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PREFÁCIO GERAL 

O projeto Pesquisa e Monitoramento da 

Diversidade Biológica e Cultural no Alto Juruá para o 

Desenvolvimento Regional foi proposto pela UFAC ao 

PPBIO/MCT e começou a ser executado em 2006. 

Dentro desse grande projeto, do qual vários 

pesquisadores de diversas disciplinas e universidades 

participaram, a equipe do Projeto de Pesquisa e 

Monitoramento da Reserva Extrativista do Alto Juruá 

se fez presente. Esta equipe, composta por 

pesquisadores da UNICAMP, da UFAC e por um grupo 

de monitores socioambientais moradores da Reserva, 

deu continuidade a atividades de pesquisa e 

monitoramento dos ecossistemas e da qualidade de 

vida que já vinham ocorrendo desde 1993.  

O Projeto de Pesquisa e Monitoramento sempre 

trabalhou com a seguinte compreensão: o 

conhecimento sobre a Reserva vem de duas 

nascentes: a dos moradores que possuem a ciência 

tradicional da mata e sabem como trabalhar com ela, 

e dos professores-pesquisadores que têm a ciência 

das universidades. No Projeto de Pesquisa e 

Monitoramento, essas duas ciências se uniram. Um 

resultado muito importante desta união tem sido a 

publicação de livros, cartilhas e manuais, escritos por 

cientistas, moradores da floresta e professores das 
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universidades. Estas publicações integram uma série 

batizada de “Pesquisa e Monitoramento Participativos 

em Unidades de Conservação Gerenciadas por 

Populações Tradicionais” e que foi inaugurada por um 

projeto de mesmo nome e financiado pela FINEP entre 

1999 e 2003. 

Este livro que o leitor agora tem em mãos registra 

um treinamento realizado no Centro Yorenka Ãtame 

(Marechal Thaumaturgo, Acre), entre os dias 29 de 

maio e 2 de junho de 2007, do qual participaram 

monitores da Reserva e pesquisadores. Tratou-se da 

atividade final do projeto financiado pelo PPBIO/MCT. 

Na ocasião foi realizada uma ampla avaliação das 

mudanças na Reserva após mais de 15 anos de sua 

criação e quase 20 anos do início da mobilização e da 

luta pela criação da área. Os pesquisadores atuaram 

principalmente na organização do treinamento e no 

apoio técnico, sendo o debate realizado pelos 

monitores, que deram provas de maturidade 

intelectual e espírito investigativo. Tal como 

verdadeiros cientistas da floresta que são, 

expressaram suas reflexões apoiadas em anos de 

observação e registro dos processos em curso na 

Reserva.  

A publicação deste pequeno livro é da maior 

importância. Trata-se de uma contribuição para a 

gestão verdadeiramente participativa da Reserva e 
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que está sendo aqui oferecida por seus próprios 

cientistas-moradores e seus parceiros nas 

universidades, há 15 anos envolvidos num esforço 

colaborativo de pesquisa. Poderá ser visto que não 

são poucos os desafios que a Reserva atualmente 

enfrenta. 

Não foi possível reproduzir aqui tudo o que foi dito 

e pensado durante o treinamento. O leitor não espere 

encontrar aqui respostas prontas, mas sim 

inquietações, perguntas, análises e sugestões. Esta 

publicação tem a intenção de convidar a um debate 

amplo e participativo sobre o futuro da Reserva. 

Agradecemos a todos os monitores e monitoras 

que têm se empenhado com invejável dedicação ao 

esforço que a atividade de pesquisa requer, em 

especial quando realizada dentro da floresta e sem as 

condições ideais que muitas vezes a academia 

oferece. Agradecemos aos cientistas que se 

devotaram ao projeto movidos apenas pelo ideal de 

colocar seu saber a serviço do povo. A Antonio 

Barbosa de Melo, o Roxo, e Raimundo Farias Ramos, o 

Caboré, pela parceria de trabalho ao longo de todo o 

projeto. Agradecemos à equipe do Centro Yorenka 

Ãtame e também à Associação Apiwtxa pelo apoio e 

hospitalidade. Finalmente, agradecemos a Antonio 

Batista de Macedo e Chico Ginú, líderes da criação da 

Reserva Extrativista do Alto Juruá, e a Manuela 
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Carneiro da Cunha, que viabilizou o primeiro projeto 

de pesquisa. 

 

Mariana Ciavatta Pantoja - UFAC 
Mauro W. B. de Almeida – UNICAMP 
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ABERTURA DO TREINAMENTO 

Mauro Almeida, professor da Unicamp e 
pesquisador da região desde 1982 

Eu estou falando nesta abertura em nome da coordenação 

desse projeto, e quero fazer alguns agradecimentos. Eu acho que 

é uma ocasião muito interessante. Eu queria já começar 

agradecendo ao Benki por este espaço maravilhoso do Centro 

Yorenka Ãtame, por esta demonstração de organização, de 

inteligência e de criatividade da comunidade Ashaninka em 

produzir este espaço maravilhoso e o oferecer para este 

treinamento. Agora é começo de uma nova aliança para trabalhar 

junto, e eu espero muitas outras coisas no futuro. Agradecer 

também quem trabalhou para tornar possível este treinamento 

aqui: a Mariana, em Rio Branco, o Augusto e o Roberto, em 

Campinas, o Roxo, em Cruzeiro do Sul, pessoas que não estão 

morando aqui dentro, mas que de fora da Reserva possibilitaram 

nós estarmos hoje aqui reunidos.  

E agradecer a todos vocês, os monitores e as monitoras da 

Reserva já de tanto tempo, e aqueles seringueiros e amigos 

veteranos, que estão aqui dentro mostrando que ainda estão 

empenhados no sonho da Reserva Extrativista. Todos vocês são 

pessoas que representam uma coisa que deve ser motivo de muito 

orgulho: que isso aqui não é um lugar sem dono porque tem 

aquelas pessoas responsáveis, aqueles antigos que têm 

consciência e têm muito interesse em que o sonho da Reserva, 

que o sonho da floresta ser do seringueiro que mora nela, que isto 



 

 

vá para frente, seja um exemplo. Então um agradecimento por 

vocês estarem aqui. E não só os antigos, mas também os novos, 

os que não eram nem nascidos quando a Reserva foi criada.  

Vocês sabem que o decreto de criação da Reserva Extrativista 

do Alto Juruá é de janeiro de 1990, e naquela data havia uma 

reunião num espaço maior do que este aqui, construído na boca do 

rio Bagé, que era o primeiro símbolo da organização dos 

seringueiros. Era um armazém da cooperativa dos seringueiros, e 

foi construído em 1989. Então, em 1990, a gente estava 

completando um ano do projeto da primeira cooperativa dos 

moradores do rio Tejo, um ano de independência dos seringueiros, 

da obrigação de entregar borracha ao patrão para pagar dívida. 

Parabéns. Hoje em dia vocês esqueceram disso, os que são novos 

nunca viveram isso, mas naquele tempo o seringueiro trabalhava 

sujeito, obrigado, para o patrão e ele não podia comprar noutro 

comerciante, tinha que comprar ali, no barracão do patrão. Então 

a cooperativa era o seringueiro ele mesmo se tornar o patrão dele. 

E a cooperativa tinha uma casa grande e bonita. Enquanto estava 

sendo feita esta reunião, escutamos no rádio a notícia de que a 

Reserva tinha sido criada. Significava que daquele dia em diante 

não tinha mais patrão.  

Então nós estamos indo para 20 anos que o projeto da 

cooperativa começou, e para 17 anos de ter sido decretada a 

Reserva. E hoje eu sei que muitos aqui estão preocupados com 

aquilo que era tanta promessa, que era motivo de tanto orgulho, 

muitos estão preocupados: como vai ser no futuro?  

Aquilo que naquele tempo os seringueiros fizeram, aquela 

construção da casa da cooperativa, a luta da Reserva, tudo aquilo 



 

 

que foi orgulho para vocês, hoje em dia talvez os nossos irmãos 

indígenas, os Ashaninka, estejam voltando a dar esta confiança 

pra gente. Porque eles estão mostrando à gente que é uma coisa 

que não se acaba, eles estão começando de novo por conta deles. 

Talvez eles nunca ouviram falar daquela nossa reunião lá na boca 

do rio Bagé, e estão convidando a gente pra começar a nossa 

reunião de hoje num espaço que a gente não tem mais, mas que a 

gente já teve.  

 



 

 

O QUE É O CENTRO YORENKA ÃTAME – SABER DA 
FLORESTA? 

Benki Piyanko, coordenador do Centro 

Nós da comunidade Apiwtxa viemos sempre com uma visão 

que melhorar a qualidade de vida é a gente manter o equilíbrio do 

nosso sistema, da nossa biodiversidade. Então a gente está 

trazendo para cá, para Marechal Thaumaturgo, este espaço. Desde 

1999 a gente estava pensando em trabalhar apenas com os 

parentes indígenas da região, montar um pequeno espaço na 

nossa aldeia como se fosse uma universidade indígena no Brasil, 

pra se trabalhar dentro da comunidade Ashaninka. Mas a gente viu 

que se nós só trabalhássemos os povos indígenas, e não os 

parentes que estivessem ao entorno do território, pra nós 

futuramente poderia ter problema também. Às vezes a gente que 

está vivendo lá dentro, está vivendo dificuldade por não passar 

para o outro a experiência que a gente adquiriu. Então a gente 

criou o projeto deste Centro.  

O plano desta escola é de que tudo o que nós desenvolvemos 

na nossa comunidade, que a comunidade se empenhou pra 

desenvolver, é hoje um exemplo muito importante que pode ser 

também trabalhado em outros lugares do Alto Juruá. E este Centro 

aqui vai trazer estas experiências. Este Centro vai estar aqui para 

receber, nós estamos pensando em capacitar pessoas e trabalhar 

a parte de gestão ambiental na comunidade dessas pessoas, que 

serão como monitores: criação de piscicultura, pequenos animais 

silvestres, o manejo do rio, manejo de floresta com algumas 



 

 

espécies de animais, sistemas agroflorestais, enriquecimento de 

capoeira. Porque se você consorciar uma diversidade grande, você 

consegue manter o seu equilíbrio e sustentabilidade muito mais do 

que você colocar uma monocultura ou colocar duas, três espécies 

onde você poderia colocar uma diversidade até de 100 ou 200 

espécies. 

Então acho que estas experiências podem fortalecer o nosso 

desenvolvimento aqui no município, sem sermos cientistas na 

parte teórica, mas somos cientistas num conhecimento prático. Eu 

me coloco como uma pessoa que tem um conhecimento e que não 

tenho inveja de muitos cientistas que estão aí criando centenas de 

coisas, e muitas das vezes até determinando muitas vidas. E nós 

estamos aqui trabalhando com uma ciência natural: é uma ciência 

que o povo hoje tem de saber como mexer a terra, como mexer a 

floresta, como mexer os nossos rios, como movimentar o nosso 

sistema. Então isso é uma das coisas que nós estamos querendo. 

