

décadas uma expressiva relação de exploração 

dos recursos naturais, direcionada, sobretudo, aos 

recursos pesqueiros (peixes, quelônios e vegetais 

aquáticos), aos recursos florestais (extração de 

madeiras, folhas, frutos, sementes, cipós e óleos 

vegetais), e à agropecuária (hortas familiares e 

comunitárias, roçados e criação de gado e outros 

animais). 

Apesar de sua capacidade produtiva e 

resiliência natural, a forma de ocupação e uso 

da várzea nas últimas décadas tem levado à 

degradação progressiva desse ecossistema.  

As principais causas desse processo são: gestão 

ineficiente, ausência de políticas públicas espe-

cíficas e escassez de sistemas efetivos de manejo 

dos recursos naturais e deficiência do sistema de 

monitoramento e controle (Santos, 2005).

FIGURA 2 - Participação de crianças na soltura de quelônios 

em área manejada. 
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 Além disso, as estratégias de comando e 

controle para o uso dos recursos naturais impostas 

por instituições governamentais sem considerar 

a experiência, o conhecimento, e até mesmo a 

dependência das comunidades, aliadas a baixa 

organização social formal presente nas áreas de 

várzea, vêm contribuindo para o aumento da 

degradação e dos conflitos relacionados ao uso 

dos recursos.  

 O manejo dos recursos naturais é, an-

tes de tudo, uma questão social, uma vez que 

a sua estrutura e organização são diretamente 

relacionadas com o contexto socioeconômico 

e político no qual os usuários estão inseridos  

(De Castro, 2004). Assim, arranjos institucionais 

que promovam o manejo comunitário e a gestão 

compartilhada dos recursos naturais, envolven-

do e integrando os diferentes grupos de atores e 

usuários, devem ser priorizados. 

Neste capítulo, descrevo os principais 

resultados, impactos e lições dos projetos de 

manejo dos recursos naturais que foram apoiados 

pelo Componente 2 - Iniciativas Promissoras do 

ProVárzea/Ibama.

Estes projetos desenvolveram um amplo 

leque de atividades, dentre elas o manejo do pesca-

do, a preservação e criação de quelônios (Figura 2), 

a criação de abelhas sem ferrão (meliponicultura), 

a agricultura orgânica, a pecuária, o fortalecimento 

comunitário e institucional, o manejo do camarão 

de água doce, o manejo florestal madeireiro (virola, 

pau-mulato) e não madeireiro (óleos essenciais, 

sementes, cipós, frutos, folhas), o reflorestamento 

de áreas degradadas, a educação ambiental em 

áreas indígenas, o ecoturismo, a implementação 

de sistemas agroflorestais, todas diretamente rela-

cionadas ao intuito de promover o uso sustentável 

dos recursos naturais. 

Manejo dos Recursos Pesqueiros

Esta linha temática atuou estabelecendo o zone-

amento das áreas aquáticas, por meio do mapeamento 

e ações participativas, de modo a implementar acordos 

de pesca em lagos e canais principais, que contavam 

com a ação dos próprios beneficiários e agentes do po-

der público em um sistema de vigilância, promovendo 

assim a manutenção e a recuperação do estoque das 

principais espécies de pescado e quelônios utilizadas 

para o consumo e comercialização. No entanto, as 

ações dos projetos apoiados por essa linha temática 

foram  também desenvolvidas em ecossistemas ter-

restres, promovendo assim um manejo integrado dos 

recursos naturais.

Os projetos desenvolveram suas ativida-

des em 13 municípios do estado do Amazonas 

e cinco municípios do estado do Pará (Anexo 2). 

As ações dos projetos abrangeram diretamente 

cerca de 9.750 pessoas. Por meio de 122 cursos 

de capacitação, tais como os de manejo de lagos, 

beneficiamento do pescado, contagem de pirarucu, 

produção de farinha de peixe, e formação de Agen-

tes Ambientais Voluntários, 2.792 pessoas tiveram 

seus conhecimentos aprimorados ou absorveram 

novas informações que vêm sendo utilizadas para 

melhoria do sistema de manejo implementado.

Como resultado das ações dos projetos 

apoiados diversos acordos de pesca foram imple-

mentados. Estes acordos estão formalizados por 

meio de 10 Instruções Normativas do Ibama que 

foram elaboradas e/ou reeditadas sob a influência 

das ações dos projetos (Tabela 1).

Aprendizado

Os projetos mobilizaram diretamente as co-

munidades e geraram resultados concretos no que 

se refere à recuperação de estoques pesqueiros 
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TABELA 1 - Instruções Normativas do Ibama que foram elaboradas e/ou reeditadas sob a influência 

das ações dos projetos.

I.N. e DATA ITENS REGULAMENTADOS ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Nº 11, de 
14/10/2004

Período de defeso, quantidade pescada,  
comercialização de espécies, utilização  
de apetrechos

Região de Aritapera e  
Urucurituba, Santarém-PA

Nº 13, de 
14/10/2004

Período de defeso, quantidade pescada,  
utilização de apetrechos

Região de Tapará e Saracura,  
Santarém-PA

Nº 19, de 
14/10/2004

Período de defeso, quantidade pescada,  
comercialização de espécies, utilização  
de apetrechos

Região de Ituqui, Santarém-PA

Nº 21, de 
14/10/2004

Período de defeso, quantidade pescada,  
utilização de apetrechos

Região de Maicá, Santarém-PA

Nº 30, de 
06/12/2004

Quantidade pescada, utilização  
de apetrechos

Região do Lago Grande do Curuaí, 
Santarém, Óbidos e Jurutí-PA

Nº 19, de 
24/06/2005

Quantidade pescada, utilização  
de apetrechos

Região de Arapixuna, Santarém-PA

No 22, de 
04/07/2005

Período de defeso entre 01 de outubro a  
30 de março proíbe a pesca de Acari.

Estado do Pará.

No 34, de 
18/06/2004

Período de defeso entre 01 de outubro a  
30 de março proíbe a pesca de Pirarucu.

Estado do Pará.

No 35, de 
29/09/2005

Período de defeso entre 01 de outubro a  
30 de março proíbe a pesca de Tambaqui.

Estado do Pará.

No 33, de 
22/09/2005

Quantidade pescada, utilização de  
apetrechos por três anos

Região do Lago Mamauru,  
Óbidos-PA

e à melhoria dos meios de vida das populações 

envolvidas, como é o caso do projeto de manejo 

de pirarucu, que proporcionou aumento na po-

pulação desta espécie e maior organização da 

classe de pescadores.

Os acordos de pesca contribuíram para a 

redução dos conflitos entre os pescadores, uma 

vez que eles participaram diretamente na for-

mulação das propostas de manejo que visavam 

atender aos seus próprios interesses. Os acordos 
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também desempenharam um papel importante 

no desenvolvimento de comunidades pesquei-

ras e contribuíram para a descentralização dos 

procedimentos de gestão dos recursos naturais. 

Ou seja, o processo de intensificação das práticas 

de manejo e de desenvolvimento organizacional 

local levaram ao surgimento de um novo modelo 

de manejo compartilhado dos recursos naturais.

Além da conservação dos estoques e da 

mobilização social, os projetos apoiados possi-

bilitaram a disseminação das tecnologias desen-

volvidas por meio de intercâmbios entre os pes-

cadores de diferentes comunidades e municípios. 

As experiências mais abrangentes propiciaram o 

estabelecimento de parcerias entre instituições 

de base e órgãos públicos, facilitando o encami-

nhamento de demandas sociais, econômicas e 

ambientais das populações ribeirinhas.

Recomendações

Os acordos de pesca são reconhecidos como 

ferramentas importantes em ações de recuperação e 

ordenamento pesqueiro. No entanto, a implemen-

tação dos acordos deve vir acompanhada de forte 

envolvimento comunitário, eficiente sistema de 

vigilância e monitoramento da produção pesquei-

ra, e amplo mecanismo de co-gestão, envolvendo 

técnicos de institutos de pesquisas, representantes 

dos poderes públicos municipal, estadual e federal, 

e colônias de pescadores, de modo a gerar subsídios 

concretos e mais realistas possíveis para a formula-

ção de políticas públicas.

Manejo dos Recursos Florestais

Esta linha temática buscou, por meio de 

ações participativas, estabelecer as bases locais e 

regionais para o manejo florestal comunitário ma-

deireiro e não madeireiro, promovendo a produ-

ção de mudas para enriquecimento e recuperação 

de áreas degradadas, implementação de unidades 

demonstrativas de exploração, e beneficiamento 

de produtos madeireiros e não madeireiros agre-

gando assim valor na comercialização. 

Os projetos desenvolveram suas atividades 

em dois municípios do estado do Amazonas e 

em um município do estado do Pará (Anexo 3). 

Por meio de 99 cursos de capacitação, tais como 

os de identificação botânica, marchetaria, bene-

ficiamento de sementes, inventário madeireiro, 

e técnicas silviculturais, 1.782 pessoas tiveram 

seus conhecimentos aprimorados ou absorveram 

novas informações que vêm sendo utilizadas para 

melhoria do sistema de manejo implementado.

Por meio das ações dos projetos apoiados foram 

manejados produtos madeireiros e não madeireiros 

de 18 espécies florestais, tais como açaí, pau-mulato, 

virola, andiroba, breu, copaíba e cumaru.

Os óleos essenciais extraídos de plantas da 

várzea foram utilizados para produzir sabonetes, 

velas, óleos corporais, cremes anti-reumáticos, in-

censos e saches aromáticos, que estão sendo comer-

cializados pela Cooperativa de Produtos Naturais da 

Amazônia - Copronat, organização criada a partir 

das ações do projeto executado pela Avive.

Em Gurupá foram implementadas unidades 

de manejo de pau-mulato como forma de diminuir 

a procura de árvores dessa espécie na floresta. 

Estas unidades apresentam ainda consórcios de 

espécies frutíferas com o pau-mulato, propor-

cionando assim um melhor aproveitamento das 

florestas secundárias. Anualmente, desde 2002, o 

projeto desenvolvido pela Fase realiza o Encontro 

de Manejo Florestal Comunitário do Estuário do 

Rio Amazonas. Durante o evento são discutidos 

os principais avanços e problemas comunitários 

e institucionais referentes ao manejo florestal ma-

deireiro e não madeireiro.
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Em Manaquiri, o projeto executado pelo 

Sebrae construiu uma usina que vem trabalhando 

com o beneficiamento de óleos, folhas e frutos de 

10 espécies florestais para produção de fitoterápicos 

e fitocosméticos. Foi ainda criada a Cooperativa de 

Compradores e Beneficiadores de Plantas Medici-

nais, Fitoterápicos e Fitocosméticos de Manaquiri - 

Coopfitos, que vem promovendo a comercialização 

dos produtos manejados e beneficiados.

Aprendizado
Todos os projetos desenvolvidos encontraram 

dificuldades para liberação dos planos de manejo 

florestal madeireiros e não madeireiros protocolados 

no Ibama e nos órgãos estaduais responsáveis. Fato 

devido à burocracia e pequeno número de funcio-

nários responsáveis pela análise dos documentos 

protocolados, e, principalmente, pela ausência de 

regularização fundiária nas áreas de várzea. 

Recomendações

A criação de cooperativas, e a eficiente 

gestão das mesmas é uma importante ferramenta 

para o processo de comercialização dos produtos 

das associações sem fins lucrativos pois permitem 

assim a remuneração de seus cooperados.

De modo a modificar o cenário atual, 

sugere-se a construção e legalização de Pla-

nos de Uso, um dos principais documentos 

para a regularização fundiária na Amazônia, 

obrigatório para regulamentar a autorização 

de uso coletivo em áreas de conservação, 

de propriedade do poder público estadu-

al, federal ou municipal. Neste processo, o 

estado empresta a terra para os moradores 

organizados em uma Associação, desde 

que se garanta o uso adequado da área.  

O Plano de Uso é então, um documento que 

organiza o uso da terra, através da experiên-

cia e conhecimento comunitários baseando-

se nas orientações da lei brasileira de meio 

ambiente.

Fortalecimento institucional

Linha temática que visou melhorar o pro-

cesso de planejamento, administração e encami-

nhamento dos diversos serviços de organizações 

que trabalham com o manejo dos recursos natu-

rais da várzea, de modo a promover uma melhor 

interlocução com os diferentes atores envolvidos 

e a proposição de políticas públicas mais adequa-

das à realidade amazônica.