E não sei como eu poderia dizer, mas daqui a 10 anos nós 

queremos mostrar aqui uma cara diferente, com um sistema na 

frente desse município, que é considerado um município da 

floresta, com uma diversidade grande. A gente está querendo 

desenvolver algo dentro do nosso município, dentro do nosso país, 

dentro do nosso estado. Então eu quero também dizer que a casa 

está aberta para cada um de vocês que queira vir aqui, queira 

participar, que queira estar junto com a gente, colocar as ideias, 

planejar junto com a gente.  

Vamos nessa luta. Eu acho que é assim que nós vamos 

mostrar esta diferença da floresta para muitas pessoas do mundo 

que estão aí só conseguindo derrubar a floresta sem saber o que 



 

 

tirar. Às vezes tirando uma espécie e acabar com um milhão de 

outras. Então, estou muito feliz. Sejam bem-vindos. 

 



 

 

O QUE É PESQUISA E MONITORAMENTO? 

  Mauro Almeida, professor da Unicamp e 
pesquisador da região desde 1982 

 

O que é o monitoramento? E pra que serve? Ninguém come o 

monitoramento. Caderno não serve pra comprar remédio, pra 

comer, parece uma perda de tempo, uma besteira ficar fazendo 

essas coisas quando tem trabalho mais importante pra fazer. 

Então pra que isso? E o que a gente espera fazer aqui neste 

treinamento?  

Hoje em dia, toda vez que alguém faz um projeto, o governo, 

por exemplo, tem uma parte do projeto que é pra avaliar o que dá 

certo e o que não dá certo. Avaliação de quê? Se está indo bem a 

qualidade de vida do povo, se está indo bem o cuidado com a 

floresta, se está indo bem a população animal, se está piorando ou 

melhorando o rancho, e outras coisas importantes na vida de 

quem mora na floresta. Isso se chama o monitoramento do 

projeto. 

O monitoramento então é esse acompanhamento da situação. 

A gente monitora pegando um sinal da coisa. Por exemplo: a 

gente monitora a alagação vendo até que ponto a água do rio está 

subindo, acompanhando todo ano quando passa do normal e 

quando está dentro do normal. Isto é monitoramento. Teve um 

tempo aqui na Reserva que teve o monitoramento da saúde da 

criança. Aí media a canela da criança, via quantos filhos aquela 

mãe perdeu, que Deus o livre, o peso da criança, seu crescimento. 



 

 

Então com isso a gente monitora se a criança está normal, se ela 

está ganhando peso ou está emagrecendo, se ela está com a 

saúde boa – isso é o monitoramento. Se o caçador vai pra mata, 

ela está boa, e daqui a alguns anos ele vê que está escasseando o 

rancho. Isso também é monitoramento. O caçador pode não estar 

chamando pelo nome, mas ele está monitorando. Então a mãe, ela 

monitora a saúde do filho. O caçador, ele monitora a caça da 

colocação dele. Tanto que às vezes decide ir embora porque ele 

acha que ali está ruim. 

Aí a pesquisa é um trabalho mais avançado um pouco. Porque 

na pesquisa, quando a gente descobre, por exemplo, que a criança 

não está ganhando peso, vai pesquisar porque ela não está 

ganhando peso. Aí você vai atrás. Será que é a água que ela está 

bebendo? Será que é a falta do alimento? Você vai atrás de uma 

razão para aquilo. Se a caça está indo embora, a gente monitorou 

e viu que ela está escasseando, qual é a causa? Será que é porque 

estão caçando muito com cachorro? Será que é porque está 

havendo invasão? Será que é porque os bichos mesmo estão se 

mudando pro lado do Peru? Vamos pesquisar a causa pra 

entender. 

Aqui neste treinamento vamos fazer uma avaliação da 

Reserva. Vamos fazer um estudo sobre a situação da Reserva 

hoje. As perguntas são as seguintes: que mudanças houve? Foi 

para melhor ou foi para pior? Quais são os problemas e quais são 

as soluções? A Reserva estará completando 20 anos em 2010. 

Vamos fazer um balanço da Reserva. Vamos ver se só tem notícia 

ruim. Será que não tem notícia boa? Vamos apontar os problemas 

e vamos olhar também para a solução. 



 

 

POR ONDE ANDA A RESERVA EXTRATIVISTA 
DO ALTO JURUÁ? - Uma avaliação feita pelos 

monitores do Projeto de Pesquisa e 
Monitoramento sobre as mudanças e 

desafios para o futuro 

 
No treinamento realizado com os monitores do Projeto de Pesquisa 

e Monitoramento, entre os dias 29 de maio e 2 de junho de 2007, 

foram criados alguns grupos de trabalho de acordo com a região 

de moradia de cada um: Juruá, Arara-Amônia, Bagé, Tejo, Alto 

Tejo e vila Restauração. O texto a seguir é um resumo que registra 

o trabalho de reflexão e debate realizado por estes grupos, que, no 

treinamento, foi exposto em plenária por meio de cartazes e 

exposições.  

 

1. NATUREZA 

Natureza foi o primeiro tema proposto para os grupos e foi 

divido em duas partes: a floresta e as águas. Foi um tema mais 

voltado para o meio ambiente mas que mostrou que ele não é uma 

coisa separada, e sim ligada diretamente à vida dos moradores da 

Reserva. Se hoje os moradores plantam e criam mais, isso tem 

consequências sobre as chuvas e o nível dos rios, e também sobre 

a presença de mais ou menos peixes para alimentar as famílias.  

Na primeira parte, os assuntos mais debatidos foram a 

situação da caça, do desmatamento e da madeira. Foram 

identificadas situações de invasão e desrespeito às normas do 



 

 

Plano de Utilização, e também de dificuldades de se alimentar da 

mata quando há muitos moradores morando num só lugar. 

Na segunda parte, conversou-se muito sobre a situação dos 

rios e igarapés da Reserva, que estão mais rasos, e dos peixes, 

que diminuíram em fartura. O desmatamento e técnicas 

predatórias de uso da floresta foram apontados como principais 

responsáveis por isso. 

Uma coisa foi comum em toda a discussão sobre o tema da 

natureza: o Plano de Utilização está sendo constantemente 

desrespeitado por aqueles que conhecem suas regras, além de 

haver aqueles que não conhecem ou nunca leram o Plano, e, além 

disso, não há fiscalização eficiente. 

A Caça 

A situação da caça não é igual em toda a Reserva. Mas em 

todos os locais onde há muita gente morando e caçando numa só 

área o rancho não está favorável, e os moradores se queixam que 

está difícil de matar. Em geral, são locais mais próximos das 

margens dos rios, e não locais centrais. Em algumas localidades do 

rio Tejo, por exemplo, monitores contaram que há pessoas que 

estão caçando menos porque acham que vão perder um dia de 

trabalho já que leva tempo para achar e matar um bicho para 

comer. 

Na vila Restauração, que tem uma população que não para de 

crescer, os moradores, para poder ter a carne de caça nas suas 

refeições, com frequência caçam nos centros mais distantes e 

colocações desertas. Moradores do alto rio Tejo confirmam esta 



 

 

informação, e dizem que há moradores da vila Restauração 

caçando, por exemplo, no alto Riozinho e no Machadinho, lugares 

que são bons de rancho pois têm pouca gente morando. Essas 

caçadas são invasões, pois os moradores da vila caçam com 

cachorros e também há casos de venda da carne de caça, o que é 

proibido. Estas invasões prejudicam a fartura de rancho para 

aqueles que moram nesses locais. 

Casos de invasão também ocorrem no rio Juruá, em especial 

nos seus afluentes como o Arara, Acuriá, São João e Caipora. 

Caçadores de dentro e de fora da Reserva costumam caçar nesses 

locais, levando cachorros e comercializando parte da carne dos 

animais, como, por exemplo, o jabuti. Há notícia de moradores da 

sede do município de Thaumaturgo que sobem o Juruá na parte da 

tarde e, à noite, vêm baixando o rio caçando pacas para vender 

quando chegam de volta à sede. No Amônia foi relatado a 

existência de venda de carne de caça entre os próprios moradores, 

assim como na vila Restauração. 

No Bagé, a maior dificuldade em conseguir um rancho está nas 

localidades próximas à sua foz, onde há maior concentração de 

moradores e também de áreas desmatadas. Da comunidade 

Remanso para cima, as notícias são boas e a caça ainda é farta. 

Além de existir moradores morando nos centros e áreas mais 

distantes, onde as caças e embiaras andam mais, ainda existe 

uma outra importante vantagem: como disseram os monitores, lá 

“a comunidade é livre de cachorro”. Cachorros, no Bagé, só há em 

quantidade mais perto da boca do rio. Para cima, há muita mata 

para os caçadores, que também não são muitos, e pouquíssimos 

cachorros, como é o caso do Laranjal, no Rio Branco. 



 

 

Realmente, a caçada com cachorro é um grave problema em 

quase toda Reserva. A exceção parece ser, além do médio e alto 

rio Bagé, os rios Amônia e Arara, ou alguns pedaços deles, como 

disseram monitores que residem lá. Segundo estes últimos 

contam, os próprios moradores pararam de usar cachorro. No 

Amônia, segundo informações, estaria havendo fartura de 

queixadas. 

Mas nos demais locais da Reserva, a situação não é tão boa. A 

caçada com cachorro continua e vai espantando os animais da 

mata para longe e aumentando a competição entre os caçadores e 

a pressão sobre a caça. Diz-se inclusive que a caçada com 

cachorro está “liberta”. Mesmo no Bagé, a caçada com cachorros 

não desapareceu por completo. 

Será que a mata dá conta dessas caçadas com cachorro, que 

muitas vezes não são só para o consumo da família? 

Quanto a isso, por exemplo, não houve consenso entre os 

monitores que moram na vila Restauração. Houve aqueles que 

pensam que sim, que a mata dá conta, “porque antes já deu. 

Porque cada qual morava em suas colocações e todos matavam”, 

como disse o Almir. Agora, ele avaliou, com os centros vazios, as 

caças tem “menos aperreio e tem como aumentar mais”. Mas 

Maria de Fátima e outros não concordaram com esta avaliação, e 

acham que a mata “não vai segurar. Se for continuar assim, com 

certeza daqui mais uns anos vai acabar, porque é muita gente. Se 

todo mundo for viver só da caça mesmo, vai ficar um pouco mais 

difícil”. Elenilton achou que os maiores problemas são quando a 

caça é para venda ou com cachorro. “Se for só para o consumo, eu 



 

 

acho que a mata segura. Agora pra venda e destruição, acho que 

não segura”.  

Mas como fazer com as caçadas com cachorro, que vários 

monitores disseram que já virou uma “praga”? 