Os projetos desenvolveram suas ativida-

des em nove municípios do estado do Ama-

zonas e em 16 municípios do estado do Pará 

(Anexo 4). Por meio de 82 cursos de capaci-

tação, tais como os de informática, legislação 

ambiental, administração e contabilidade, 

gestão de conselhos, e elaboração de projetos, 

2.048 pessoas tiveram seus conhecimentos 

aprimorados ou absorveram novas informa-

ções que vêm sendo utilizadas para melhoria 

do sistema de manejo implementado.

Relevantes impactos foram observados no 

processo de associativismo/cooperativismo: 15 insti-

tuições foram criadas ou tiveram suas ações fortale-

cidas a partir das interações com os projetos apoia-

dos ou das parcerias estabelecidas (Tabela 2), nas 

quatro linhas temáticas. A maioria das instituições 

apoiadas obteve visível melhora na organização e 

participação nas discussões de questões ambientais, 

tornando-se, em muitos casos, referência perante as 

comunidades e poder público local. Observamos 

Colônias de Pescadores que tiveram um aumento 

na sua movimentação financeira e importantes 

conquistas sociais e políticas - representadas por 

quatro vereadores eleitos que saíram dos quadros 
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das diretorias das Colônias de Pescadores de San-

tarém (Z-20), Juruti (Z-42), Prainha (Z-31) e Óbidos 

(Z-19), um secretário de pesca e 12 conselheiros 

municipais de saúde.

Os projetos conseguiram elevar a participa-

ção feminina nos cargos de diretoria das associa-

ções comunitárias de 10% (no início dos projetos) 

para 32% (ao término do apoio), alcançando uma 

média de 32% de mulheres ocupando os cargos 

Associação
Projeto 
Parceiro

Município

ALPPAR - Associação Livre de Pescadoras e Pescadoras  
Artesanais

Fase Gurupá-PA

ATRAEIB - Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas  
do Itatupã-Baquiá

Fase Gurupá-PA

ATART - Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do  
Rio Turé

Fase Gurupá-PA

FAE - Fórum de Manejo Florestal Comunitário do Estuário do  
Rio Amazonas

Fase Gurupá-PA

ATAAV - Associação Terrassantense dos Agentes Ambientais 
Voluntários 

Pé de Pincha Terra Santa-PA

ATAIC - Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da  
Ilha das Cinzas 

Fase Gurupá-PA

Escola de Marchetaria de Gurupá Fase Gurupá-PA

FAP - Fórum de Articulação de Pescadores Fase Porto de Moz-PA

Colônia de Pescadores de Três Marias Mopebam Três Marias-MG

Colônia de Pescadores de Pirapoca Mopebam Pirapoca-MG

Colônia de Pescadores de Jacareacanga Mopebam Jacareacanga-PA

COPRONAT - Cooperativa de Produtos Naturais da Amazônia Avive Silves - AM

Grupo de Jovens de Silves Avive Silves - AM

COOPFITOS – Cooperativa de Compradores e Beneficiadores de 
Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Fitocosméticos de Manaquiri

Sebrae Manaquiri - AM

CEARA – Cooperativa Energética e Agroextrativista Rainha do Açaí Piscipesca Manacapuru - AM

TABELA 2 - Associações fortalecidas a partir das interações com projetos parceiros.
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existentes, provocando uma grande transformação. 

Algumas dessas mulheres passaram a se entender 

como pessoas, com uma riqueza de conhecimento 

sobre seu ambiente, o que lhes ajuda a viver e 

conviver com os limites do ecossistema local.

Aprendizado

A promoção na participação e controle 

social permitiu que os representantes dos pro-

jetos apresentassem melhores condições de 

influenciar as políticas públicas que regulam o 

manejo dos recursos naturais, já que estimulam 

o surgimento de lideranças capazes de atuar 

de forma qualificada nos projetos em nível 

municipal e regional. 

Apesar dos avanços obtidos pelos projetos 

ressaltamos que, de maneira geral, as políticas 

públicas elaboradas para a Amazônia têm negligen-

ciado a especificidade do ecossistema de várzea. 

As políticas (planejamento, desenvolvimento rural, 

conservação, monitoramento e controle, etc.) ten-

dem a ser excessivamente genéricas e voltadas às 

florestas de terra firme. Em parte isto é devido à área 

de várzea ficar reduzida quando se trata a Amazônia 

na escala regional, o que não é proporcional à sua 

importância social, ecológica e econômica.

Recomendações

A promoção do conhecimento através de 

capacitações deve ser uma estratégia priorizada, 

pois permite iniciar o intercâmbio do saber popu-

lar com o saber científico, reunindo, organizando 

e conferindo as informações dessas duas fontes e 

também repassando esse conhecimento de uma 

esfera a outra. Desta forma, os diferentes atores 

envolvidos no manejo dos recursos naturais po-

derão melhor discutir, construir e pôr em prática 

políticas públicas mais efetivas.

Agropecuária

Os projetos desenvolveram suas atividades em 

seis municípios do estado do Amazonas e em três mu-

nicípios do estado do Pará (Anexo 5). Por meio de 48 

cursos de capacitação, tais como os de beneficiamento 

do leite, produção de composto orgânico, insemina-

ção artificial, meliponicultura, sistemas agroflorestais, 

e produção de mudas, 615 pessoas tiveram seus 

conhecimentos aprimorados ou absorveram novas 

informações que vêm sendo utilizadas para melhoria 

do sistema de manejo implementado.

Os projetos apoiados trabalharam a valo-

rização do conhecimento tradicional, o trabalho 

participativo, a redução no uso de agroquímicos e 

a diminuição das perdas no processo de produção. 

Através de aulas práticas demonstrativas (Figura 3), 

foram abordadas técnicas alternativas de controle 

de pragas, proteção do solo, e sistemas consorcia-

dos de cultivos, promovendo assim o aumento da 

produção com a manutenção da área explorada.

O apoio aos projetos foi ainda fundamental 

no repasse de insumos agrícolas (sementes, em-

balagens para produção de mudas e ferramentas) 

e para a compra de embarcações fluviais (barco 

ou voadeira), que vêm sendo utilizadas para o 

escoamento da produção obtida.

Outro sucesso foi o manejo de abelhas sem 

ferrão nativas da Amazônia (Mellipona spp.) objeti-

vando a produção de mel e melhoria da polinização 

natural da floresta, existindo hoje cerca de 1.339 

colméias acondicionadas em caixas padronizadas 

que foram disseminadas e replicadas em outras 

áreas da Amazônia por meio dos projetos.

Aprendizado

As técnicas implementadas pelos projetos 

apoiados vêm desenhando modelos promissores 
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de uso sustentável dos recursos naturais. Estes mo-

delos contribuem efetivamente para melhoria das 

condições econômica (pois potencializam o acesso 

a novos produtos, mercados e renda), ambiental 

(recuperando áreas impactadas pela pecuária tra-

dicional e recompondo a vegetação com espécies 

diversificadas e produtivas), e social (promovendo 

maior segurança alimentar e fortalecendo as ações 

familiares, comunitárias e institucionais).

Recomendações

Iniciativas que visem à construção de con-

sórcios, integrando representantes de instituições 

comunitárias, órgãos governamentais e iniciativas 

públicas e privadas, que proporcionem uma  

cadeia de produção sustentável, identificando me-

lhores fluxos de comercialização e mercados que 

valorizem produtos obtidos a partir da utilização 

de princípios e técnicas da agricultura orgânica, 

de sistemas agroflorestais de quintais familiares, 

da pecuária diferenciada e sustentável nas áreas 

de várzea, e do manejo das abelhas sem ferrão da 

Amazônia, devem ser incentivadas, pois, somente 

assim, poderemos melhorar a renda das famílias e 

fazer com que as mesmas tenham acesso a bens 

e serviços até então inacessíveis.

Considerações finais

Além da conservação dos recursos naturais 

e da mobilização social, os projetos apoiados vêm 

possibilitando a disseminação das tecnologias 

desenvolvidas por meio de intercâmbios entre os 

usuários de diferentes comunidades e municípios. 

As experiências mais abrangentes têm propiciado 

o estabelecimento de parcerias entre instituições 

de base e órgãos públicos, facilitando o encami-

nhamento de demandas sociais, econômicas e 

ambientais das populações ribeirinhas. 

FIGURA 3 - Troca de experiência em manejo rotacionado de pasto, Careiro da Várzea-AM. 
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O

Aspectos  
financeiros 

dos projetos 
apoiados

Cleucilene da Silva Nery 
Assessora Financeira do  

Componente Iniciativas Promissoras 

 Núbia Maria Gonzaga
Consultora Financeira do  

Componente Iniciativas Promissoras 

 O Financiamento

O Componente 2, também conhecido como 

Iniciativas Promissoras, atuou por meio do financia-

mento de projetos desenvolvidos por instituições 

legalmente constituídas e responsáveis pelo geren-

ciamento e aplicação dos recursos financeiros.

O recurso financeiro aos projetos foi prove-

niente de dois organismos internacionais:

• DFID (Departamento Internacional para o 

Desenvolvimento), do governo do Reino Unido e;

• KfW - Banco Alemão.

Em Janeiro de 2002 o ProVárzea/Ibama, 

com recursos do DFID, fez a primeira liberação 

de recursos para os projetos. O DFID trabalhava 

com um sistema de desembolso relativamente 

fácil, visto que o Conselho Britânico1 assinava o 

contrato de doação diretamente com a instituição 

beneficiária e repassava o recurso para o Banco 

da mesma. A prestação de contas era enviada di-

1 Como o DFID não tem personalidade jurídica no Brasil, 
o Conselho Britânico é quem assinava o Contrato de Doação com o 
beneficiário para o repasse do recurso do DFID.

retamente a Unidade de Coordenação do Projeto 

(UCP) em Manaus pelo beneficiário. A liberação 

era feita mensalmente não comprometendo assim 

as atividades das instituições proponentes. Nesta 

primeira fase o Componente 2 aprovou 11 proje-

tos, que executaram suas atividades com recursos 

do DFID até o junho de 2004.

Em abril de 2003 é desembolsado para o 

projeto executado pela Fundação Djalma Batis-

ta (FDB) o recurso proveniente do contrato de 

contribuição financeira do KfW, assinado em 

setembro de 2002. Neste momento a modalidade 

de desembolso para este único projeto é diferente 

da modalidade de desembolso do DFID, visto que 

os recursos do KfW passam pela União. Desta 

forma, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

adianta o recurso para o beneficiário e, somente 

após a prestação de contas a STN, é reembolsada 

pelo KfW pelo recurso adiantado.

Em julho de 2004, com o término do apoio 

do DFID ao ProVárzea/Ibama, todos os projetos 
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apoiados por este, passam a receber o apoio do 

KfW, tendo que se adequar à nova modalidade 

de desembolso.

O novo modelo de liberação de recursos 

começa a apresentar entraves visto que para o 

mesmo ocorrer dependemos da aprovação do 

orçamento da União.  Nesta fase há casos em que 

a liberação pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) demora mais de três meses para ocorrer, 

o que conseqüentemente acarreta o atraso na 

liberação para os projetos e, conseqüentemente, 

atraso na execução de suas atividades.

O sistema de prestação de contas mensal 

para alguns projetos torna-se oneroso, em face 

da obrigatoriedade de entregar a prestação de 

contas no Banco do Brasil, já que representantes 

de sete projetos apoiados tinham que se deslocar 

para outro município para fazer a entrega da pres-

tação de contas, uma vez que no município da 

sede da instituição não existia agência do Banco 

do Brasil, como por exemplo, o município de 

Fonte Boa que fica a 177 quilômetros em linha 

reta do município de Tefé/AM, município mais 

próximo com agência do Banco do Brasil, onde 

o transporte é feito de avião (uma hora de vôo) e 

mais ou menos 20 horas de barco.

As instituições beneficiadas

Podemos dividir as 26 instituições que 

receberam o apoio financeiro do Componente 2 

em três grupos:

O primeiro grupo é formado por organiza-

ções não governamentais, universidades e insti-

tutos de pesquisas que não apresentaram muitas 

dificuldades em administrar o recurso recebido 

por já possuírem experiência em administração de 

projetos, algumas inclusive tendo que apresentar 

dois tipos de prestações de contas, uma para o 

ProVárzea/Ibama e outra para sua matriz;

O segundo grupo é formado pelas colônias 

de pescadores, estas já tinham alguma experiên-

cia em administração de projetos e apresentaram 

maior facilidade de aprendizagem durante a 

execução dos projetos, além disso, as colônias 

têm uma vasta experiência nas atividades de 

mobilização e articulação;

No terceiro grupo estão as associações de 

base, formadas por mulheres, agricultores, jovens, 

e demais moradores da várzea. Muitas sem ne-

nhuma experiência em administração de projetos, 

iniciando sua estruturação, sem sede própria ou 

equipamentos básicos como fax ou computador 

e tendo o subprojeto apoiado pelo ProVárzea/

Ibama como  a primeira experiência em gestão 

de projetos, por esta razão tiveram muitas difi-

culdades na execução administrativo-financeira, 

sendo necessário além dos treinamentos ofereci-

dos, um acompanhamento mais próximo e, em 

alguns casos, mais de um  treinamento para os 

membros da equipe.