Fiscalização e punição para os desobedientes ou, como disse o 

Almir, “fazer um rapapé, aí que os outros vão ficar cismando. 

Porque só com conversa mesmo eles já estão enjoados, não estão 

ligando não, já está virando praga caçada com cachorro. Só 

conversa, um dia o cara abusa de estar escutando conversa, nem 

liga mais. Era pra resolver, não precisar, mas só que tem gente 

incompreensível, está vendo que aquilo ali vai prejudicar ele mais 

tarde, os filhos dele e os outros ali ao redor. Mas não entende”.  

 

Grupo de Monitores do Baixo Rio Tejo  

elaborando mapas para apresentação 



 

 

O Desmatamento 

O desmatamento, em quase todos os locais da Reserva, está 

aumentando, ultrapassando o limite de 15 hectares permitidos, e 

sendo praticado nas beiras de rios e igarapés, coisa que o Plano de 

Utilização e a legislação ambiental proíbem. No rio Juruá, onde há 

grandes desmatamentos em comparação com outras áreas da 

Reserva, os responsáveis são grandes criadores de gado e 

fazendeiros. Mas, de uma maneira geral, todos os moradores da 

Reserva têm derrubado novas áreas de floresta para plantio de 

seus roçados e formação de campos. No Bagé foi dito que muitos 

moradores tendem a reutilizar capoeiras para não derrubar novas 

áreas de mata bruta. Neste rio, os campos para gado, mesmo 

pequenos em comparação com os demais locais da Reserva, são 

responsáveis pelos maiores desmatamentos. 

Todo morador precisa plantar e criar para sobreviver, como 

observou a Bia, que mora na vila Restauração. Bebé, morador do 

Arara, também fez a mesma observação. Mas o problema, como 

foi dito nos grupos e nos debates, é que cada um está fazendo 

como quer, sem respeitar a lei que existe, que é a lei da Reserva. 

Há moradores que já têm áreas para criação de gado em mais de 

um lugar da Reserva, o que não é permitido pela lei da Reserva. 

Estes moradores compraram colocações de outros moradores só 

para poder colocar o seu gado “porque, se fosse tudo num lugar, 

já estava dando uma desmatação muito grande”, afirmou Bia. 

Então espalham seu gado aqui e acolá, mas o dono é um só. 

Inclusive moradores da sede do município tem procurado locais na 

Reserva para criar gado. 



 

 

Mas há outras causas para o desmatamento nas margens dos 

principais rios e igarapés, como é o caso do aumento dos próprios 

moradores dessas áreas: os filhos e filhas que vão casando ficam 

na comunidade, e aí surgem novas casas e roçados. E como há 

uma tendência atual de morar nas margens, é nelas que os 

maiores desmatamentos estão. O crédito-moradia também atraiu 

de volta muitos ex-moradores da Reserva, que se cadastraram e 

construíram suas casas1. Isso tudo teve um impacto na 

necessidade de madeira para as construções e na abertura de 

novos locais de moradia. Monitores do Tejo acham que há o perigo 

do desmatamento continuar aumentando porque os moradores da 

Reserva estão vivendo cada vez mais de agricultura e criação. 

Monitores do Bagé apontaram também que os desmatamentos 

são causados pelo que chamaram de “invasão”: novos moradores 

chegam para morar e abrem seus lugares, roçados e campos sem 

consultar os moradores mais veteranos. Os direitos dos mais 

antigos são assim desrespeitados e uma área que pertencia a uma 

só família pode ser ocupada por várias outras casas. É assim que 

estradas de seringa podem começar a ser ameaçadas por roçados, 

ou uma mata com piques de caça ou madeira de lei virar um 

campo para gado. Na vila Restauração, que está crescendo muito 

                                                 
1
  O programa Crédito Instalação, ou “crédito moradia”, como é 

mais conhecido, existe desde 1985. Ele faz parte das ações de 
implementação do Plano Nacional de Reforma Agrária e está sob a 
responsabilidade do Incra. A partir de 2004, esse progrma passou a 
beneficiar moradores de Reservas Extrativistas, e a do Alto Juruá foi uma 
das primeiras no Acre a receber esse crédito, destinado fundamentalmente 
à construção de novas moradias. Os recursos são liberados individualmente 
para o morador mediante cadastro previamente aprovado. 



 

 

em população, este processo está acontecendo, como será visto 

mais adiante (no capítulo 5).  

O desmatamento para formação de roçados, campos e 

construções do crédito-moradia está trazendo algumas 

consequências, como a carência de madeiras nas proximidades dos 

locais de moradia. O desmatamento nas margens foi apontado 

como uma das principais causas para que os rios e igarapés 

estejam, a cada ano que passa, mais rasos. Pequenas grotas e 

igarapés secam quando estão dentro de áreas desmatadas, como 

pôde observar Nonato, que mora na foz do Bagé. Além disso, com 

o desmatamento a temperatura vai aumentando e o clima ficando 

mais quente. 

Madeiras de Lei 

No rio Tejo apareceu a denúncia de comércio com madeiras da 

Reserva, o que é proibido pelo Plano de Utilização. Esta venda de 

madeira foi apontada como mais um fator que acaba contribuindo 

para o desmatamento. Monitores que moram no rio Juruá 

contaram que está ocorrendo a retirada de pranchas e tábuas da 

Reserva para a sede municipal de Thaumaturgo com o pretexto 

que a madeira será beneficiada para fazer uma casa na Reserva. 

Porém, somente uma parte desta madeira volta para a Reserva, e 

a outra parte é vendida na sede mesmo. No Bagé, processo 

semelhante estaria ocorrendo: construção e venda de casas na 

sede municipal de Thaumaturgo por moradores da Reserva com 

madeiras que levam de suas colocações ou localidades. 



 

 

Outra situação que começou a acontecer com o crescimento da 

vila Restauração e a liberação do crédito-moradia é uma maior 

procura por madeira e também muito desperdício: “precisam, 

vamos dizer, só de cinco dúzias, tirou e deixa o resto da madeira 

lá na mata. Está havendo muito estrago de madeira por isso”, 

afirmou Mariazinha, moradora da comunidade. 

Rios, peixes e chuvas 

As margens dos rios e igarapés não estão sendo respeitadas e 

o desmatamento que ocorre nelas acaba prejudicando as águas, 

que vão secando. Monitores dos rios Tejo, Bagé, Juruá e afluentes 

afirmam que esses rios estão mais rasos, com menos poços e 

remansos. Com isso, os peixes que gostam de águas mais fundas 

e de pauzadas (como o jundiá e o surubim) estão desaparecendo 

dos rios. Isso acaba formando um ciclo, pois são os peixes que 

formam os remansos e sem peixes o rio seca ainda mais. Por sua 

vez, se o rio está cada vez mais seco, os peixes vêm cada vez 

menos. O resultado é que a fartura de peixes na Reserva está 

comprometida. 

Com os rios mais rasos, as viagens de canoa ficam mais 

demoradas e sacrificadas. Muitos monitores relataram que as 

viagens estão mais longas em trechos de rios e igarapés em que 

são acostumados a andar desde crianças. Os motores acabam 

também espantando os peixes. 

O desmatamento também foi apontado como responsável 

pelos rios mais secos e pelo aumento da temperatura. O verão 



 

 

está ficando cada vez mais forte e as friagens cada vez mais 

fracas. 

Pesca com manga, bicheiro, espeto, recuca e outras técnicas 

proibidas também prejudicam a fartura de peixes para a 

alimentação das famílias. Há peixes que já desapareceram das 

águas dos rios da Reserva. Como a piracema não é respeitada, 

muitos peixes ovados vão parar nas panelas das famílias, 

comprometendo a reprodução das espécies e fartura de alimento. 

A falta de alagações também tem impedido que os peixes 

alcancem os altos rios, deixando aos moradores desses locais 

somente a alternativa dos peixes que já moram lá. No Braço 

Esquerdo, no Bagé, por exemplo, somente o bode e a traíra podem 

ser encontrados com relativa facilidade. 

No Amônia, em 2006, no verão, peixes como curimatã, saburu, 

bode e outros peixes de escama apareceram com um gosto muito 

ruim, “como se fosse um pixé de fumaça”, e não era possível 

comê-los. Até hoje não se sabe o que foi que aconteceu com os 

peixes para ficarem com aquele gosto. 

Outro problema é a sujeira dos rios com plásticos e animais 

mortos, prejudicando a vida dos peixes e também a saúde dos 

moradores que se utilizam daquela água. 

 



 

 

 

 

Apresentação do Grupo de Monitores dos Rios Amônia e Arara 

 



 

 

2. PRODUÇÃO 

Neste segundo tema sobre a vida econômica dos moradores da 

Reserva, procurou-se identificar quais os principais meios de vida 

hoje na Reserva: do que os moradores estão vivendo? O que estão 

plantando e criando? Ainda estão cortando seringa? O que estão 

vendendo?  

Novas oportunidades de renda apareceram na Reserva nos 

últimos anos, como é o caso dos funcionários da Prefeitura e dos 

diaristas, além dos aposentados e beneficiados por programas 

assistenciais do governo federal. 

Foi fácil ver que o governo (municipal, estadual e federal) é o 

principal empregador dos moradores da Reserva, é quem paga a 

maior parte dos salários que existem hoje e quem paga as 

aposentadorias e benefícios. Um assunto que ficou para pensar foi 

se esses empregos e benefícios todos – que tem um lado bom, 

porque são um meio de vida para os moradores – não tem 

também um lado ruim, que é uma dependência cada vez maior 

que os moradores estão das políticas do governo.  

Borracha e agricultura 

Elenilton, morador da vila Restauração, avaliou assim a 

situação da borracha: “Este negócio de borracha nós já falamos 

tanto que vamos dizer que acabou, hoje não existe mais na 

Reserva lá onde nós moramos, porque não tem o mercado, não 

tem pra onde vender. Então os seringueiros partiram pra 

agricultura, os que cortavam seringa hoje estão plantando. Então 

é da onde eles estão tendo um sustento da sobrevivência, de onde 



 

 

eles estão conseguindo um recurso pra manter sua família através 

da agricultura”. 

Hoje, por exemplo, na Reserva, de uma maneira geral, planta-

se arroz, milho, mandioca, feijão, banana, tabaco e cana. Esses 

produtos do roçado vão tanto para a mesa das famílias, para 

alimentação, mas também para a venda, como explicou Elenilton: 

“E tem uma saída muito grande o açúcar – o gramixó –, o mel e a 

rapadura que a gente faz da cana. E da mandioca a gente faz a 

farinha, faz o biju e a tapioca e também a gente vende. E o feijão 

também é um bom dinheiro, tanto serve pra alimentação como pra 

gente vender. E a banana também serve pra gente comer, fazer 

um mingau, uma sopa, muita coisa pra família, e a gente vende 

também. E também a gente esqueceu de colocar aqui o tabaco, 

sobre o fumo. E tem o milho, que serve pra criar galinha, serve 

pra fazer o pão, fazer a pamonha. E o arroz também serve para  

fazer sopa, até pra fazer xerém pro pinto comer quando está 

saindo fora da casca do ovo. Então por isso esta parte serve muito 

bem tanto pra gente se alimentar quanto pra criar, e pra criar pra 

gente poder viver e vender também”. No rio Juruá, os principais 

produtos agrícolas para venda são a farinha, o feijão e o tabaco.  

Boa parte dos produtos da agricultura é levada para a sede do 

município de Thaumaturgo ou vendida para marreteiros dentro 

mesmo da Reserva. A primeira dificuldade é que os preços pagos 

são muito baixos e não são estáveis. Outra dificuldade é a falta de 

transporte. Se, por um lado, hoje é muito comum os moradores da 

Reserva terem suas canoas e motores individuais, os barcos 

comunitários, que faziam um transporte mais em conta dos 

moradores e suas produções, praticamente desapareceram da 



 

 

Reserva. Agricultores também se queixam da falta de assistência 

técnica que os apoiasse numa produção de melhor qualidade e 

aproveitando melhor a terra. Esta falta de assistência qualificada 

tem levado, por exemplo, alguns produtores de tabaco a usarem 

veneno para matar lagartas sem qualquer orientação técnica, 

colocando em risco tanto sua saúde como a dos compradores. 

Mas há moradores que ainda cortam seringa, como é o caso do 

seu Jaime Pereira, do Iracema, que faz sapatos de borracha. No 

rio Bagé também há seringueiros em atividade, como é o caso do 

monitor Pedro Rodrigues da Silva, o Coco, morador da colocação 

Bélgica. Ele, e outros moradores não só do Bagé, mas do alto Tejo 

também, participaram da produção da Folha Líquida Defumada 

(FDL), projeto que foi desativado e agora tenta renascer pelas 

mãos do governo estadual. Seria uma outra alternativa para o 

comércio de borracha, mas houve discordâncias entre os 

monitores sobre a chance de sucesso desta possibilidade.  

Alguns monitores avaliam que muitos moradores que já foram 

seringueiros não querem mais cortar seringa e também não 

querem que seus filhos cortem. Eles acham que a seringa não dá 

mais futuro, e preferem que seus filhos estudem. Mas monitores 

do Bagé acreditam que haveria outros que estariam dispostos a 

cortar se os preços fossem mais animadores e as condições de 

venda também, pois compradores de borracha são difíceis de 

serem vistos no Alto Juruá. 

 

 



 

 

Pecuária  

José da Costa, o Bé, chamou atenção dizendo que a criação de 

animais, em particular do gado, está relacionada também com a 

falta de mercado da borracha. O gado, como apontaram monitores 

do rio Juruá, é uma importante fonte de renda para os 

agricultores, e é difícil encontrar uma família que não tenha ao 

menos uma cabeça de gado. Monitores do Bagé apontaram que o 

gado funciona como uma segurança de futuro para os moradores.  

Os moradores da Reserva, portanto, agora criam mais 

(galinhas, porcos, gado, ovelhas, patos), mas isso acarreta mais 

desmatamento e conflitos entre os moradores.  

O desmatamento para criação de gado é algo bem sério que 

vem ocorrendo na Reserva: “Precisamos desmatar um pouco, mas 

também temos que ver o limite que tem no estatuto, porque o 

morador tem que utilizar 15 hectares de terra durante, eu acho 

que não está escrito no estatuto, mas é durante a sua vida que 

você tem que utilizar estes 15 hectares. Mas tem gente que está 

passando do limite, tem gente com mais de 20, chegando até 30, 

tem gente com 10 já chegando às suas 15. Isso não vai suportar”, 

alertou Bé, que mora na vila Restauração. No rio Juruá, os grandes 

criadores, conhecidos como fazendeiros, não estão respeitando os 

limites do Plano de Utilização. 

Como as pessoas estão plantando e criando mais, e morando 

mais próximas, tem ocorrido muitos problemas de criações 

invadindo plantações alheias, como será visto mais adiante (no 

capítulo 4). 



 

 

Empregos, serviços e benefícios 

Na Reserva, cada vez mais circula dinheiro e muita gente vive 

do comprado. Da onde vem o dinheiro que circula na Reserva?  

Tem as diárias por pagamento de serviços, como brocar 

roçado, abrir campo e carregar madeira. Em locais maiores, como 

as vilas, a Prefeitura paga diárias, mas alguns moradores também 

contratam seus vizinhos para esses trabalhos.  

Há também moradores que são “funcionários”, ou seja, têm 

salários, como os professores (concursados no ensino fundamental 

e médio, e os de programas especiais, como o PET e o EJA), as 

merendeiras, zeladores, as pessoas que fazem transporte escolar, 

quem trabalha na saúde.  

Um dinheiro importante que vem para dentro da Reserva é o 

dos aposentados: “Sempre sabemos que eles são de idade meio 

avançada, então a gente tem aquela ajuda de custo lá dentro pra 

vender algumas galinhas, patos, porcos pra eles sobreviverem e 

aquele dinheiro vai render ali como se fosse um capital de giro”, 

explicou Bé, que mora na vila Restauração. 

Há ainda a bolsa-família que muitas famílias recebem e o 

auxílio-maternidade para as mulheres recém-paridas. No Bagé, foi 

dito que o bolsa-família está mais concentrado na foz do rio e 

pouco alcança os moradores que moram no alto. 

Um recurso importante que entrou na Reserva nos últimos 

anos foi o do crédito-moradia. Isso fez, inclusive, com que muitas 

pessoas que já tinham ido embora da Reserva voltassem para se 

cadastrar, fazer uma casa e ainda adquirir algum bem de valor 

com esse recurso. O dinheiro liberado pelo crédito gerou um 



 

 

capital dentro da Reserva, pois deu emprego a marceneiros, 

carpinteiros, serradores, e  também aqueceu o comércio local, que 

vendeu mercadorias e bens de valor para os beneficiados. Como 

explicou João Batista, que mora no Belfort, “o crédito-moradia dá 

um valor muito bom pra fazer a casa. Então o cara faz a casa lá e 

sobra um resto lá pra ele. Faz a casa, embora ele não tenha mais 

vontade de morar na Reserva, mas aí ele quer ganhar aquela 

sobra do crédito-moradia que vem em dinheiro”. 
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3. ALIMENTAÇÃO 

O terceiro tema foi sobre a alimentação dos moradores da 

Reserva: como estão se alimentando? O que estão comendo? 

Estão consumindo mais da mata e dos rios, ou do comprado? Não 

foi possível tirar uma conclusão definitiva para toda Reserva, mas 

é possível dizer que a agricultura aumentou em importância na 

alimentação das famílias, mesmo porque com o surgimento de 

vilas na Reserva a pressão sobre a caça aumentou muito e não é 

possível comer da mata todo dia. O rio também não sustenta 

sozinho a alimentação diária das famílias. A solução tem sido 

plantar e criar mais. Mas comprar no comércio é uma opção que 

tem crescido na Reserva junto com as fontes de renda monetária 

(empregos, serviços, etc.) oferecidas aos moradores. 

Alimentos da mata, dos roçados e do comércio 

Na vila Restauração, a questão da alimentação se colocou, 

principalmente porque há muitos moradores concentrados no local 

e todos precisam se alimentar. Mas poucos são os que têm criação 

e plantio de terreiro, e mesmo roçado não são todos que têm. 

Então, o pessoal se vale da caça e da pesca, e do comprado 

também.  

A Evaci, que mora na vila, avaliou assim a situação: “A gente 

está sabendo que na Restauração já tem muita gente, e como não 

pode caçar muito, caçar com cachorro ninguém pode, só nos 

peixes ninguém vai se aguentar porque não tem favorável nos 

rios. Então a pessoa tem que plantar pra poder ajudar. Tem que 



 

 

plantar não só nos roçados, mas também dentro de quintal, frutas 

e vários tipos de legumes, nas hortas e tudo. Porque tudo ajuda.”  

Além de plantar, não só nos roçados, mas nos terreiros 

também, foi lembrado que açudes podem ser uma alternativa de 

alimentação e que seria importante, no caso da vila Restauração, 

ter um mercado para venda de todos os tipos de produtos (carne, 

peixe dos açudes, farinha, feijão, arroz, frutas, verduras). Como 

disse a Evaci, “você vende e já tem como comprar outros tipos de 

alimento, coisas que você não pode fazer, como sabão, e roupas 

também”. 

Monitores do Tejo apontaram que a carne de caça está 

diminuindo na alimentação das famílias e está aumentando a carne 

de criações, desde o gado até as galinhas e patos. Os alimentos 

comprados também são mais frequentes agora nas refeições. 

Monitores do Bagé reconhecem que o comprado ganhou força, 

mas no alto rio a caça é ainda uma opção favorável para as 

famílias. Por sua vez, monitores do Juruá acham que, apesar dos 

produtos comprados estarem presentes na alimentação dos 

moradores, os legumes do roçado e as verduras dos canteiros e 

hortas também são bastante consumidos. Lenilda, monitora do 

Amônia e também agente comunitária de saúde, diz que uma coisa 

boa que vem acontecendo é que com as hortas as famílias têm 

consumido mais verduras e legumes do que antes. 

Já os monitores do Amônia apontaram que a abundância de 

peixe diminuiu de forma geral e que muitos moradores, que antes 

não precisavam comprar os alimentos básicos, estão agora 

precisando de  salários para “fazer a feira”. 

 



 

 

4. CONDIÇÕES DE VIDA 

O quarto tema foi sobre as atuais condições de vida dos 

moradores da Reserva. Observa-se uma tendência dos moradores 

a morarem mais próximos uns dos outros, em vilas ou mesmo 

localidades com grande concentração de casas de uma mesma 

família. Assuntos como moradia, eletrificação, educação, saúde e 

conflitos foram debatidos. Observou-se avanços, em especial na 

qualidade das casas construídas a partir do crédito-moradia, mas 

outros pontos importantes, como saúde e educação, tiveram um 

desenvolvimento diferenciado dentro da Reserva e, em alguns 

casos, insuficiente, como é o caso da merenda escolar. O 

saneamento (água potável, lixo, fossas) é um problema ainda 

crítico na Reserva. O fato de estarem morando mais próximos 

causa conflitos entre vizinhos, como, por exemplo, roubos ou 

invasão dos roçados pelo gado alheio. 

Moradias e vilas 

Há uma clara tendência de abandono das colocações de centro 

ou dos altos rios e de migração para as margens dos rios, locais de 

transporte e comunicação mais fáceis e atendidos por serviços 

públicos, em especial escolas.  