Estudo de caso

A realidade de Gurupá

As associações localizadas no município 

de Gurupá, estado do Pará, ficam completamente 

isoladas. O acesso a agências bancárias, fornece-

dores, combustível, escritórios contábeis é bem 

mais difícil. A Associação dos Trabalhadores 

Rurais da Ilha de Santa Bárbara - Atrisb, uma 

das quatro associações proponentes de projetos, 

que fica a sete horas de barco do município de 

Santana, já no estado do Amapá. Neste município 

fica a agência do Banco do Brasil mais próxima, 

para onde todos os projetos de Gurupá têm que 

se deslocar mensalmente para poder acessar os 

recursos e efetuar os pagamentos de salários, en-
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cargos sociais, fazer compras e demais despesas. 

No município de Gurupá, há somente o Banco 

Postal. Está se construindo uma agência do Banco 

da Amazônia, prevista para estar com a obra 

pronta em junho/2007. 

Outro fator de entrave é a comunicação, 

em alguns casos as associações têm que pagar 

até R$ 3,00 por cada folha transmitida via fax ao 

ProVárzea/Ibama, visto que nas sedes das comu-

nidades não há telefone fixo particular. Algumas 

comunidades apresentam telefone comunitário 

(orelhão), e em toda a região de Gurupá não há 

sinal de telefonia móvel (celular).

Os projetos desta região ainda enfrentaram 

uma grande dificuldade com a contratação de 

pessoal, tanto por falta de técnicos especializados, 

quanto pela dificuldade de contratação de pessoal 

via CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

 A aplicação do recurso repassado

O ProVarzea/Ibama já repassou para os 

projetos o montante de R$ 8.928.834,34. A apli-

cação deste recurso deu-se da seguinte forma: 

38% para o pagamento de pessoal, ou seja, a 

equipe permanente envolvida nas atividades dos 

projetos, 17% foi para a compra de material de 

consumo (combustível, alimentação, material 

para cursos, etc), 3% em passagens, 8% em 

diárias, 6% em serviços prestados por pessoa 

física (piloto de voadeira, cozinheira, ajudantes 

de embarcação...), 6% em serviços prestados 

por pessoa jurídica, 14% em veículos, máquinas 

e equipamentos (bens adquiridos como: barco, 

automóvel, computador, fax, GPS, etc) e 8% em 

obras e instalações.

 Como a maioria das instituições não 

apresenta fim lucrativo, as mesmas dependem 

de financiamento externo para contratação de 

pessoal para o desenvolvimento das atividades, 

e, se a forma de contratação é via CLT o custo do 

projeto fica elevado, visto que a carga tributária 

no Brasil é muito alta.

Outro fator a ser considerado foi o tempo 

de execução. Em decorrência de bloqueios quan-

to a não prestação de contas dentro do tempo 

previsto, não entrega de relatório semestrais nos 

prazos pré-estabelecidos ou sem cumprimento 

dos itens solicitados, ou pelo atraso na liberação 

do recurso por parte da instituição financiadora, 

algumas instituições levaram mais tempo do que 

havia sido previsto para a execução do projeto. 

Outro fator que não pode ser desconsiderado é a 

sazonalidade da várzea, que impõe períodos de 

seca e cheia, influenciando assim na época de 

execução de determinadas atividades.

Considerações finais

Ao longo do apoio do ProVárzea/Ibama, 

podemos observar que, apesar dos tropeços no 

inicio da execução, as instituições consegui-

ram absorver os conhecimentos e na prática 

demonstram hoje a capacidade de gerenciar 

seus projetos. O monitoramento in loco é uma 

importante ferramenta, pois pode corrigir alguns 

procedimentos ainda não consolidados e também 
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serve como mais um momento para capacitação, 

uma vez que é utilizado para repassar as normas 

e dirimir as dúvidas. O monitoramento in loco 

também foi importante porque através do con-

tato pessoal com as instituições dentro das suas 

realidades podemos observar a evolução de seus 

coordenadores e principais lideranças, tanto no 

aprendizado pessoal quanto no modo destes 

conduzirem as ações dos projetos e atividades 

cotidianas das comunidades. Este aprendizado, 

a organização dos escritórios das instituições, a 

condução de reuniões, e outros aspectos, não 

são possíveis de avaliar ou medir através de 

prestações de contas enviadas mensalmente ao 

escritório do Provárzea/Ibama em Manaus. O 

apoio financeiro para instituições localizadas na 

Amazônia deve levar em consideração as diversas 

realidades existentes, visto que a implementação 

de modelos pré-estabelecidos pode comprometer 

a execução das atividades.
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O

Fortalecimento 
das organizações 
de base apoiadas 

pelo Componente 
Iniciativas 

Promissoras Vanessa Pfeifer Coelho
Consultora

Introdução

O presente capítulo aborda os impactos nos 

processos de fortalecimento das organizações de base 

apoiadas pelo ProVárzea/Ibama por meio do apoio a 

projetos de manejo dos recursos naturais. A avaliação 

dos processos de fortalecimento das organizações de 

base utilizada para a elaboração do capítulo deu-se 

entre setembro de 2006 e julho de 2007. 

O interesse em empreender reflexões e ava-

liações sobre aspectos não necessariamente con-

templados nos objetivos específicos dos projetos 

está vinculado a uma compreensão dinâmica das 

realidades nas quais se realizam interferências. 

Mesmo ações pontuais e restritas a uma deter-

minada atividade, como a criação de quelônios, 

podem desencadear interferências pertinentes a 

outras dimensões, como o incremento das inte-

rações comunitárias. É a partir dessa perspectiva 

que se desenvolve o texto por ora apresentado. 

Ainda que alguns dos projetos desenvolvidos 

com o ProVárzea/Ibama não contemplem  

explicitamente entre os seus objetivos a obtenção 

de resultados pertinentes ao fortalecimento das  

Organizações de Base, esses são aspectos  

passíveis de serem avaliados como um possível 

impacto das ações realizadas. 

Buscando o diálogo entre os projetos 

Frente à demanda de realizar uma avalia-

ção dos impactos vinculados ao fortalecimento 

das organizações de base, desenhou-se e exe-

cutou-se uma estrutura de pesquisa específica. 

Pretende-se aqui apresentar alguns dos elementos 

considerados nessas etapas, de forma a propiciar 

ao leitor um panorama das estratégias metodoló-

gicas adotadas.

O cenário inicial, a totalidade de projetos 

e de organizações envolvidas com o ProVárzea/

Ibama, destacava-se por sua pluralidade, tanto 

em relação à orientação e ações/atividades  

projetadas, quanto ao perfil das organizações.  

Essa particularidade norteou a opção pela  

premissa: os projetos e os impactos derivados  
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deveriam ser avaliados considerando-se a 

inserção dos mesmos nas trajetórias específi-

cas de cada organização de base. A estrutura 

metodológica está baseada em tal orientação, 

recorrendo a uma abordagem qualitativa e 

fazendo-se valer de métodos e técnicas inseri-

das nesta perspectiva analítica.

Operacionalmente, as organizações de 

base foram definidas como organizações de  

origem e trajetória desenvolvidas no âmbito 

da Bacia Amazonas-Solimões. O papel de 

mediação entre o ProVárzea/Ibama e os atores 

locais, seja na condição de proponente ou de 

participante das iniciativas, foi igualmente con-

siderado na definição do universo da avaliação. 

Assim, dezenove organizações foram contem-

pladas. São elas: Cooperativa Agropecuária 

Mista de Careiro da Várzea - Copvárzea; Orga-

nização Geral dos Professores Ticuna Bilíngües 

- OGPTB; Associação de Desenvolvimento 

Sustentável do Cururu - Adesc (parceira no 

projeto desenvolvido pela Piscipesca Assessoria 

e Comércio LTDA.); Associação Comunitária 

Bom Intento e Associação Comunitária Cai 

N’Água (parceiras no projeto desenvolvido pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas - Sebrae); Central das Associações 

Rurais do Município de Parintins - Cedarp; 

Grupo Ambiental Natureza Viva - Granav; As-

sociação de Silves pela Preservação Ambiental 

e Cultural - Aspac; Associação Vida Verde da 

Amazônia - Avive; Colônia de Pescadores Z-4 

(Tefé); Colônia de Pescadores Z-31 (Prainha); 

Colônia de Pescadores Z-20 (Santarém); Mo-

vimento dos Pescadores do Oeste do Pará e 

Baixo Amazonas - Mopebam; Associação de 

Mines e Pequenos Produtores e Agricultores 

de Aracampina - Ampa; Associação dos Tra-

balhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas 

- Ataic (parceira no projeto desenvolvido pela 

Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional – Fase); Associação dos Produto-

res Agroextrativistas do Alto Jaburu - Aproja; 

Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas 

do Distrito de Itatupã - Ataedi; Associação dos 

Trabalhadores Rurais da Ilha de Santa Bárbara 

– Atrisb; e Associação dos Trabalhadores Agro-

extrativistas da Ilha de São Salvador - Ataiss.

A principal fonte de informação utilizada 

foram os dados primários obtidos através da reali-

zação de entrevistas semi-estruturadas. Elaborou-

se um roteiro de entrevistas contemplando quatro 

blocos temáticos: histórico da organização; seu 

panorama atual; a interface com o ProVárzea/Iba-

ma e as perspectivas para o futuro da mesma. 

Foram entrevistados sessenta e oito atores 

vinculados às organizações, privilegiando-se os 

seus representantes (atores atuantes diretamente 

na estrutura interna das mesmas). Para tanto, 

realizaram-se três etapas distintas de campo: em 

novembro de 2006 e em períodos entre os meses 

de janeiro-fevereiro e fevereiro-março de 2007. 

Adicionalmente, recorreu-se à elaboração de um 

diário de campo e, quando possível – em função 

de oportunidades desfrutadas durante o campo – à 

observação participante e às conversas informais. 

As entrevistas foram transcritas e sistematizadas 

em uma grade analítica, juntamente com as in-

formações obtidas através das outras técnicas de 

coleta de dados eventualmente utilizadas.

As organizações foram analisadas indivi-

dualmente, reiterando-se a proposta de avaliar os 

impactos em diálogo com as trajetórias específicas. 

Possibilitou-se, assim, contemplar de que forma 

os projetos decorrem ou não em impactos nos 

objetivos, nas fragilidades, nas potencialidades das 
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organizações, tanto anteriores aos mesmos, quanto 

atuais e presentes nas perspectivas futuras.

Projetos apoiados e processos  
de fortalecimento 

Os resultados, derivados da análise reali-

zada para cada organização de base permitiram 

visualizar um leque de possíveis impactos dos 

projetos apoiados nos processos de fortalecimen-

to das organizações, considerando-se o diálogo 

entre os projetos e as trajetórias específicas. 

De posse dessas informações, parte-se para 

uma tipificação dos resultados obtidos. Objetiva-

se, assim, apresentar um panorama geral dos 

impactos nos processos de fortalecimento das 

organizações de base. Dois tipos de impactos 

foram definidos: externos e internos. No primeiro 

tipo estão reunidos os impactos relativos à intera-

ção das organizações com outros grupos sociais, 

atores e instituições.  Já no segundo, agrupam-se 

os pertinentes à estrutura, dinâmica e aos atores 

diretamente envolvidos com as organizações.  

A partir dessa tipificação, estabeleceram-se sub-

tipos. Na seqüência são apresentados os tipos/

subtipos, recorrendo-se às situações específicas 

das organizações para as quais os projetos com o 

ProVárzea/Ibama resultaram em tais impactos.

Impactos externos

Grupos sociais/atores externos

Em relação ao primeiro subtipo dos impactos 

externos, Grupos Sociais/Atores Externos, através 

dos projetos algumas organizações aproximaram-se, 

desenvolveram ou intensificaram atividades com 

grupos e/ou atores sociais os quais não estavam 

diretamente envolvidos com as mesmas. 

Nesse contexto, as organizações de re-

presentação da categoria social Pescadores  

(Z-4, Z-31, Z-20 e Mopebam) intensificaram o 

contato e aproximaram-se de grupos e atores so-

ciais externos às mesmas. A Z-4 incrementou seu 

diálogo com a Colônia de Pescadores de Alvarães, 

com a Associação de Pescadores de Uarini e com 

comunitários envolvidos com os acordos de pesca. 

Especificamente em relação à aproximação com as 

comunidades, o projeto propiciou à Colônia uma 

experiência que vai de encontro a uma das suas 

dificuldades: o diálogo com os comunitários em 

relação ao uso do recurso pesqueiro. 

A Z-31 viabilizou, com recursos e infra-

estrutura obtidos através do ProVárzea/Ibama, 

a realização de atividades em duas comuni-

dades distantes nas quais a Colônia não havia 

atuado diretamente, mesmo sendo alguns 

comunitários membros da organização. Essa 

possibilidade é condizente com a estratégia 

de atuação da Z-31, trabalhar junto às bases, 

utilizada para atingir o objetivo: organizar 

os pescadores. A Z-20, por intermédio da 

formação dos núcleos de base, aproximou-

se de atores sociais potenciais sócios. Em 

decorrência, o número de associados da 

Colônia aumentou. A atuação junto às bases 

é considerada o caminho para a organização 

da categoria, objetivo da Z-20, e o aumento 

no número de sócios, um anseio vinculado à 

representatividade da organização.  

No caso do Mopebam, o projeto possibili-

tou uma atuação mais intensa junto às colônias 

associadas e aproximou a instituição de outras 

organizações de pescadores. Ambos os impactos 

são condizentes com o seu objetivo: organizar as 

colônias e legitimar o Mopebam como represen-

tante das mesmas. 
A Avive e a Aspac, com as atividades dos 

projetos, trabalharam com comunidades do muni-
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cípio de Silves. No caso da Avive, a aproximação 
e a atuação possibilitaram à associação o desenho 
de um “modelo” para estas interações – baseado 
na capacitação e na organização dos comunitá-
rios – que já estava sendo utilizado em uma nova 
iniciativa da associação (em parceria com a Mil 
Madeireira) com comunidades não envolvidas 
com o ProVárzea/Ibama. Para a Aspac, o projeto 
propiciou um maior contato com as demandas 
dos comunitários, resultando em uma reformula-
ção dos eixos de atuação da associação, que pas-
saram a incluir os sistemas de produção. A Aspac 
aprovou e já está conduzindo uma nova iniciativa 
(com os Projetos Demonstrativos do Ministério do 
Meio Ambiente - MMA) contemplando atividades 
voltadas para os referidos sistemas.

Entre as associações de Gurupá, a Ataic 

pôde, como participante do projeto desenvolvido 

pela Fase, atuar junto a outras comunidades nas 

quais não possui associados. Essa atuação externa 

integra já o objetivo da associação – desenvol-

ver ações de manejo e de infra-estrutura com 

as comunidades, tanto naquelas onde possuem 

associados quanto em outras – e está sendo opera-

cionalizada no projeto da Ataic com a Fundação 

Banco do Brasil e a Petrobrás.

Diálogos Institucionais

A interface com o ProVárzea/Ibama pro-

moveu e/ou desenvolveu o contato com algumas 

instituições e organizações. Além do diálogo com 

FIGURA 3 - Embarcação adquirida com recursos provenientes do apoio do ProVárzea/Ibama
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os técnicos do instituto financiador dos projetos, 

algumas das organizações, através de demandas 

e atividades do ProVárzea/Ibama, destacaram a 

possibilidade de acesso a outras instituições e, em 

alguns casos, a partir desse contato, o desenvolvi-

mento da confiança e a visualização de possíveis 

caminhos para a interação com as mesmas. Como 

resultado algumas parcerias foram estabelecidas e 

organizações se declaram mais aptas aos diálogos 

institucionais. Esse empoderamento das organi-

zações locais foi exemplificado com referências 

às anteriores dúvidas sobre o âmbito de atuação 

de algumas instituições, como se aproximar de-

las e sobre as possibilidades da organização de 

interagir com as mesmas.

Os encontros promovidos anualmente, de-

nominados Intercâmbio das Iniciativas Promissoras, 

propiciaram a interação entre organizações e institui-

ções envolvidas com o ProVárzea/Ibama e renderam 

algumas iniciativas conjuntas e possíveis parceiros. A 

Z-31 entrou em contato com o Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Inpa) e assim viabilizou cur-

sos de meliponicultura. Tentou ainda realizar ativida-

des em parceria com a Embrapa, que seriam voltadas 

para capacitações sobre o aproveitamento do leite.  

O Granav desenvolveu uma parceria com o Inpa 

para a meliponicultura e havia encaminhado uma 

proposta de projeto juntamente com a instituição. 

Além disso, com o Sebrae, estava tramitando uma 

parceria para o desenvolvimento de embalagens 

para o mel. 

Nas associações de Gurupá, as demandas 

dos projetos possibilitaram o contato e o diálogo 

mais freqüente entre as mesmas, facilitando par-

cerias para determinadas ações. Um exemplo é 

a articulação das associações para uma reunião 

com o Ibama-AP sobre a liberação de licenças 

para a extração de madeira. 

A Z-4, em função das demandas adminis-

trativas e operacionais do projeto, destacou sua 

aproximação com o Banco do Brasil, que passou 

a ser considerado um parceiro, e com o comércio 

local, em função das freqüentes aquisições de gasolina 

e rancho. O diálogo mais intenso com o entorno pos-

sibilitaria, segundo os entrevistados, a construção de 

uma imagem positiva da categoria Pescadores.

Projetos/Programas

No universo das organizações de base 

avaliadas, todas demonstraram o interesse em 

acessar outros Projetos/Programas. No entanto, o 

número de organizações que já estavam tramitan-

do ou mesmo executando outras iniciativas que 

pudessem dar continuidade às ações iniciadas 

ou visualizadas a partir dos projetos mostrou-

se restrito. Assim, apenas duas organizações 

possuíam novas propostas individuais em anda-

mento. Entre as demais, duas possuíam projetos 

aprovados em parceria com outras instituições. 

Apesar do interesse por outras iniciativas, além 

dessas, somente três outras organizações haviam 

encaminhado outras propostas de projetos.  No 

entanto, o próprio interesse comprova o acesso, 

ainda que discreto, das organizações ao espaço 

social dos Projetos/Programas, propiciado pela 

interface com o ProVárzea/Ibama.

Uma primeira situação encontrada foram 

as organizações que manifestaram o interesse em 

acessar novos Projetos/Programas, mas não identifi-

cavam possíveis instituições financiadoras. A Ampa, 

a Adesc, a Associação Bom Intento, a Associação 

Cai N’Água, a Z-31 e a Z-20 são as organizações 

que vivenciavam esta situação específica. Outra 

peculiaridade observada para o grupo foi o ques-

tionamento dos entrevistados sobre alternativas 

– instituições que possuíssem Projetos/Programas. 

DT-5_IP.indd   33 22/9/2008   10:09:59



Documentos Técnicos 5 - Experiências de Manejo  
dos Recursos Naturais na Várzea Amazônica

34

Esta “curiosidade” enseja um aspecto interessante 

de inserção de organizações no campo de acesso a 

tais iniciativas – sejam elas governamentais ou não. 

Mesmo não dominando a gramática específica do 

espaço social relativos aos Projetos e Programas, 

esse contato permite aos atores visualizarem, ainda 

que de forma bastante ampla, a possibilidade de 

interação com o mesmo. 

Em uma segunda situação, as organizações 

além de manifestar o interesse por novos projetos, 

citavam possíveis fontes financiadoras. Este foi o caso 

da OGPTB (que pretendia encaminhar um projeto 

contemplando atividades produtivas e citou o MMA 

como uma provável fonte de financiamento); da Co-

pvárzea (que pretendia viabilizar capacitações junto 

com o SENAR e considerava o Ministério do Desen-

volvimento Agrário – MDA – um financiador para 

capacitações e para a aquisição de equipamentos), da 

Ataiss, da Atrisb e da Aproja (todas se referenciaram 

ao Fundo para o Desenvolvimento e Meio Ambien-

te - Dema; a primeira manifestou, ainda, o interesse 

em mediar a busca por linhas de crédito individuais 

para a aquisição de apetrechos de pesca através do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – Pronaf); a Aproja que considerava o MMA 

uma opção para novos projetos. 

Um terceiro grupo pode ser formado pelas  

organizações que encaminharam propostas, mas 

não estavam tramitando ou executando novos 

projetos. O Mopebam encaminhou sem sucesso 

propostas para a Petrobrás e para uma agência 

alemã e não identificou outras fontes financiadoras 

para novas tentativas, a Z-4 participou com uma 

carta proposta de uma seleção de projetos do 

Ministério da Justiça e via no MMA uma possível 

instituição financiadora, e o Granav, em parceira 

com o Inpa, enviou uma proposta para a Fundação 

O Boticário.

Auxiliadas por outras organizações e/ou 

instituições, a Ataic e a Ataedi aprovaram suas 

propostas para novas iniciativas. A Ataic desen-

volvia um projeto com recursos da Fundação Banco 

do Brasil e da Petrobrás, vinculado ao prêmio de 

Tecnologia Social (Fundação Banco do Brasil) con-

quistado na época de execução do ProVárzea/Ibama. 

A Ataedi, com base na experiência com o ProVárzea/

Ibama, encaminhou e aprovou uma proposta para o 

Ministério da Justiça. Essas duas organizações tiveram, 

ainda, projetos com o Fundo Dema em 2006.

Finalmente, duas organizações – a Aspac 

e a Avive – possuíam propostas aprovadas. 

Cabe ressaltar que ambas já haviam acessado 

outras fontes de financiamentos anteriores ao 

ProVárzea/Ibama. A Aspac e a Avive, quando 

da realização da pesquisa de campo, já es-

tavam conduzindo outras iniciativas, o PDA 

pela primeira e o projeto com a Mil Maderei-

ra, pela segunda. No caso da Aspac, o PDA 

reflete reformulações internas feitas a partir 

do ProVárzea/Ibama e o processo de capaci-

tação obtido pelos coordenadores durante a 

execução do projeto. Para a Avive a experi-

ência com o ProVárzea/Ibama proporcionou 

o modelo de atuação com as comunidades 

que estava sendo utilizado na nova iniciativa.  

Além disso, a Avive estava iniciando as ativi-

dades de um projeto do Banco da Amazônia 

S/A - Basa, conquistado pela associação em 

decorrência da obtenção do Prêmio Samuel 

Benchimol em 2005, voltado para a continuida-

de das ações nas comunidades trabalhadas no 

projeto. Já a Aspac visualizava a possibilidade 

de encaminhar uma proposta para o Departa-

mento de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do MDA objetivando a realização de capacita-

ções em agroecologia e agroindústria. 
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Impactos internos

Infra-estrutura

Entre as dezenove organizações do universo 

da avaliação, doze delas destacaram o aporte em 

infra-estrutura obtido através do ProVárzea/Ibama. 

De um modo geral, o aporte em infra-

estrutura se deu diretamente através da aquisição 

de barcos (Figura 4), lanchas, equipamentos de 

escritório e informática, outros equipamentos e 

auxílio financeiro para a construção de algumas 

sedes (Figura 5). Isso aconteceu nos projetos das 

seguintes organizações: Adesc; Ampa, Z-31, 

Granav, Cedarp, Avive, Mopebam, Ataiss, Ataedi, 

Aproja e Atrisb. A Ataic destacou a construção de 

unidades de beneficiamento para o camarão.

A Z-20 durante a execução do projeto conse-

guiu destinar parte da sua arrecadação interna para a 

aquisição de um barco, para a constituição de uma 

reserva financeira e pôde, ainda, durante o período, 

manter benefícios sindicais mais diversificados.

Gerencial

A possibilidade de dar novos formatos a 

processos internos, contribuir com aspectos admi-

nistrativos ou, simplesmente, estimular o diálogo 

entre sócios sobre a organização foram aspectos 

oportunizados pelos Projetos.

A Z-20, através do trabalho de formação 

dos núcleos de base e da intensificação do 

contato com os mesmos, modificou o processo 

FIGURA 4 - Prédio construído com recursos do apoio do ProVárzea/Ibama.
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interno de solicitação de filiação e de encami-

nhamento dos benefícios. Os núcleos de base 

passaram a ser os responsáveis pelas etapas 

iniciais de recebimento e análise de tais solici-

tações, dependendo da sua aprovação para o 

encaminhamento à diretoria da Colônia, onde 

se realizam os trâmites seqüenciais. 

O planejamento das atividades do projeto re-

percutiu na Ampa que passou a realizar e considerar 

tal ferramenta como necessária para a organização.