No caso da atual vila Restauração, como demonstrou o monitor 

Antonio Gomes por meio de desenhos, o número de casas vem 

aumentando nos últimos 40 anos. Se em 1965 eram apenas sete 

casas (mais o barracão do patrão e uma igreja católica), em 1985 

já eram 12 casas, em 1995 o número permanecia o mesmo, mas 

em maio de 2007, no campo principal da vila (dos dois lados do rio 



 

 

Tejo), o número de casas já somava 79, além de três igrejas 

evangélicas, uma católica, dois prédios escolares, um posto de 

saúde e diversos comércios.   

Os monitores avaliam que os principais motivos para esta 

expressiva migração foram a queda da produção de borracha, a 

busca de estudo para os filhos, a esperança de arrumar um 

emprego, as promessas de políticos e benefícios do governo (como 

o crédito-moradia, eletricidade, escolas, posto de saúde, etc.). 

Esta migração de moradores da Reserva também ocorre em 

direção à sede do município de Thaumaturgo, e a escola para os 

filhos é uma das principais motivações, mas não a única. De toda 

forma, é comum a família ter uma casa na sede do município e 

outra numa localidade da Reserva, dividindo-se a família entre as 

duas moradias. 

As casas hoje existentes na Reserva foram quase todas 

construídas com recursos do crédito-moradia do Incra, que 

começou a ser liberado a partir de 2004. Mais ou menos na 

mesma época o Governo do Estado e a Prefeitura começaram a 

implantar escolas, posto de saúde, eletricidade e telefones 

concentrados em alguns lugares na Reserva. Tudo isso atraiu os 

moradores dos centros, que já não conseguiam mais vender 

borracha e haviam começado a plantar e criar mais. 

As casas construídas com o crédito-moradia são consideradas 

uma das maiores melhorias que aconteceu na Reserva nos últimos 

anos. Os moradores hoje têm casas novas, de madeira beneficiada 

e pintada. Como disse Altemir, monitor e morador do São João: 

“Uma das principais coisas que melhorou a vida do povo que eu 

vejo no Juruá, hoje, é a moradia, porque a gente vê a alegria nos 



 

 

olhos de cada um por morar numa casa melhor. Já melhorou muito 

a vida de cada um”. 

Contudo, há suspeitas de que ex-moradores cadastraram-se só 

para pegar o crédito, mas que não têm residência fixa nas casas 

que construíram na Reserva, ou então casos em que as casas 

foram construídas na sede do município. Conta-se que moradores 

do Projeto de Assentamento do Rio Amônia chegaram a conseguir 

o crédito-moradia destinado apenas aos moradores da Reserva. 

 

Grupo de Monitores da Vila Restauração, Rio Tejo 

A Escola 



 

 

“Na nossa comunidade tem um colégio com dois pavilhões, 

cada pavilhão tem três salas de aula, quer dizer, que são seis salas 

de aula, com 320 alunos e 16 professores formados”. Esta era a 

situação na vila Restauração no primeiro semestre de 2007, 

conforme informou a monitora e professora Maria de Fátima. O 

ensino disponível ia até o Ensino Médio completo (antigo Segundo 

Grau).  

Só há outra escola de ensino médio na foz do rio Breu. Em 

vários locais do Tejo, assim como no Amônia e no Arara, a escola 

vai até a 7ª ou 8ª série, o que obriga os alunos, se querem 

continuar seus estudos, a sair de casa. Esta situação não agrada 

seus pais, que preferem ver os filhos em casa. E uma outra 

dificuldade é que quando saem para estudar fora, muitas vezes, 

esses filhos ou filhas não querem mais voltar para dentro da 

Reserva. 

No Bagé, monitores lembraram que os centros já foram mais 

bem servidos por escolas do que agora. Hoje as escolas, em geral, 

estão localizadas nas margens e locais de mais fácil acesso. Se 

houvesse um bom mercado para a borracha e as pessoas tivessem 

condições de permanecer nas suas colocações, as escolas 

poderiam voltar para os centros. É verdade que colocar os filhos 

na escola é lei, mas o certo, disseram esses monitores, seria a 

escola ir atrás das pessoas, e não as pessoas irem atrás da escola. 

Apesar da melhoria nas condições de ensino desde que a 

Reserva foi criada, há ainda dificuldades a serem superadas, como 

a falta de materiais para trabalhar em sala de aula, a questão da 

merenda escolar e a falta de professores.  



 

 

Uma das dificuldades mais graves, e que ocorre na Reserva 

inteira, é o material didático distribuído nas escolas, que muitas 

vezes não é adequado à realidade dos alunos. Os monitores 

chamaram atenção para o fato do material utilizado nas escolas 

não conter informações sobre a Reserva. Então, os alunos são 

formados sem nem saber o que é a Reserva onde moram, saem da 

escola sem ter uma informação melhor sobre a Reserva, sua 

história e seus objetivos, sem saber como trabalhar para colaborar 

com o fortalecimento da Reserva, a melhoria de suas vidas e a 

conservação da natureza.  

A merenda escolar foi um outro problema grave levantado 

pelos monitores. Está sempre atrasada, nunca chega nas escolas 

na hora em que deve chegar, e sua quantidade é insuficiente para 

atender os alunos durante todo o ano letivo. A monitora e 

professora Maria de Fátima lembrou que muitas vezes as crianças 

vão para a escola sem comer nada, o que foi confirmado pela 

monitora Luciene: “os meninos vão muitos dias pra escola sem ter 

um quebra-jejum, só tomam café e vão pra escola e chegam às 11 

horas com fome”.  

Maria de Fátima contou que na vila Restauração, há alguns 

anos atrás, foi implantada a merenda regionalizada, isto é, os pais 

vendiam a merenda para escola. “Então foi muito bom, todos pais 

vendiam, para os alunos não faltava merenda nesta época. Por 

que? Era de lá mesmo.” Mas acabaram com este sistema que 

estava dando tão certo, e a merenda voltou a ser comprada no 

comércio de Marechal Thaumaturgo. Alguns monitores 

denunciaram que a causa disso foi a pressão dos comerciantes do 

município sobre o prefeito. Assim, o dinheiro da merenda, que 



 

 

circulava na comunidade e era distribuído entre os pais que 

vendiam merenda, passou a ficar na sede do município. A merenda 

voltou a ser entregue nas comunidades com atraso, em pouca 

quantidade e de qualidade inferior.  

 

 

Grupo de Monitores do Rio Bagé 

 

Saúde e saneamento básico 

No caso da vila Restauração, a situação do atendimento à 

saúde dos moradores, em 2007, era a seguinte: tinha um posto de 

alvenaria com três leitos e uma farmácia com alguns 

medicamentos básicos. Havia dois auxiliares de enfermagem, um 

microscopista (que identifica casos de malária) e um agente 



 

 

comunitário de saúde. Havia também uma canoa com motor e um 

motorista para casos de emergência. 

Já no Tejo e no Bagé não há mais postos de saúde, como já 

existiram nos primeiros dez anos de criação da Reserva e o Projeto 

de Saúde funcionava. No Amônia e no Arara também não há 

postos. Algumas comunidades tem agentes de saúde, mas eles 

não têm autorização de distribuir medicamentos, então os 

moradores acabam tendo mesmo que ir para a sede municipal de 

Thaumaturgo quando o caso é um pouco mais grave. Mas neste 

caso surge o problema de transporte do doente, que precisa se 

virar com seus próprios meios ou dos vizinhos. Há reclamações 

também de que esses agentes de saúde visitam as localidades 

menos do que seria necessário. 

Maria de Fátima disse o seguinte: “Então acontece de às vezes 

ter algum caso de emergência e não tem um médico; tem deles 

que são auxiliar de enfermagem, mas eles não têm autoridade de 

doar remédio pra doente; muitas vezes eles fazem isso, mas esta 

não é a parte deles.” Ela então perguntou: por que não poderia 

haver um médico na Restauração, ao invés de ficarem só em 

Thaumaturgo e só aparecerem uma ou duas vezes por ano? Ou, 

como ocorre no Bagé, somente nas eleições?  

Na questão da saúde, o assunto do saneamento básico 

também foi debatido. “Saneamento básico”, explicou Mariazinha, 

“acho que algumas pessoas sabem, é sobre água, tratamento de 

água, água tratada na comunidade, privada, e a situação do lixo 

também, tudo é um saneamento básico”. Ela contou que houve 

um projeto do Deas (Departamento Estadual de Águas e 

Saneamento) para fazer banheiro em todas as casas, mas isso não 



 

 

aconteceu: nem todas as casas ficaram com banheiro, alguns 

banheiros foram feitos com madeira ruim, em outros lugares ficou 

só o buraco da fossa.  

Mariazinha chamou atenção de todos para a falta de 

organização da comunidade e para os projetos que prometem, 

gastam dinheiro, e não dão o resultado esperado. “Porque também 

às vezes acontecem as coisas na comunidade porque a gente 

deixa muito à vontade, o morador não se manifesta. Tá lá, quem 

quiser ir ver. Tem uns banheiros que funcionaram, tem outros que 

não, que não souberam fazer”. No rio Juruá, poucas casas tiveram 

seus banheiros construídos, e no Bagé a avaliação também foi de 

que o projeto não atingiu seus objetivos. 

Um outro problema grave do saneamento é a construção de 

fossas muito perto das cacimbas, trazendo o risco da 

contaminação da água que as pessoas usam em casa e para tomar 

banho. A coleta de água de chuva para consumo doméstico é 

considerada uma coisa positiva. 

O lixo também é um problema ainda sem solução na Reserva. 

As pessoas jogam o lixo em grotas, debaixo de pontes, no rio. 

Mariazinha defendeu uma parceria entre o agente de saúde, o 

zelador do lixo e a comunidade para tentar resolver qual o melhor 

lugar para colocar o lixo e não ofender a saúde dos moradores.  

Energia elétrica 

A vila Restauração conta com uma rede de luz, embora 

incompleta porque não alcança todas as casas. Tem um motor 

grande e um responsável. “Mas o que falta pra nós?”, perguntou 



 

 

Maria de Fátima. “Nós temos a rede de luz, mas agora já cresceu 

mais a vila e nem todas as casas tem rede de luz, temos que se 

preocupar com isso também. Enquanto uns ficam no claro, outros 

ficam no escuro, porque a rede não vai até a casa deles”. E ainda 

falou de outra dificuldade: “Falta também o combustível. Muitas 

vezes o motor funciona, a energia funciona uma semana, passa 

dois, três meses sem funcionar, por quê? Porque não tem o 

combustível pra manter. Então neste caso nós também precisamos 

de apoio”. 

Este apoio é do poder público, já que nem todas as famílias 

têm recurso para comprar combustível para o motor funcionar, 

mas também tem a parte que é da própria organização da 

comunidade e seus representantes, que deveriam se juntar para 

exigir que a rede elétrica chegue a todas as casas. 