A Aspac destacou as etapas de monitora-

mento como um momento de capacitação em 

relação aos aspectos financeiros e administrativos 

que estaria auxiliando a associação na condução 

de suas atividades.

O aporte em infra-estrutura traz consigo a 

necessidade de gerenciar e desenvolver estraté-

gias internas para a utilização e conservação dos 

equipamentos e barcos. Esse processo se constitui 

em uma oportunidade interessante para o diálogo 

entre os atores. Mesmo que ainda não tenham 

sido realizadas ações nesse sentido, a presença 

dessa necessidade nos discursos analisados ga-

rante a contribuição dos Projetos no estímulo à 

organização interna das organizações de base. No 

caso da Adesc e da Aproja, a normatização do 

uso do barco não havia sido realizada, mas era 

uma demanda apresentada pelos entrevistados. 

A Ataiss e a Atrisb haviam iniciado a discussão, 

sendo que a segunda já utilizava o barco para a 

comercialização de parte da produção local.

Atuação

Nesse subtipo estão contemplados os 

impactos nas linhas de atuação e atividades das 

organizações. Além de poderem intensificar suas 

atividades, algumas das organizações de base 

diversificaram a sua atuação. Diversificação essa 

que passa a integrar os seus objetivos, ações e 

perspectivas futuras. Assim, sete organizações 

diversificaram suas linhas de atuação – quatro 

delas já davam continuidade às novas atividades 

e três esboçavam os caminhos para fazê-lo.

A Aspac, conforme já destacado, incorpo-

rou os sistemas de produção entre suas linhas 

de atuação e já tinha aprovado um projeto 

contemplando ações voltadas para os mesmos. 

Além disso, os sistemas de produção se fazem 

presentes no objetivo e em possibilidades futuras 

almejadas pela associação.

O modelo de atuação junto às comunida-

des, desenvolvido pela Avive a partir do projeto, 

já estava sendo utilizado na iniciativa com a Mil 

Madeireira.

No caso do Granav, o projeto representou 

a oportunidade de colocar em prática ações 

contempladas no seu objetivo: sustentabilidade 

ambiental, social e econômica. De acordo com 

os entrevistados, até então o grupo não havia 

conseguido operacionalizar atividades que en-

volvessem as três dimensões.

Entre as associações de Gurupá, a Ataic 

passou a atuar com o manejo florestal e com a 

regularização fundiária; a Atrisb, com o suporte do 

barco adquirido, tentava se estruturar e impulsionar 

iniciativas de comercialização; a Ataiss, trabalhou 

com a regularização fundiária e com a elaboração 

dos Planos de Uso e, à semelhança da anterior, 

pretendia organizar a comercialização local – recor-

rendo, igualmente, ao barco; por sua vez, a Ataedi 

pôde atuar em sua área de abrangência.

O Mopebam, além de intensificar suas 

atividades e se aproximar das colônias asso-

ciadas e de outras, através de contratação, no 

âmbito do projeto, dos serviços de uma secre-

tária que passou a realizar algumas tarefas, 
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relativas aos benefícios, às documentações e 

alguns processos burocráticos, para as colônias 

associadas. Essas atividades eram consideradas 

como vantajosas para as colônias e, portanto, 

mais um elemento de aproximação e interesse 

das mesmas pelo Movimento. Manter os recur-

sos humanos para a execução de tais ativida-

des após o encerramento do projeto era uma 

tarefa considerada difícil, mas desejada pelos 

entrevistados.

A Z-4 desenvolveu sua experiência com os 

Acordos de Pesca. Essa linha de atuação estava 

contemplada nas perspectivas futuras da organiza-

ção. A Colônia já possuía a possibilidade concreta 

de atuar na mediação de tais Acordos em uma área 

não contemplada inicialmente no projeto.

Atores internos

Os impactos na capacitação e no envol-

vimento dos atores membros com as organiza-

ções estão contemplados em Atores Internos. 

Em relação à capacitação, a condução dos 

projetos, a intensificação das atividades, as 

novas linhas de atuação e as ações de ge-

renciamento da infra-estrutura propiciaram 

oportunidades de aprendizado aos atores. Já 

o envolvimento e o interesse dos atores mem-

bros com a organização, considerado restrito e 

uma dificuldade a ser trabalhada por treze das 

dezenove organizações, não foi incrementado 

com os projetos.

Atores entrevistados do Granav, da Atrisb, 

da Ataiss, da Z-4, da Z-31 e da Aspac citaram 

explicitamente a possibilidade de aprendizado 

decorrente e vinculada à condução dos projetos. 

O caso da Aspac é bastante particular. O projeto 

foi conduzido pelos associados sem a colabora-

ção de um ator considerado chave para as ex-

periências anteriores. Dessa forma, considera-se 

o ProVárzea/Ibama como uma oportunidade de 

aprendizagem para outros atores da associação, 

potencializada pelas dificuldades vivenciadas em 

sua execução. 

Com a intensificação das atividades e com 

as novas linhas de atuação, os atores envolvidos 

são capacitados em função das demandas opera-

cionais. Em relação à diversificação de atividades, 

além dos casos acima citados, uma particulari-

dade da Avive merece ser destacada. Durante 

o projeto, a associação capacitou um membro 

de sua equipe para a atuação em inventários 

florestais e extração de óleo. O ator em questão 

manteve-se na Associação após o encerramento 

do ProVárzea/Ibama e já estava atuando em ou-

tras iniciativas da Avive.

Foram feitas referências sobre o pouco 

interesse dos atores locais em relação às orga-

nizações. A OGPTB, a Avive e as organizações 

ligadas à representação dos pescadores (Z-4, 

Mopebam, Z-20 e Z-31) são as exceções nesse 

sentido. Para os representantes da Adesc, da 

Ampa, da Copvárzea e da Aproja, a falta de 

motivação dos atores é uma das dificuldades 

atuais, presente, igualmente, ao longo das traje-

tórias dessas organizações. Nos casos da Asso-

ciação Bom Intento, da Associação Cai N’Água, 

da Cedarp, do Granav, da Aspac, da Ataic, da 

Atrisb, da Ataedi e da Ataiss, o envolvimento 

dos associados é, igualmente, considerado 

restrito e uma dificuldade no cenário atual. 

Contudo, esse segundo grupo não ressaltou a 

presença dessa particularidade nas trajetórias 

das organizações. A necessidade de estimular 

a participação dos atores foi citada pelos en-

trevistados da Adesc, da Ampa, do Granav, da 

Aspac, da Atrisb, da Ataiss e da Aproja. Esse 
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estímulo é considerado, pelos mesmos atores, 

como necessário para os processos de forta-

lecimento das organizações. Dessa forma, os 

projetos, na maior parte dos casos, não foram 

hábeis em promover uma reversão no cenário 

de desinteresse interno. 

Considerações finais

Em um balanço final, o acesso e o envol-

vimento com o ProVárzea/Ibama propicia às 

organizações visualizar, desenvolver, ou mes-

mo fortalecer, sua inserção em redes externas 

(seja através de novas parcerias, formais ou não, 

do empoderamento nos diálogos institucio-

nais, do acesso a grupos sociais externos, ou 

ainda, no anseio por novos projetos). O con-

traste vem em relação à mobilização interna. 

Mesmo com o aporte em infra-estrutura, com 

a possibilidade de desenvolver mecanismos 

gerenciais, de intensificar ou diversificar sua 

atuação, de capacitar atores, os projetos não 

propiciaram a superação de um dos gargalos 

vivenciado e destacado por grande parte das 

organizações: o interesse e envolvimento de 

seus atores membros. 

DT-5_IP.indd   38 22/9/2008   10:10:00



39

Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea
ProVárzea/IBAMA

D

Impacto dos  
projetos apoiados  
na renda familiar

Fernanda C. T. da C. Santos
Consultora

Durante os meses de junho a agosto de 

2006, realizei uma consultoria para o ProVárzea/

Ibama que teve como objetivo verificar o de-

sempenho econômico de 13 projetos apoiados 

pelo Componente 2 – Iniciativas Promissoras. 

Assim, utilizei a renda familiar para mostrar quais 

projetos indicavam sustentabilidade econômica 

ao longo de seu desenvolvimento. As coletas da 

renda familiar foram realizadas nos municípios 

de Silves, Careiro da Várzea, Manacapuru, Al-

varães, Fonte Boa, Careiro-Castanho, Manaquiri 

e Parintins no Estado do Amazonas, e, no Estado 

do Pará, o município de Gurupá.

De acordo com o número de famílias em cada 

projeto e do tempo disponível para as entrevistas, as 

mesmas foram conduzidas individualmente ou si-

multâneas. Para uma representação de cada grupo de 

atividade econômica praticada foram analisados 20% 

do total das famílias participantes em cada projeto.

Para determinar o impacto das iniciativas 

testadas pelos projetos na renda familiar, prelimi-

narmente as famílias participantes dos projetos 

foram agrupadas por sistemas de produção. A 

variabilidade dos sistemas de produção, con-

junto de atividades produtivas, adotadas pelos 

ribeirinhos no ecossistema de várzea, resulta na 

diferenciação de famílias (Costa-Santos, 2004).  

A prioridade entre as atividades adotadas, definiu 

as categorias que as famílias pertencem. Optamos 

por este modelo para evitar uma unidade de aná-

lise comunitária, o que classificaria as famílias, 

erroneamente, como homogêneas. Porém, para o 

presente capítulo, apresentamos o valor médio da 

renda familiar, proveniente das iniciativas promis-

soras e demais atividades por projeto, e não por 

sistemas de produção (informação extensa e de-

talhada), em função do formato pré-estabelecido 

para esta publicação.

A renda familiar consistiu na renda bruta 

total proveniente da comercialização e do auto-

consumo dos produtos obtidos pelos projetos, e 

pelas atividades produtivas adotadas tradicional-
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mente pelas famílias. A renda bruta foi obtida pela 

multiplicação da produção indiferentemente de 

sua finalidade, se para autoconsumo ou venda, 

pelo preço, sem reduzir os custos de produção 

(Costa, 2000). Além das atividades produtivas, 

foram contabilizadas as não-produtivas, como 

por exemplo, a renda proveniente do salário, 

da aposentadoria, do seguro-desemprego, do 

benefício-saúde, pensão, bolsa-família etc. Outro 

parâmetro para avaliar a melhoria na renda foi a 

aquisição dos bens duráveis pelas famílias, como 

televisão, motor de barco, canoa, bote, fogão, 

rádio, terreno, casa na cidade etc. 

Com o intuito de conhecer a intensidade de 

uso dos sistemas propostos pelos projetos e saber 

se os mesmos seriam manejados satisfatoriamente 

ao longo do tempo pela disponibilidade de mão-

de-obra da família, registramos o gasto anual de 

trabalho dos processos produtivos de cada ativi-

dade. Também foram determinados o percentual 

da renda das atividades produtivas proveniente do 

consumo ou uso, e o percentual de participação 

de cada atividade na renda familiar. O primeiro 

parâmetro objetivou determinar a renda obtida 

em dinheiro que circulará na unidade produtiva, 

e o segundo, determinar o impacto da iniciativa 

testada pelos projetos na renda familiar.

Os resultados mais relevantes são apresenta-

dos nas Tabelas 3 e 4. Observamos na Tabela 3 que 

o manejo do açaí para fruto nos projetos da Aproja 

e da Ataedi, foi a atividade mais bem sucedida 

economicamente, representando 40% e 51,3% 

da renda familiar, respectivamente. As famílias 

participantes do projeto da Ataedi obtiveram com 

o fruto de açaí manejado uma renda bruta anual 

de R$ 11.211,00. Nos dois projetos, esta atividade 

permitiu uma circulação de dinheiro na unidade 

produtiva na proporção de 72,7% e 73,3%.

O manejo florestal madeireiro não apre-

sentou um retorno significativo, principalmente 

nos projetos da Atrisb e Aproja, em virtude dos 

produtores estarem aguardando a aprovação dos 

planos de manejo por parte do Ibama. Enquanto 

aguardam, a madeira é vendida ilegalmente, e 

a baixo custo. No projeto da Ataedi, o preço da 

madeira manejada apesar de baixo, resultou em 

renda superior as demais atividades, exceto ao 

manejo do açaí.

TABELA 3- Renda bruta das iniciativas produtivas adotadas pelas famílias participantes.