No Bagé, grande parte das comunidades já conta com seu 

gerador, mas os recursos para o combustível são poucos e muitas 

vezes as casas tem que se valer de lamparinas ou de lampiões a 

gás. Os monitores avaliam que seria mais eficiente se, ao invés de 

geradores comunitários movidos a combustível, fossem instaladas 

placas solares nas casas. 

O “Luz Para Todos”, um programa do governo federal, já está 

chegando em algumas comunidades da Reserva, mas como só 

atingiu alguns lugares, alguns já estão chamando o programa de 

“Luz para Poucos” (só uma sugestão). 

 

 



 

 

Questões entre vizinhos 

Dentro da vila Restauração, um assunto que incomoda muita 

gente é o consumo de bebida alcoólica. Nos fins-de-semana, o 

consumo é maior e o barulho de música alta também. No Bagé, o 

consumo de bebida alcoólica também incomoda os moradores, e 

avalia-se que sua revenda por moradores locais deveria ser 

proibida.  

Outro assunto que estava difícil de resolver era a presença de 

gado na área mesmo da vila Restauração. Já foram feitas várias 

reuniões para tentar resolver, mas quando se pergunta quem é o 

dono do gado, nunca ninguém aparece.  

Roubos também são outra preocupação para os moradores das 

vilas, em especial das criações de terreiro. Alguns monitores que 

moram na Restauração acham que já está na hora de ser instalado 

um posto policial no local. 

Como as pessoas estão plantando e criando mais, e morando 

mais próximas, ocorrem problemas de criações invadindo 

plantações. Isto dá questão entre vizinhos e também entre 

comunidades quando o gado dos moradores de uma invade os 

roçados dos moradores da outra comunidade. No rio Juruá, mas 

não só, muitas praias, que tinham dono e eram cultivadas no 

verão, deixaram de ser porque o gado anda pelas praias e come o 

legume. Essas invasões de gado em roçados muitas vezes leva os 

moradores a colocarem seus roçados em locais mais distantes, 

como é o caso do sr. Batista, do Belfort, que precisa transportar 

sua macaxeira nas costas durante algum tempo e atravessar o rio 

para poder chegar na casa de farinha. Só assim ele consegue 



 

 

evitar entrar em questão com seus vizinhos de comunidade que 

têm gado. 

 

 



 

 

5. GOVERNO E LEIS 

Finalmente, no quinto tema, abordou-se a forma como a 

Reserva está sendo governada e o cumprimento ou não de suas 

leis. Ficou claro que a “Constituição da Reserva”, que é o Plano de 

Utilização, está sendo desrespeitado em quase toda Reserva. Há 

uma falta generalizada de fiscalização, tanto por parte dos próprios 

moradores e seus fiscais ou agentes ambientais, quanto pelas 

associações e o Ibama. Por outro lado, a Prefeitura tem 

aumentado a sua influência dentro da Reserva. Hoje muitos 

monitores e moradores avaliam que a política partidária tomou 

conta da política social do movimento dos seringueiros e fez com 

que este movimento se enfraquecesse. 

Plano de Utilização e as leis da Reserva 

Os monitores analisam que está havendo um claro desrespeito 

às leis da Reserva, que são as regras do Plano de Utilização. Assim 

foi escrito em um dos cartazes do grupo de trabalho do Bagé: 

“tem gente que diz que Deus fez e não se acaba, mas acaba, e por 

isso tem que ter lei”. 

Caçadas com cachorro, pesca com manga e bicheiro, 

desmatamento acima dos 15 hectares permitidos e nas beiras dos 

rios e igarapés, venda de carne de caça e até comércio de madeira 

foram irregularidades apontadas. O Plano de Utilização parece que 

“está esquecido”, e os fiscais colaboradores que poderiam 

colaborar na fiscalização se sentem sem apoio para trabalhar. As 

associações têm estado ausentes e, em alguns casos, chegaram a 

fechar os olhos para irregularidades que estavam sendo 



 

 

cometidas. O Ibama também tem estado ausente, contribuindo 

para o clima geral de impunidade. As novas leis da Reserva que 

estão sendo anunciadas, como o Plano de Manejo, que deverá ser 

feito pelos moradores e a criação do Conselho Deliberativo, não 

são conhecidas pela grande maioria. Por outro lado, a prefeitura se 

comporta como maior autoridade da Reserva e os assuntos da vida 

comunitária acabam sendo resolvidos por ela, como escola, saúde, 

direito de construir e de morar, entre outros, sem qualquer 

consulta às associações de moradores e ao Ibama/ICMBio. 

Mas, no Alto Tejo os monitores relataram que alguns conflitos 

entre os moradores têm sido resolvidos com a leitura das leis da 

Reserva, sem que as associações e o Ibama precisem intervir. 

Direito de Propriedade 

Na área da vila Restauração há desentendimentos sobre os 

direitos de propriedade dos moradores, veteranos e novatos. Os 

moradores veteranos estão se sentindo desrespeitados pois os 

novos moradores serram madeira nas colocações e estradas sem 

pedir autorização ou perguntar de quem é. “É uma vila hoje lá, o 

campo onde estão agrupados é a vila, mas cada morador tem a 

sua colocação, as suas estradas de seringa. Tem vários moradores 

que tem. E acho que não é bom a pessoa chegar lá, pegar o moto-

serra e serrar, quando o morador vai atrás: cadê? E isso já 

aconteceu várias vezes, está acontecendo na Restauração”, contou 

Mariazinha, monitora e auxiliar de enfermagem. “Então a questão 

que nós colocamos foi isso: a propriedade do outro. Acho que tem 

que respeitar”, defendeu Mariazinha.  



 

 

 

No rio Juruá também há questões entre moradores sobre o 

direito de propriedade de cada um. Uma das dificuldades é definir 

qual a área de plantio de cada um, pois as pessoas estão morando 

cada vez mais próximas umas das outras e os vizinhos acabam 

entrando numa disputa sobre qual a área a que tem direito para 

expandir seus roçados e campos. Na foz do Arara há conflitos 

semelhantes, o que foi classificado como um “problema de terra”: 

moradores vizinhos disputando capoeiras.  

Outro problema que acontece no Arara, mas talvez também 

em outros locais da Reserva, são moradores da beira do rio Juruá 

e também moradores da sede do município querendo “tirar” áreas 

dentro dos afluentes próximos para plantar, criar gado ou mesmo 

tirar madeira. E ao fazerem isso querem ter direito nos dois locais: 

na margem do rio, onde moram, e dentro dos igarapés, onde 

plantam, criam ou retiram recursos naturais. Isto tem causado 

conflitos com os moradores que já vivem no Arara, que sentem 

que seus locais de moradia, caça e pesca estão sendo 

desrespeitados. 

Os monitores do Amônia trouxeram notícia de uma disputa 

entre moradores da Reserva e os índios Arara por terras que estão 

hoje dentro da Reserva, mas que os Arara querem transformar em 

parte de sua terra indígena. Os moradores do Amônia estão 

inconformados com a possibilidade de saírem de seus locais de 

moradia, acham que isso seria uma injustiça. A terra indígena 

prevê também pegar uma parte do Arara, o que pode interferir nas 

caçadas que os moradores daquele rio fazem nas suas cabeceiras. 

Já houve tentativas de acordo e negociação, mas não se chegou a 



 

 

uma solução. Os moradores da Reserva sabem que há leis que 

apoiam os índios, mas buscam uma lei que também os apoie já 

que chegaram no lugar há várias gerações e ali têm todo o seu 

patrimônio e vida construídos. Os moradores do Amônia alegaram 

se sentir sem informação sobre o que está acontecendo e como se 

defender. 

 

Apresentação do Grupo de Monitores do Rio Juruá 

 

Prefeitura, associações e o Ibama 

Mas quem é a autoridade hoje na Reserva? Este tema foi muito 

debatido pelos monitores. 

Os moradores de toda a Reserva se ressentem de não haver 

uma presença forte de suas associações para que possam 



 

 

representá-los e dividir com a Prefeitura as atribuições de governo 

dentro da Reserva. As associações deveriam representar e tentar 

fazer valer os interesses dos moradores que não estão sendo 

cumpridos pelos diferentes órgãos públicos, além de estabelecer 

acordos com outros órgãos que quisessem realizar ações dentro da 

Reserva. 

Em 2007, as associações que existiam não tinham presença 

significativa na Reserva e os moradores pareciam ter perdido a 

confiança, pois não procuravam se associar e pagar suas 

anuidades. Havia uma falta de fé nas associações, e no Ibama 

(hoje ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade), e a avaliação dos moradores era de que eles “não 

têm feito o seu trabalho de administração e fiscalização da 

Reserva”. Muitos afirmavam que o Ibama se limitava a enviar 

cartas e mensagens, e não aparecia para ver o que estava 

acontecendo. Os antigos fiscais colaboradores, hoje agentes 

ambientais voluntários, em 2007 não estavam se sentindo 

apoiados e com condições para trabalhar.  

Assim, o Plano de Utilização estava sendo descumprido e 

caindo no esquecimento, e ilegalidades estavam acontecendo, 

como venda de carne de caça, caçada com cachorro, venda de 

madeira etc. Mesmo os estatutos de uma das associações, a 

ASAREAJ, tiveram suas leis “abusadas”, e foi removido o artigo 

que impedia, por exemplo, que fazendeiros se associassem. 

Além das associações e seus estatutos, do Ibama, do Plano de 

Utilização e dos agentes ambientais voluntários, há agora o 

Conselho Deliberativo, que pouca gente sabe o que é. Houve 

reuniões para informação e treinamento dos conselheiros, mas a 



 

 

última que ocorreu foi em agosto de 2006. Sobre o Plano de 

Manejo ainda não tiveram informação. 

Todo este enfraquecimento da organização comunitária é 

acompanhado do fortalecimento dos interesses dos políticos, que 

parecem cada vez mais fortes enquanto as associações parecem ir 

ficando mais fracas e dependentes. Muitos dizem que houve uma 

mistura da política social com a política partidária. Como as leis do 

Plano de Utilização estão sendo desrespeitadas, as associações 

ficam ainda mais sem força. Seus diretores acabam sendo 

acusados de má administração, de não estarem preocupados com 

os interesses da Reserva. 

  

 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO DO TREINAMENTO 

Apresentamos a seguir a programação do treinamento e suas 

atividades, bem como os grupos de trabalho e todos os 

participantes e colaboradores do evento: 

Dia 29 de maio - Apresentação do Centro e dos 
pesquisadores 

Esse foi o dia da chegada da maioria das pessoas, e houve 

uma breve apresentação dos pesquisadores e de Benki Piyanko 

sobre o Centro Yorenka Ãtame.  

Também estavam presentes os presidentes da Asatejo e 

Asajuruá, que deram os votos para um bom treinamento, mas não 

puderam permanecer por outros compromissos.  

Dia 30 de maio  

O treinamento começou com uma apresentação de todas as 

pessoas, onde cada um dizia também o que trazia junto com ela 

para o treinamento, e o que pretendia levar. Muitas coisas foram 

ditas: algumas pessoas falaram que trouxeram: diários, 

curiosidades, dúvidas, informações, boa vontade, além de alegria, 

saudades, amizades. Depois disseram que pretendiam levar 

conhecimentos, coisas melhores e abraços.  

Para entender como surgiu o trabalho do grupo de monitores, 

o professor Mauro Almeida falou sobre a história da criação da 

Reserva e como os monitores fazem parte dos seus desafios e das 

esperanças que a Reserva tem. Por isso, no treinamento, a partir 



 

 

da experiência de cada um com o monitoramento, o principal 

objetivo era fazer uma avaliação de toda a Reserva, levantando os 

seus principais problemas.  

Houve então uma discussão aberta com os monitores falando 

sobre suas impressões mais gerais sobre as mudanças recentes na 

Reserva: 

Resumindo, poderia ser dito que houve um tempo bom, como 

lembrou o Amauri, quando foi criada a cooperativa e os 

seringueiros conseguiram dinheiro, juntaram 22 barcos com 

mercadorias para vender, construíram ramais, postos de saúde 

com agentes de saúde. Mas tudo isso não existe mais. Altemir 

reconheceu que, apesar disso, foi por causa da luta daqueles 

tempos que hoje as pessoas são livres. E, como afirmou seu 

Batista, “a palavra libertação não é fácil, não”. 

Lembraram também de um tempo em que os fiscais do Ibama 

faziam um bom trabalho, ajudando os moradores na aplicação do 

Plano de Utilização e contavam com um acompanhamento do 

Ibama. Hoje os agentes ambientais fazem reuniões, ou abaixo-

assinados quando alguém não cumpre o Plano, como contou o 

Delmar, mas o Ibama se limita a passar mensagens, o que não faz 

efeito. Mas a Mariazinha lembrou também que a verdadeira 

autoridade da Reserva não deveria ser o Ibama, mas sim os 

próprios moradores. 

Outros falaram dos problemas com o fim da compra da 

borracha, que fez com que muitos saíssem dos centros para as 

margens, como fez a família da Neuziane. Seu Toinho Grajaú 

contou que, por causa disso, há alguns anos havia 85 famílias 

morando nas margens do rio Bagé, e hoje já são 160. A 



 

 

Mariazinha, agente de saúde, disse que quando chegou na 

Restauração, só havia 10 casas e em 2007 já existiam 85 casas. 

Com isso, a caça ficou mais difícil, o que tem levado ao aumento 

do desmatamento para que as pessoas possam criar para se 

alimentar. Dona Evacy comentou que atualmente, na Restauração, 

“a gente pede a Deus que alguém mate um boi para a gente 

comprar um quilo de carne.” 

A Mariazinha também diz que, apesar da liberdade que 

conquistaram com a criação da Reserva, hoje está mudado, 

porque a política está sendo como um patrão, já que, na 

Restauração, por exemplo, as pessoas precisam da prefeitura para 

conseguir um emprego.  

Nessa conversa também surgiu uma preocupação com as 

mudanças no ambiente, e seu Milton contou que já passaram cinco 

anos desde a última grande alagação no rio Tejo. Benki Ashaninka 

insistiu que existem formas diferentes de lidar com os recursos 

naturais, e relatou que para a cobertura do Centro Yorenka Ãtame 

foram obtidas 2.300 palhas, sem derribar nenhuma palheira.  

Muitas pessoas reclamaram da situação da saúde, mas os 

monitores também falaram de coisas boas que vêm acontecendo: 

o crédito moradia do governo federal e a educação. O Bé falou que 

“hoje o futuro de nossos filhos é o saber”.  

Por último, surgiram algumas perguntas sobre a falta de 

documentos dos moradores a respeito da Concessão de Uso.  

À tarde, foram formados seis grupos reunindo os monitores por 

local de moradia para debater as principais mudanças observadas 

na Reserva desde a sua criação.  



 

 

 

Local Grupo 

Amônia e 
Arara 

Aldeni, Bebé, Manoel, Caboré, Lenilda e Aldenir. 

Apoio técnico: Eliza Costa  

Juruá Margarida, Altemir, sr. Batista, Paulo e Amor. 

Apoio técnico: Mauro Almeida 

Bagé Toinho Grajaú, Tonho do Eliodoro, Élson, 
Antonio, Luiz Gonzaga, Coco e Neuziane. 

Apoio técnico: Augusto Postigo 

Tejo (abaixo 
Restauração) 

Tonha, Diomar, Luciene, Arinalva e João Batista. 

Apoio técnico: Roberto Rezende  

Restauração Bia, Bé, Elenilton, Mariazinha, Maria, Almir e 
Evacy.  

Apoio técnico: Mariana Pantoja e Murilo Seabra 

Tejo (acima 
Restauração) 

Amauri, Nízia, Almir, Delmar e Valdecir.  

Apoio técnico: Amilton Mattos 

 

Dia 31 de maio  

Pela manhã os grupos continuaram trabalhando e à tarde 

apresentaram os resultados de seus debates e os mapas que 

fizeram sobre as localidades da Reserva. Depois da cada 

apresentação foi aberta a oportunidade para perguntas e novos 

debates. 

Dia 1 de junho  

Continuação da apresentação dos grupos pela manhã e, à 

tarde, os monitores trabalharam individualmente com os 

pesquisadores-professores sobre seus diários. 



 

 

Dia 2 de junho 

Foi realizada uma avaliação do treinamento. A última atividade 

do treinamento foi um plantio de mudas no Centro Yoreka Ãtame. 

Os monitores, as crianças e os pesquisadores plantaram mudas de 

várias árvores e arbustos, o que reforçou a ideia de que o Centro 

deverá ser um lugar aberto para a participação de todos e que é 

possível, com amizade, melhorar a vida das pessoas e da floresta.  

 

Monitoras ao final da Oficina em atividade de reflorestamento do Centro 
Yorenka Antame 



 

 

PARTICIPANTES DO TREINAMENTO 

 

Monitores: 
 

Aldenir Moreira Borges Quieto Amônia 

Lenilda Moreira Borges Quieto Amônia 

Francisco Éliton Fortunato da 
Silva (Bebé) 

Pifaião Arara 

Manoel  Arara 

João Pereira da Silva (Batista) Belfort Juruá 

Antonio Marcílio R. Albuquerque 
(Coronel) 

Cantagalo Juruá 

Arinalva da Silva Sales (Nalva)  Cinco Voltas  Juruá 

João Batista Ferreira de Oliveira  Cinco Voltas  Juruá 

Paulo Nascimento Foz do Tejo Juruá 

Vângela (Amor)  Foz do Tejo Juruá 

Margarida Linhares da Silva Águas Belas São João 

Altermir Firmino Barraca Velha  São João 

Antonio Ferreira Lima (Toinho 
Grajaú)  

Boca do 
Pimentel 

Bagé 

Neuziane Barbosa da Silva Foz do Bagé  Bagé 

Raimundo da Costa Lima 
(Nonatinho) 

Foz do Bagé  Bagé 

Francisco Nonato (Élson) Laranjal  Bagé 

Antonio (Tonho do Eliodoro) Seringueirinha Bagé 

Antonio Carlos (Fino) Seringueirinha Bagé 

João Eugênio Amorim (João 
Gonzaga)  

Braço 
Esquerdo 

Bagé 

Pedro Rodrigues da Silva (Coco)  Bélgica  Bagé 

Antonia (Tonha) Iracema Tejo 

Diomar do Carmo da Silva Iracema Tejo 

Lucenir da Silva (Luciene)  Maranguape 
Velho 

Tejo 



 

 

Alcir de Freitas Restauração Tejo 

Evacy Pinto de Mesquita  Restauração Tejo 

Francisco Elenilton Coelho dos 
Santos 

Restauração Tejo 

José da Costa Ferreira (Bé) Restauração Tejo 

Maria de Fátima Damasceno Restauração Tejo 

Maria do Nascimento de Holanda 
(Bia)  

Restauração Tejo 

Maria do Socorro Texeira dos 
Santos  (Mariazinha)  

Restauração Tejo 

Adelmar Rodrigues de Souza 
(Delmar) 

Depósito Riozinho 

Maria Nízia Correia (Nízia)  Depósito Riozinho 

Mauri Garcias (Amauri)  Foz do 
Machadinho 

Alto Tejo 

Valdecir de Freitas Vitória Alto Tejo 

 

Pesquisadores-professores: 
  

Mauro W. B. de Almeida – UNICAMP 

Mariana C. Pantoja Franco – UFAC 

Augusto de A. Postigo – UNICAMP 

Roberto Rezende – UNICAMP 

Eliza M. L. Costa – UNICAMP 

 

Outros Participantes: 
 

Benki Piyanko 
Yoreka Ãtame 

Julia Freire 
Yoreka Ãtame 

Amilton Mattos 
Rio Branco 

Murilo Seabra 
Mal. Thaumaturgo 

Antonio Barbosa de Melo (Roxo) 
Cruzeiro do Sul 



 

 

Raimundo Farias Ramos (Caboré) 
Cruzeiro do Sul 

Milton Gomes da Conceição  
Restauração 

Maria Gorete 
Braço Esquerdo, Bagé 

João Luis Pinheiro 
Braço Esquerdo, Bagé 

Antonio 
Foz do Tejo 

 

Equipe de apoio: 
 
Dona Neuda cozinha (coordenação) Foz do Tejo 
Maria cozinha Mal. Thaumaturgo 
Glórinha cozinha Mal. Thaumaturgo 
Francisco N. de 
Queiroz (Tita) 

piloto Cruzeiro do Sul 

 

 

 



 

 

RESULTADO TRANSCRITO EM CARTAZES PELOS 
GRUPOS DE TRABALHO 

GRUPO ALTO TEJO (acima da Restauração) 

 
NATUREZA 
 
Desmatamento  

� desrespeito aos 15 hectares 
� pesca predatória (manga, bicheira) 
� venda de carne de caça 
� desmatamento e extinção 
� comércio de madeira 
� beira dos rios 

 
Caça 

� morador não respeita o plano 
� caça com cachorro, acaba com a caça 
� acaba-se o peixe 
� invasão de moradores da Reserva para caçar na região, 

pois se acabou a caça nos lugares mais habitados 
� nas comunidades maiores os recursos naturais estão 

desaparecendo. Essas pessoas vão para as comunidades 
menores pegar os recursos que foram preservados. 