 

Projetos / Atividades
Renda  
bruta anual  
(R$/ano)

Renda  
proveniente  
do consumo  
ou uso (%)

Participação  
na renda  
familiar (%)

Gasto de  
trabalho  
(horas/ano)

APROJA
• Manejo florestal madeireiro 1.936,00 50 9,1 420
• Manejo Florestal não-Madeireiro 
(Açaí-fruto)

8.610,20 27,3 40 558

• Manejo do Camarão 762,00 17,7 3,6 412
Demais atividades produtivas 3.902,83 68,24 21,9 672
Atividades não-produtivas 5.396,00  - 25,4  -
Renda familiar anual 20.607,03  -  -  -
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Projetos / Atividades
Renda  
bruta anual  
(R$/ano)

Renda  
proveniente  
do consumo  
ou uso (%)

Participação  
na renda  
familiar (%)

Gasto de  
trabalho  
(horas/ano)

ATAEDI
• Manejo Florestal Madeireiro 3.329,25 5,9 13,9 224
• Manejo do Camarão 950,80 54,5 4 694
• Manejo Florestal não-Madeireiro 
(Açaí-fruto)

11.211,00 26,7 51,3 474,5

Demais atividades produtivas 861,30 75,45 3,8 723,5
Atividades não-produtivas  -  -  -  -
Renda familiar anual 16.352,35  -  -  -
ATRISB
• Manejo Florestal Madeireiro 650,80 23,8 5 163
• Manejo Florestal não-Madeireiro 
(Açaí-fruto)

2.326,00 34,3 18 335

• Manejo do Camarão 620,46 42,3 4,6 554
Demais atividades produtivas 2.037,49 65,55 15,5 719,5
Atividades não-produtivas 7.474,62  - 57,1  -
Renda familiar anual 16.505,53  -  -  -
AVIVE
• Manejo Florestal Não-Madeireiro 371,50 0 2,2 (nsi)
• Extração de óleo de andiroba 610,00 1,6 3,7 (nsi)
• Extração de óleo de copaíba 275,00 9,1 1,7 18
• Fabricação Artesanal de Vela,  
Sabonete e Sache

1.966,50 0 12,1 (nsi)

Demais atividades produtivas 6.888,79 42 44,8 2311
Atividades não-produtivas 5.746,00  - 35,3  -
Renda familiar anual 15.857,80  -  -  -
COOPVÁRZEA
• Pecuária em sistema rotacional de 
pastejo para gado de corte

123.963,33 1,3 67,3 941

• Pecuária em sistema rotacional de 
manejo para gado leiteiro

8.830,00 4 5,9 6051

Demais atividades produtivas 33.548,50 31,35 22,3 (nsi)
Atividades não-produtivas 6.150,00  - 4,5  -
Renda familiar anual 302.911,83  -  -  -
FASE
• Manejo Florestal Madeireiro 8.500,00 16 36,3 1990
• Manejo Florestal Não-Madeireiro 
(Açaí-fruto)

1.190,50 73,5 5,1 226
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Projetos / Atividades
Renda  
bruta anual  
(R$/ano)

Renda  
proveniente  
do consumo  
ou uso (%)

Participação  
na renda  
familiar (%)

Gasto de  
trabalho  
(horas/ano)

• Manejo do Camarão 1.364,80 20 5,8 456
• Confecção de Matapi 420,00 36 2 527
Demais atividades produtivas 2.549,83 65,55 10,8 741
Atividades não-produtivas 9.388,00  - 40,1  -
Renda familiar anual 23.413,00  -  -  -
FDB/INPA
Assentamento panelão(Careiro)     
• Criação de Abelhas 354,00 64,7 3 328,5
Demais atividades produtivas 3.398,90 65 28,4 1778

Atividades não-produtivas 8.190,00  - 68,6  -

Renda familiar anual 11.942,90  -  -  -
Comunidade indígena Sateré (Maués) 
• Criação de Abelhas 195,00 25 1,5 16
Demais atividades produtivas 8.464,42 78,88 65,8 3240
Atividades não-produtivas 4.200,00  - 32,7  -
Renda familiar anual 12.859,00  -  -  -
Comunidade indígena Marajaí (Alvarães)
• Criação de Abelhas 30,00 100 0,7 76
Demais atividades produtivas 4.082,00 75,3 99,3 2214,5
Atividades não-produtivas -  -  -  -
Renda familiar anual 4.112,00  -  -  -
GRANAV
• Criação de Abelhas 480,00 17 1,7 522
• Plantio de Hortaliças 2.200,00 10 8 (nsi)
Demais atividades produtivas 17.820,00 55,74 63,8 1850
Atividades não-produtivas 7.380,00  - 26,4  -
Renda familiar anual 27.880,00  -  -  -
IDS FONTE BOA
• Pesca manejada do pirarucu 1.062,53 10 7,7 622
Demais atividades produtivas 8.204,13 58,9 59,3 2214
Atividades não-produtivas 4.589,00  - 33  -
Renda familiar anual 13.855,66  -  -  -

PISCIPESCA

• Agricultura Orgânica 4.680,70 37,6 25,8 1300
Demais atividades produtivas 7.388,06 51,22 47,6 1953,5
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A renda total das iniciativas testadas no 

projeto da Atrisb, manejo do camarão e manejo 

florestal madeireiro e não-madeiro correspon-

deram a 27,6% da renda familiar (Tabela 3).  

O manejo do açaí para fruto apresentou melhor 

desempenho, correspondendo a 18% da renda 

familiar (Tabela 3). A renda da madeira talvez 

seja superior à obtida atualmente, a partir da 

aprovação dos planos de manejo, em função da 

agregação de valor. 

Apesar do melhor desempenho do manejo 

do açaí, é importante a diversificação de ativi-

dades para o aumento da renda, em função da 

diversificação dos produtos, e mantê-la durante o 

ano. Por exemplo, a renda proveniente do matapi 

no projeto da Atrisb, corresponde a 2,3% da renda 

familiar (Tabela 4). De maneira geral, constata-

mos que as famílias estão obtendo melhoria da 

renda, pois as mesmas desde a implementação 

do projeto já adquiriram bens no valor médio de 

R$ 3.396,00 (Tabela 4).

No projeto da Avive, as fabricantes arte-

sanais obtiveram uma renda anual superior a 

das famílias coletoras e extratoras (Tabela 3). 

Por não extraírem simultaneamente óleos de 

copaíba e andiroba, as rendas das famílias co-

letoras foram diferenciadas, as quais, R$ 646,50 

e R$ 981,50, respectivamente. Apesar da renda 

dos produtos artesanais ser mais elevada que a 

dos produtos coletados da floresta, não supera a 

renda gerada com a pesca (Tabela 4). Porém, a 

renda da pesca foi principalmente do resultado 

da economia proporcionada às famílias por não 

despenderem dinheiro para a compra do pescado 

para alimentar a família. Os produtos artesanais 

e os coletados na floresta geraram renda em di-

nheiro às famílias, enquanto que os óleos foram 

utilizados em pequeno percentual pelas famílias 

(Tabela 3). As famílias das mulheres fabricantes 

de produtos artesanais, também se dedicaram à 

pesca e a outras atividades apesar de morarem 

na cidade de Silves (Tabela 4).

Referente à atividade pecuária, no projeto 

da Coopvárzea, não podemos afirmar que a ren-

tabilidade dos pecuaristas foi devida ao sistema 

rotacional de pastejo, iniciativa testada, já que os 

pecuaristas “capitalizados” já obtinham esta renda 

antes da implementação do projeto (Tabela 3). 

Observamos na mesma tabela, a significativa 

diferença entre as rendas obtidas com a pecuária 

Projetos / Atividades
Renda  
bruta anual  
(R$/ano)

Renda  
proveniente  
do consumo  
ou uso (%)

Participação  
na renda  
familiar (%)

Gasto de  
trabalho  
(horas/ano)

Atividades não-produtivas 4.665,00  - 26,5  -
Renda familiar anual 16.733,43  -  -  -
SEBRAE
• Plantas para Fitoterápicos e  
Fitocosméticos

210,00 0 1,5 113,5

Demais atividades  produtivas 5.681,50 51,58 48,8 2477
Atividades não-produtivas 6.381,00  - 49,7  -
Renda familiar anual 12.272,50  -  -  -

Legenda: (nsi): Não souberam informar.
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para corte e leite, ambos no sistema rotacional de 

pastejo. A renda do gado de corte foi superior a 

do leite (Figura 6), com reduzida exigência em 

mão-de-obra, fato inverso ao sistema leiteiro, o 

qual requer elevada exigência em mão-de-obra, 

resultando em menor renda (Tabela 3).

No projeto da Fase, o manejo do camarão,  

o manejo florestal madeireiro e o do açaí foram as 

atividades produtivas que geraram maiores rendas 

(Tabela 3). Em função da experiência pré-existente 

nas comunidades sobre o manejo do camarão, dos 

princípios do manejo florestal madeireiro, embora 

sem planos de manejo aprovados, e do açaí, favore-

cidos pela organização social, os recursos do projeto 

se somaram a estes aspectos, resultando em 47% da 

renda familiar (Tabela 3). Dentre estas atividades, as 

que se mostraram mais comerciais foram o manejo 

florestal madeireiro e o manejo do camarão, cuja 

renda proveniente da comercialização foi de 84% e 

80%, respectivamente (Tabela 3). O matapi, confec-

cionado exclusivamente pelas mulheres, foi uma ati-

vidade promissora, pois a entrada de recursos econô-

micos nas unidades produtivas representa 2% da ren-

da familiar (Tabela 3). De maneira geral, constatamos 

que as famílias obtiveram melhoria na renda porque 

as mesmas adquiriram bens que resultaram em média  

R$ 2.400,00, desde a implementação do projeto 

(Tabela 4).

No projeto da FDB/Inpa, Assentamento Pa-

nelão no Careiro-Castanho a criação de abelhas 

começou a gerar renda às famílias, corresponden-

do a 3% da renda familiar (Tabela 3). A criação 

de abelhas e a coleta de produtos florestais não-

madeireiros foram as atividades que estão permitin-

do a entrada de dinheiro nas unidades produtivas 

(Tabela 4). A tendência será aumentar a renda, à 

medida que haja a multiplicação das colméias.

Assim como no Assentamento Panelão, 

entre os Sateré-Mawé a criação de abelhas iniciou 

o processo de geração de renda, correspondendo 

a 1,5% da renda familiar (Tabela 3). A criação 

de abelhas na comunidade indígena Marajaí 

FIGURA 6 - Queijo produzido a partir do manejo da pecuária.  
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não obteve um rendimento satisfatório, com 

reduzido percentual de participação na renda 

familiar (Tabela 3). A produção de mel foi muito 

reduzida (1 litro/ano), e até o momento a atividade 

não despertou o interesse dos indígenas adultos, 

sendo realizada pelos jovens da comunidade. 

O despertar do interesse da criação de abelhas 

provavelmente surgirá com os resultados da pro-

dução de mel com o tempo, e na influência da 

polinização das espécies florestais.

Das atividades propostas pelo Granav, o 

plantio de hortaliças resultou em maior renda 

anual, porém esta atividade não foi representativa 

para a maioria das famílias participantes do pro-

jeto (Tabela 3). A produção de mel está gerando 

uma renda anual de R$ 480,00 às famílias, repre-

sentando 1,7% da renda familiar (Tabela 3).

A pesca manejada do pirarucu, no projeto 

do IDS Fonte Boa, está consolidando-se como uma 

importante alternativa econômica às famílias em 

consonância com o ambiente (Tabela 3). A despesca 

realizada durante três meses do ano, gerou uma 

renda bruta de R$ 1.062,00, a qual representou 

em média 8% da renda familiar. Foi a principal 

atividade comercial, pois 90% da renda foram 

provenientes da comercialização (Tabela 3).

Observamos na Tabela 4, que a pesca 

manejada do pirarucu apresenta uma renda 

anual inferior à pesca não manejada das demais 

espécies (Tabela 4). No entanto, a renda da pesca 

não manejada é obtida durante nove meses do 

ano, período que não é realizada a despesca 

do pirarucu. Se o pirarucu fosse despescado em 

um período maior, haveria consequentemente 

aumento da renda, porém resultaria em escas-

sez do pescado. Em função da despesca ser 

realizada no verão, período que coincide com 

as atividades agrícolas nas unidades produtivas, 

as famílias precisam ter mão-de-obra disponível 

para a execução da despesca, pois esta atividade 

exige em média 622 horas de trabalho para os 

três meses (Tabela 3). Constatamos uma melhoria 

na renda das famílias, porque as mesmas, desde 

a implementação do projeto, já adquiriram bens 

avaliados em R$ 3.014,00 (Tabela 3).

A agricultura orgânica realizada pelas fa-

mílias que participaram do projeto da Piscipesca 

está gerando uma renda bruta anual significativa 

às famílias, ocupando um percentual de 25,8% na 

renda bruta familiar, equiparando-se a pesca não-

manejada (Tabelas 3 e 4). O diferencial entre estas 

atividades diz respeito à circulação de dinheiro 

obtido com a agricultura orgânica, já que 62,4% 

da renda desta atividade, ou R$ 2.921,00, é obtida 

em dinheiro, e 37,6% do consumo dos produtos 

agrícolas orgânicos pelas famílias (Tabela 3). Por 

outro lado, a pesca permite uma economia anual 

às famílias de R$ 4.268,00, em virtude do consu-

mo integral dos produtos pesqueiros capturados 

(Tabela 4).

Um aspecto importante diz respeito 

ao dispêndio de tempo necessário para a 

execução da agricultura orgânica. É elevado 

porque se concentra em um período do ano, 

o verão (Tabela 3). Neste contexto, no que 

concerne a difusão da agricultura orgânica, 

é necessário considerar preliminarmente a 

disponibilidade de mão-de-obra da família 

para levar em frente a adoção da atividade. 

Está ocorrendo uma melhoria na renda fami-

liar, devido a aquisição de bens pelas famílias 

desde a implementação do projeto, cujo valor 

médio é de R$ 3.146,00 (Tabela 4).

 O retorno econômico das plantas para 

fitoterápicos e fitocosméticos no projeto do Se-

brae, proveniente principalmente da artemísia, 
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até o momento é incipiente, participando com 

1,5% da renda familiar (Tabela 3). Mas, como o 

próprio termo indica, é o início de uma impor-

tante fonte de renda à medida que as famílias 

passem a comercializar as demais espécies as 

quais: hortelãzinho, andiroba, bacaba, chichuá, 

crajirú, fava-bolacha, muirapuama e tucumã.

De maneira geral, podemos indicar que 

os projetos da Ataedi, Aproja, Atrisb e Fase, em 

função da experiência pré-existente nas comu-

nidades sobre o manejo do açaí, dos princípios 

do manejo florestal madeireiro e do manejo do 

camarão, favorecidos pela organização social, 

influenciaram positivamente no desempenho 

econômico (Tabela 4). Estas bases de organiza-

ção podem ser justificadas historicamente pela 

atuação política das populações tradicionais 

paraenses, resultado dos conflitos de terra, prin-

cipalmente com pecuaristas, desencadeados no 

governo militar com o Programa Nacional para 

o Desenvolvimento da Amazônia. A priorização 

das políticas públicas era a rápida abertura de 

fronteiras através da construção de rodovias e 

a expansão do setor pecuário. A procura por 

terras para a implantação de pasto, principal-

mente no Pará, gerou conflitos com as popula-

ções tradicionais residentes (Gonçalves, 2001; 

Filho, 2004). Outro projeto também favorecido 

pela base organizacional, com justificativa 

diferenciada dos projetos paraenses, é o da 

Avive, no qual as mulheres desta associação 

obtiveram renda superior às famílias coletoras 

nas comunidades. 

Porém, o projeto que impulsionou uma ati-

vidade, consolidando-a ao longo do andamento 

do mesmo, foi o do IDS Fonte Boa com o manejo 

do pirarucu. Em consonância com o ambiente, é 

uma importante alternativa econômica às famílias 

(Tabelas 3 e 4).

Apesar da exigência em mão-de-obra para 

a agricultura orgânica, esta atividade está gerando 

uma renda significativa às famílias, compondo 

28% da renda familiar total (Tabelas 3 e 4).  

Os demais projetos, como os da FDB/Inpa e do 

Sebrae, estão em fase inicial de geração de renda. 

No primeiro, a criação de abelhas sem ferrão no 

Assentamento Panelão e na etnia Sateré-Mawé, 

está gerando uma renda que corresponde a 3% 

e 1,5% da renda familiar, respectivamente. Entre 

os Sateré, a criação de abelhas está influenciando 

na intensificação do processo de polinização do 

guaraná, contribuindo no aumento da produção 

dos frutos. Um aspecto importante, diz respeito 

ao dispêndio de mão-de-obra com a criação de 

abelhas (Tabela 3). Em função do gasto de traba-

lho ser inferior às demais atividades produtivas, 

permite facilmente conciliar com as atividades 

pré-existentes nas unidades produtivas (Tabela 3).
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A

 Ações de  
comunicação  

e disseminação 
do Componente 

Iniciativas  
Promissoras

Jane Dantas
Consultora de Comunicação

 As palavras do educador Paulo Freire  

expressam bem a diferença entre uma comuni-

cação descomprometida com o interesse social 

e a realizada de forma crítica e que possibilita a 

interação, diálogo e aprendizagem das partes en-

volvidas. “O mundo humano é desta forma, um 

mundo de comunicação. A comunicação verda-

deira não nos parece estar na exclusiva transferên-

cia ou transmissão do conhecimento de um sujeito 

a outro, mas na sua co-participação no ato de  

compreender a significação do significado. Essa é a  

comunicação que se faz criticamente” (Freire, 1977).  

Esse princípio norteou a concepção das publica-

ções do ProVárzea/Ibama, assim como o uso de 

outras formas de democratização do conhecimen-

to como os intercâmbios das Iniciativas Promisso-

ras, que possibilitaram o encontro face-a-face dos 

públicos que são os grandes agentes executores de 

mudanças, funcionando como um canal, e ao mes-

mo tempo um catalisador de ações comunicativas 

no âmbito dos recursos naturais da Amazônia.   

 A concepção da comunicação para as 

experiências das Iniciativas Promissoras apresenta 

um diferencial. Além dos 11 vídeos documen-

tários, das cinco cartilhas, de um documento 

técnico, de sete intercâmbios de projetos apoia-

dos, da série retrato regional com três livros, do 

portifólio apresentando os principais resultados 

de 23 iniciativas testadas, e das camisas, blocos 

de anotação, canetas e bolsas produzidos pelo 

Projeto, esse componente viabilizou e incentivou 

as instituições envolvidas a também adotar estra-

tégias de comunicação. Elas produziram camisas, 

bonés, cartilhas, livros, vídeos documentários, 

programas de rádio e até buscaram o apoio do 

ProVárzea/Ibama para criar uma rede virtual de 

produtos da várzea.

Nesse contexto podemos recorrer às ca-

tegorias utilizadas pelo educador colombiano, 

Bernardo Toro, que considera os processos 

de participação e mobilização como um ato 

de comunicação. Ele divide os atores sociais  
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envolvidos em processos sociais em produtor 

social, reeditor social e editor. Para Toro (2008), 

o produtor social é a pessoa ou instituição com 

legitimidade e capacidade de criar condições 

econômicas, institucionais, técnicas e profissio-

nais para que o processo de mobilização acon-

teça. O reeditor social é alguém que por seu 

papel social, ocupação ou trabalho tem a ca-

pacidade de readequar as mensagens, segundo 

circunstâncias e propósitos, com credibilidade 

e legitimidade. Ainda segundo o autor, o editor 

pode ser uma instituição ou também uma pes-

soa que tem como tarefa estruturar informações 

ou códigos pertinentes à mobilização. Assim, 

na abrangência das iniciativas promissoras 

apoiadas pelo ProVárzea/Ibama, podemos notar 

que esses papéis foram desempenhados pelos 

diversos parceiros envolvidos, principalmente 

o papel de editor. 

“Cabe ao editor, talvez a tarefa mais com-

plexa, do ponto de vista da comunicação para 

a mobilização, na medida em que enfrenta os 

seguintes desafios: 1) construir e divulgar imagi-

nários, ou seja, criar estratégias que possibilitem 

reunir e mobilizar diferentes atores em prol de 

um objetivo comum [...] somar singularidades; 2) 

identificar e instrumentalizar reeditores; e 3) gerar 

processos de coletivização, isto é, tornar públicos 

os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, e os 

apoios institucionais ou individuais recebidos” 

(Costa, 2007). 

Dessa forma, faz-se necessária uma estra-

tégia de comunicação para planejar as ações em 

consonância com os objetivos desejados. O Plano 

de Comunicação do ProVárzea/Ibama foi imple-

mentado e executado de 2004 a 2008, algumas 

ações do Componente Iniciativas Promissoras 

estão melhor detalhadas nos próximos tópicos.

Investimento em vídeos

Os vídeos documentários têm se apresenta-

do como importantes ferramentas para divulgação 

das experiências testadas pelos projetos apoiados. 

Em 2006, o ProVárzea/Ibama iniciou a Série Ini-

ciativas Promissoras com cinco documentários 

produzidos em parceria com a Amazon Sat: 

• Projetos de Manejo Comunitário Florestal e de 

Pesca no município de Gurupá/PA;

• Projeto Comunitário de Produção Sustentável 

de Óleos Essenciais;

• Conservação dos Recursos Naturais através do 

Turismo Ecológico e da Gestão Participativa na 

Região de Silves;

• Sistema Comunitário Integrado de Produção do 

município de Parintins/AM;

• Gestão Participativa dos Recursos Naturais no 

município de Santarém/PA.

O sucesso desses vídeos, utilizados tanto 

como ferramenta de divulgação, quanto de edu-

cação, fez surgir uma demanda pela produção de 

novos vídeos enfocando outros projetos. Assim, 

em 2008 foram lançados os seguintes vídeos:

• Consórcio de Uso dos Recursos Naturais da 

Várzea através dos Princípios da Sustentabili-

dade e Co-gestão

• Fortalecimento da Organização dos Pescadores 

do Médio Solimões

• Projeto Abelhas e Polinização de Plantas da 

Várzea

• Iniciativas de Gestão Participativa dos Recursos 

Pesqueiros

• Manejo Sustentável de Quelônios por Comu-

nidades do Médio e Baixo Amazonas – Pé-de-

Pincha.

Além desses, o vídeo “A Pesca na Várzea 

Amazônica”, apresenta as experiências com ma-

nejo de pesca com foco nos Acordos de Pesca 
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da região de Santarém/PA e no manejo do pira-

rucu, na região de Fonte Boa/AM. Mesmo com 

as limitações de infra-estrutura em alguns locais, 

onde falta luz elétrica, aparelho de DVD ou de 

videocassete para projetar as imagens, as comu-

nidades buscaram alternativas para utilização do 

material. Conforme descrito no Relatório de Mo-

nitoramento de Impacto das Ações e Produtos de 

Comunicação do ProVárzea/Ibama, geralmente, 

são exibidos em cursos de formação, reuniões co-

munitárias, eventos em geral e, em alguns casos, 

nas sedes das entidades parceiras que recebem 

um fluxo intenso de visitantes, como é o caso das 

Colônias de Pescadores. “Claro que é interessante 

ter o material impresso, que é estático, que você 

estuda, mas no vídeo você vê que o que se propõe 

aconteceu de fato, ali, naquele lugar, com aque-

las pessoas, é uma experiência viva que inspira 

muito e causa um estímulo enorme em quem está 

iniciando”, conta o Chefe do Escritório Regional 

do Ibama em Oriximiná/PA, membro da Unidade 

Integrada de Defesa Ambiental - Unida Regional, 

Edivaldo Pereira de Souza. Erivan Santos, do Gru-

po Ambiental Natureza Viva - Granav, Parintins/

AM, complementa: “O vídeo acaba tendo um 

impacto grande numa época em que qualquer um 

vai, fala o que quer; as pessoas, às vezes, estão 

desacreditadas, mas quando elas vêem o que tá 

acontecendo, aí é diferente, a coisa muda”.

As cartilhas e o caráter pedagógico

Publicações como as cartilhas e a revista 

Jirau dão visibilidade aos desafios na gestão dos 

recursos naturais da várzea, apresentam alterna-

tivas de desenvolvimento sustentável, introduzem 

experiências passíveis de serem replicadas e 

são ferramentas cotidianas nas conversas entre 

lideranças, Agentes Ambientais Voluntários e a 

comunidade contribuindo num processo básico 

e necessário de sensibilização que, aos poucos, 

gera resultados perceptíveis na mudança de 

postura e na adesão crescente de ribeirinhos à 

causa ambiental.

Rivelino Mota, vereador, ex-presidente do 

Conselho de Pescadores, Santarém/PA, acredita 

na força da educação para realizar mudanças de 

comportamento. “O material proporciona essa 

clareza para o comunitário de que nós podemos 

utilizar nossos recursos de uma forma sustentá-

vel”, afirma.

A Série Iniciativas Promissoras, com cinco 

cartilhas, apresenta de forma didática algumas  

experiências de desenvolvimento local sustentá-

vel que estão sendo utilizadas na Amazônia: 

• Projeto Pé-de-Pincha - parceria de futuro para 

conservar quelônios na várzea amazônica;

• Criação de abelhas sem ferrão;

• Manejo Comunitário de Camarões;

• Óleos da Amazônia: o cheiro da floresta em 

vidrinhos;

• Manejo Comunitário do Pirarucu – organização 

e acordo resultam em fartura.

Ações comunicativas  
dos projetos apoiados 

Ao perceber como a comunicação pode 

potencializar atividades e alcançar novos públi-

cos, as instituições parceiras também tiveram a 

oportunidade de escolher onde investir para dis-

seminação de suas experiências. De acordo com 

suas necessidades, utilizaram-se das mais diversas 

ferramentas. A equipe do projeto “Fortalecimento 

da organização dos pescadores do médio Soli-

mões”, proposto pela Colônia de Pescadores Z4 

de Tefé/AM, por exemplo, produz e apresenta o 

programa Pesca Legal, no ar todo domingo, na 
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Rádio Mel FM, desde junho de 2007. O programa 

é realizado ao vivo pelos técnicos do projeto de-

senvolvido pela Colônia de Pescadores Z-4, com 

participação dos jovens, filhos de pescadores, 

que participaram da oficina de elaboração do 

programa de rádio. Apesar de ainda não contar 

com uma pesquisa sistematizada da audiência 

do programa, a equipe já constatou junto às ou-

tras colônias de pescadores, que as informações 

veiculadas estão chegando a 54 comunidades e 

às sedes municípios de Tefé, Alvarães, Maraã e 

Uarini, no estado do Amazonas.

Já o projeto “Educação Ambiental e con-

servação da várzea em áreas indígenas Ticuna do 

alto Solimões”, em Benjamin Constant, executado 

pela Organização Geral dos Professores Ticuna 

Bilíngüe – OGPTB, publicou o livro Ngiã nüna 

tadaugü i torü naãne - Vamos cuidar da nossa terra 

(Figura 7). Escrito pelos próprios índios Ticuna, a 

obra mostra a forma como eles vêem a várzea, como 

retiram dela seu sustento sem agredir a natureza. 

Em Santarém, o projeto “Centro de Capacitação do 

Pescador Artesanal – CCPA”, executado pelo Insti-

tuto de Pesquisas Ambientais da Amazônia – Ipam, 

publicou as cartilhas Aracampina: aprendendo e 

refazendo com a natureza; Princípios Básicos de 

Administração e Contabilidade; Ecologia da Vár-

zea. Módulo 1. 1ª Edição e 2ª Edição; Biologia e 

Manejo Pesqueiro. Módulo2; Legislação Ambiental. 

Módulo 3; Manejo Integrado da Várzea. Módulo 4; 

e Planejamento e Avaliação. Módulo 5; Colônias 

de Pescadores - Normas Administrativas. Ainda em 

Santarém, o projeto “Fortalecer a organização para 

o manejo e conservação dos recursos pesqueiros”, 

proposto pelo Movimento dos Pescadores do Oeste 

do Pará e Baixo Amazonas - Mopebam, publicou o 

Diagnóstico Regional - Os pescadores e a Pesca na 

Região Oeste do Pará e Baixo Amazonas.

O projeto “Sistema Integrado de Produção 

Terra e Água”, executado pelo Grupo Ambiental 

Natureza Viva – Granav, em Parintins, produziu 

o vídeo sobre a história do grupo, enfatizando a 

importância da luta desse grupo de pessoas pela 

causa ambiental no município já há 14 anos. 

O projeto “Manejo sustentável de quelônios 

(Podocnemis sp.) por comunidades do médio e 

baixo Amazonas – Pé-de-Pincha” publicou o livro 

“Criação e manejo de quelônios na Amazônia” e 

ainda está sendo produzido um vídeo abordando 

o manejo de quelônios nos municípios de Terra 

Santa, Oriximiná e Faro, no Pará, Nhamundá, 

Parintins e Boa Vista do Ramos, no Amazonas. 

Vestindo a camisa literalmente

Michel Maffesoli no prefácio do livro “Jor-

nalismo e Vida Social” (França, 1998) considera 

que “todo ato de conhecimento consiste em 

‘nascer com’ (cum nascere em latim). Nascer com 

o outro na ambiência social, nascer com o outro 

na ambiência espacial”. O que vai de encontro 

com o pensamento de Santos (2006): “Por um 

lado, só existe conhecimento em sociedade e, 

portanto, quanto maior for o seu reconhecimento, 

maior será a sua capacidade para conformar a 

sociedade, para conferir inteligibilidade ao seu 

presente e ao seu passado e dar sentido e direção 

ao seu futuro”. 

Neste sentido pode-se considerar que as 

publicações das Iniciativas Promissoras permiti-

ram a sistematização e democratização de saberes 

tanto tradicionais quanto científicos. E ao dar voz 

aos atores sociais, o Projeto contribuiu para o 

fortalecimento de lideranças, para a sensibiliza-

ção das comunidades da várzea, fortalecimento 

de ações de educação ambiental, fortalecimento 

do trabalho dos Agentes Ambientais Voluntários, 
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fortalecimento institucional, a gestão participativa 

e os acordos de pesca. A intenção é que todo esse 

material sirva de impulso para a busca contínua 

de informações e respostas que subsidiem o de-

senvolvimento sustentável dessas comunidades. 

A Coleção Retrato Regional é um exemplo 

do empoderamento dos parceiros na medida em 

são os próprios atores sociais que narram sua tra-

jetória de luta. Com a publicação de “Histórias de 

uma vida dedicada à preservação da natureza”, 

“O homem em sintonia com a natureza” e “Ama-

zônia: pescadores contam histórias”, essa coleção 

busca justamente resgatar e documentar os cinco 

recursos utilizados pela abordagem dos Meios de 

Vida Sustentáveis adotada pelo ProVárzea/Ibama 

que são: recursos humanos, sociais e  políticos, 

físicos, financeiros e naturais. 

Outras publicações realizadas

Em 2001, foi elaborada a primeira Car-

tilha do Componente Iniciativas Promissoras 

que apresenta em inglês e português, as sete 

iniciativas apoiadas no momento: Projeto de 

Conservação dos Recursos Naturais da Várzea 

através do Turismo Ecológico e da Gestão 

Participativa na Região de Silves/AM; Manejo 

Comunitário dos Recursos Florestais e de Pesca 

em Áreas de Várzea do Município de Gurupá/

PA; Projeto Manejo de Lagos de Várzea da 

Região de Tefé/AM; Centro de Capacitação 

do Pescador Artesanal; Fortalecendo Insti-

tuições de Base para a Gestão Participativa 

dos Recursos Pesqueiros; Fortalecimento da 

Comunicação e Organização dos Usuários e 

Instituições Ligadas à Gestão do Uso Sustentá-

vel dos Recursos Naturais da Várzea; Educação 

Ambiental e Uso Sustentável da Várzea em 

Áreas Indígenas Ticuna do Alto Solimões.  

Em 2004, a Revista Iniciativas de desen-

volvimento sustentável das comunidades da 

várzea do rio Solimões/Amazonas apresentou a 

percepção da várzea pelos próprios moradores e 

as ações que as comunidades vêm desenvolvendo 

para mudar a situação. A análise apresentada foi 

elaborada sob a ótica da abordagem dos Meios 

de Vida Sustentáveis - MDS que permite entender 

melhor os recursos existentes (social, político, 

físico, financeiro, natural e humano) na várzea e 

a estratégia de sobrevivência da população local, 

sem deixar de observar os fatores externos que po-

dem ameaçar ou potencializar uma iniciativa. 

O Componente Iniciativas Promissoras 

ainda ainda contou com dois folders. O Folder 

Iniciativas Promissoras, onde uma imagem de 

satélite da calha central do Rio Solimões/Ama-

zonas permite a localização das 25 Iniciativas 

FIGURA 7 - Lançamento de publicação na região do Alto 

Solimões.

DT-5_IP.indd   53 22/9/2008   10:10:05



Documentos Técnicos 5 - Experiências de Manejo  
dos Recursos Naturais na Várzea Amazônica

54

Promissoras que receberam o apoio do ProVár-

zea/Ibama, assim como conhecer as instituições 

proponentes e os objetivos de cada projeto. Já o 

folder Iniciativas de Desenvolvimento Sustentá-

vel das comunidades da várzea do rio Solimões/

Amazonas traz uma descrição da várzea e das 

estratégias de sobrevivência do homem e mostra 

iniciativas de desenvolvimento sustentável, a 

importância da gestão participativa, da educação 

ambiental indígena e do monitoramento dessas 

atividades.

Diálogos de saberes

Os projetos apoiados localizam-se ao longo 

de 39 municípios paraenses e amazonenses, em 

uma área de mais de 300 mil quilômetros quadra-

dos. Para possibilitar uma maior integração entre 

os 25 projetos e troca de experiências desde 2002 

está sendo realizado anualmente o Intercâmbio 

das Iniciativas Promissoras.

Com o passar dos anos e o amadurecimen-

to dos projetos, esse encontro tem-se consolidado 

como um grande espaço de diálogo de saberes, 

acadêmico e empírico, não mais restrito aos 

projetos apoiados pelo ProVárzea/Ibama, nem 

mesmo delimitado as experiências em áreas de 

várzea do rio Solimões/Amazonas. O que se vê 

atualmente é um grande fórum de apresentação 

de resultados, avanços e desafios que atuam sobre 

o manejo sustentável dos recursos naturais da 

região amazônica, promovendo assim, a busca 

de melhores metodologias a serem aplicadas e 

a replicação de atividades bem-sucedidas, mas, 

principalmente, um espaço de discussão de po-

líticas públicas socioambientais mais efetivas e 

adequadas ao cenário amazônico.

Lições aprendidas

A experiência do ProVárzea/Ibama demons-

tra que o planejamento das ações comunicativas 

desde a produção até a distribuição potencializa o 

impacto das publicações e minimiza os possíveis 

entraves. Assim, por exemplo, para superar o desafio 

da distribuição do material produzido em uma área 

tão extensa, foram buscadas diversas alternativas, 

como por exemplo, parcerias com Secretarias de 

Educação dos municípios da calha do Rio Solimões/

Amazonas, no estado do Amazonas, e do município 

de Santarém/PA; com o Instituto Nacional de Colo-

nização e Reforma Agrária - Incra através do Projeto 

Arca das Letras; e com os próprios executores das 

atividades das Iniciativas Promissoras. 

Também é importante o monitoramento 

constante do impacto dessas ações para reade-

quação do processo. O ProVárzea/Ibama não 

realizou um monitoramento constante e sistemá-

tico da execução do Plano de Comunicação. As 

análises foram pontuais e provavelmente não con-

seguiram captar a efetividade e mesmo as falhas 

ocorridas. No entanto, demonstram a efetividade 

das ações para sistematização e disseminação de 

informações, educação e integração de saberes.
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 Anexos

ANEXO 1 - Municípios abrangidos pelos projetos apoiados pelo ProVárzea/Ibama.
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ANEXO 2 - Municípios abrangidos pelos projetos de Manejo dos Recursos Pesqueiros.

ANEXO 3 - Municípios abrangidos pelos projetos de Manejo Florestal.
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ANEXO 4 - Municípios abrangidos pelos projetos de Fortalecimento Institucional.

ANEXO 5 - Municípios abrangidos pelos projetos de Agropecuária.
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Nas últimas décadas, temos assistido na Amazônia diversos projetos planejados a dis-

tância e guiados por modelos de desenvolvimento puramente econômicos, sem considerar 

a realidade regional e não levando em conta os fatores sociais e ambientais da região.

De modo a reverter este cenário, surge o Projeto Manejo dos Recursos Naturais da 

Várzea (ProVárzea/Ibama), que, por meio do Componente Iniciativas Promissoras, apoiou 

ações de manejo dos recursos naturais na calha dos Rios Solimões-Amazonas. 

No período de 2002 a 2007 o ProVárzea/Ibama proporcionou o apoio técnico e 

financeiro a 25 projetos ligados aos temas de preservação e manejo de espécies e áreas, 

que tinham também expectativas positivas dos pontos de vista social e econômico.

Esta publicação descreve o histórico deste apoio e quais ferramentas, avanços e difi-

culdades foram encontradas. Esperamos que sua leitura possa auxiliar beneficiários, técnicos 

e gestores de ações similares a desenvolver ações diferenciadas, que, levando em conta 

princípios de gestão compartilhada, promovam melhorias no desenvolvimento de ações 

inspiradoras de políticas públicas mais eficientes para a várzea amazônica.
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