 
Condição de Vida 

� deslocamento para a Vila Restauração: últimos dois anos – 
crédito moradia e estudo 

� estudos: escola ativa 
� não tem espaço para criança e jovens para ter contato 

com estudo da Reserva 
 

Produção 
� cessa a compra da borracha 
� somado à atração pelas escolas, as famílias se deslocam 

para as Vilas, atraídas que estão pela promessa de 
emprego dos políticos 



 

 

� os benefícios do governo tem dois lados: um bom e um 
mau  

 
Alimentação 

� carne de caça (problema dos cachorros) 
� farinha 
� roçado 
� café 
� de fora: sabão, sal, gasolina e munição.  

 
Governo e leis 

� Plano de Utilização (1990) 
� Estatuto (2001) 
� SNUC: Plano de Manejo 
� conflitos: São resolvidos nas reuniões com a leitura das 

leis 
� Associação: desrespeito as leis. Má administração, 

corrupção, retirada de recursos (IBAMA) 
� Quadro atual: Força dos políticos e interessados causa 

fraqueza na organização comunitária  
 
Educação 

� presença da escola Ativa 
� não tem espaço para criança e jovens para ter contato 

com o estudo da Reserva 
� a escola não tem programa para a reserva. 
� emprego, formação 
� pensamento da cidade dentro da Reserva.  
� os políticos visam seus próprios interesses, chegam a 

estimular o crime ambiental 
� associações se unem mais aos políticos do que com os 

moradores 
� não tem punição nem educação 
� má administração 

 
 



 

 

GRUPO AMÔNIA-ARARA 

Terra indígena 
� é o que está mais incomodando 
� moradores em dúvida  

 
Associação  

� era mais atuante 
� não possuí recursos para trabalhar 

 
Ibama 

� agentes voluntários, no Arara, só andaram uma vez 
� no Amônia quem trabalha é a Maritô 
� nenhum dos dois tem assistência do Ibama  

 
Alimentação 

� o peixe diminuiu de forma geral 
� quem tem salário faz a feira do mês 

 
Plano de Uso 

� o Plano de uso está falindo aos poucos 
� “jogaram o Plano no rio.Os peixes comeram o Plano e 

talvez por isso ficaram com gosto ruim”  
 
Política 

� a Associação quem ensinou os políticos 
� hoje: a maioria dos trabalhos é mais da política 

 
Lixo 

� no Amônia alguns moradores pedem para separar , mas 
jogam tudo no rio 

� no Arara têm uns teimosos que jogam o lixo no barranco e 
no rio [Mas não são todos] 

� em Thaumaturgo o lixo é colocado em um lixão no verão, 
mas no inverno é tudo no barranco  

 
Luz 

� não existe 
 
 



 

 

Terra 
� no Arara – uns do Juruá – “tiram uma terra” para criar e 

principalmente para madeira 
� existem questões sobre roçado, na boca. Quem botou o 

roçado diz que “a capoeira é minha” porque “fui eu que fiz” 
� no Amônia: morador de assentamento querendo crédito 

moradia na Reserva 
� no Amônia: existe venda de lotes do assentamento para 

comerciantes e fazendeiros 
 
Produção 

� ninguém do grupo pegou o tempo da borracha  
� hoje uma novilha coberta vale mil reais 
� pessoal diz que existem poucos porcos e que “gado é mais 

decente” 
� construção de muitos açudes  
� criação de galinhas 
� diárias 
� no Amônia a maioria está com gado e farinha 
� no Arara é mais farinha  

 
Transporte 

� melhorou muito. Quase todos possuem canoa e motor 
 
Natureza 

� DESMATAMENTO:  
▫ não está fora de regra 
▫ muitas pessoas criam gado 
▫ surgiu uma conversa que cada morador pode ter até 

cem cabeças 
� MADEIRA: não tem problema 
� PALHA: no Amônia está muito difícil (Quieto) 
� CAÇA: diminuiu 
▫ No Arara 
◦ não tem notícia de cachorro 
◦ no baixo tem mais embiara 
◦ no Alto tem mais caça 
◦ Vai gente do Juruá caçar 

▫ No Amônia  
◦ tem muitos que caçam para vender ali mesmo 
◦ no assentamento tem cachorro 



 

 

� PEIXE:  
▫ diminuiu muito 
▫ peixe com cheiro ruim (amônia e Juruá) 

� ÁGUAS: 
▫ rio mais seco 
▫ antes eram 3 dias para baixar o rio, hoje baixa no 

mesmo dia  
▫ a última piracema foi há 4 anos 
▫ quebra de barranco em todo assentamento  

 
Educação 

� No Amônia: 
▫ melhorou muito 
▫ 4 escolas até 8ª série desde 2006 
▫ aula de espanhol 

� No Arara: tinha duas, agora tem uma, só até a quarta 
série 

 
Saúde 

� No Amônia: 
▫ dois agentes – visita nas casas 
▫ um enfermeiro todo mês 

� No Arara: 
▫ ruim 
▫ não tem posto 
▫ um agente que não funciona 
▫ só vacina 

 
Alimentação 

� peixe diminuiu 
� quem tem salário faz feira todo mês 

 
Saneamento 

� privadas do governo: não deu certo 
� com crédito: todos têm banheiro 
� Amônia: mais ou menos três usam água do rio 
� Arara: cacimba ou igarapé 

 
 



 

 

GRUPO BAGÉ 

1. Natureza – floresta 
� O desmate prejudica as águas 
▫ Nonato desmatou para o campo e o pequeno 
igarapé secou 

� O desmate no Bagé 
▫ No Tejo acima do Bagé há um desmatamento grande 
▫ No restante não há grandes problemas 
▫ A maior causa: as “invasões”. Havia no “Plano de Uso” 

uma regra onde novos moradores deveriam pedir 
permissão da comunidade. Isto não acontece 

▫  Ninguém empata e esta é a maior causa da 
desmatação 

▫ Algumas invasões [entre vizinhos] para tirar madeira 
também são desrespeito aos vizinhos que ocorrem no 
Bagé 

� As margens: estão desmatadas onde há moradores 
� Roçados: muitas pessoas utilizam áreas de capoeira 
� Madeira 
▫ Algumas invasões na foz do Bagé 
▫ Dúvidas sobre a venda e a utilização de madeira 

(canoas, copaíba) 
▫ Venda de madeira para Thaumaturgo 
▫ Saída grande para crédito moradia, mas temporário 

� Gado: os campos são os maiores desmates, mas ainda não 
são grandes 

 
Conclusões: 

� Falta de obediência das leis existentes é o maior problema 
(ausência do IBAMA) 

� Desconhecimento das regras de uso 
 

� Caça 
▫ Na boca é ruim: muitas pessoas, cachorros, 

desmatamento (Nonato e Neuziane) 
▫ No alto é bom: algumas vezes precisa ir longe, mas 

não falta 
▫ Nos centros é ótimo: muita, sem cachorro, poucos 

caçadores, muita mata (Laranjal) 
▫ A caça com cachorro está aumentando no Bagé – “a lei 

existe mas não é cumprida” 



 

 

▫ No alto invasões dos índios. Agora acabaram devido a 
conversa com eles 

▫ Antigamente era só caça, agora tem criação 
▫ No Braço Esquerdo, voltaram as antas 
▫ “Perebal das cotias”, macaco-prego: moradores 

observam que alguns animais somem durante algum 
tempo 

▫ Observam áreas de procriação 
 
2. Natureza – rios e águas 

� O Bagé está baixando por causa dos outros rios 
� Há desmate na beira que aterra o rio 
� Bagé não alaga mais 
� Bagé baixou: o peixe não chega mais 
� A manga impede também que os peixes subam 
� O peixe ovado acaba na panela 
� Tinha que proibir na piracema (a pesca de manga) 
� Só sobrou bode e a traíra, nativos do Braço Esquerdo 
� Problema de envenenamento na Área Indígena 
� “quem faz remanso é o peixe” 
� Os remansos estão acabando 

 
3. Produção 

� Borracha se acabou mesmo 
� Com preço e comprador muita gente cortaria 
� Coco é um exemplo que ainda corta seringa 
� Agricultura é a melhor alternativa hoje (75 arrrobas de 

tabaco = R$ 7.500) 
� Bolsa escola e família ajuda muito no baixo 
� Pessoal sabe que em Rio Branco existem compradores 

para a borracha, mas no Juruá não 
� A agricultura varia muito o preço (problema) 
� No Bagé existem muitos assalariados (professor, zelador, 

merendeira, agente de saúde, recreio) 
� Aposentados (muitos) 
� Benefício de criança   gado, motor, roupa 
� Gado   garantia do futuro 
� Grande problema   falência do couro vegetal 

 
4. Alimentação 

� O comprado ganhou força 
� Venda de carne de gado entre moradores 



 

 

� Assalariados compram 
� O peixe está ruim em todo Bagé 
� Caça é um problema nas proximidades da boca, mas está 

bem no alto 
 
5. Condições de vida 

� A concentração de moradores aumentou – principalmente 
pelo fim da borracha (2005/2006) 

� Colocar filho na escola é lei 
� Se a borracha tivesse saída, as escolas poderiam voltar 

para os centros 
� A escola teria que ir atrás das pessoas e não as pessoas 

atrás das escolas 
� Saúde: 
▫ Maior problema é o transporte 
▫ Não há posto de saúde nem transporte 
▫ Só aparece médico na eleição 

� Saneamento: 
▫ O projeto de saneamento não funcionou em nenhum 

canto 
� Eletricidade: 
▫ No Bagé quase toda comunidade tem seu gerador, 

mas o dinheiro para combustível é pouco 
▫ Na Chaleira não existe gerador, nem no Braço 

Esquerdo 
▫ Uma solução melhor seria o gerador [fonte de energia] 

em cada casa: placa solar 
▫ No Bagé não existem muitas questões entre os 

moradores 
▫ Pessoal acha que poderia proibir a revenda de bebida 
 

6. Governo e leis 
� Hoje cada um faz o que quer (Reserva sem lei) 
� As leis existem mas não são cumpridas 
� “tem gente que diz que Deus fez e não se acaba, mas 

acaba e por isso tem que ter lei” 
� IBAMA: 
▫ Só existe na cidade 
▫ Coloca o fiscal só para prejudicá-lo pois não dá suporte 
▫ O fiscal arruma questão e o IBAMA salário 

� Associação: 
▫ Não funciona mais 



 

 

▫ O sindicato também enfraqueceu [a associação]: 
certificados eram da associação e passou para o 
sindicato que cobra R$ 60 para benefício de criança e 
aposentadoria 

▫ Tinha que voltar autonomia com relação aos políticos e 
o IBAMA 

� As leis foram abusadas: 
▫ Tiraram dos estatutos a proibição de filhos de 

fazendeiro, patrão, filho de patrão participar da 
associação. Precisaria de 51% dos moradores para 
alterar isso, e não foi assim 

▫ A própria diretoria desrespeita o Plano de Uso dando 
autorização para o desmate maior do que o permitido 

 

 



 

 

GRUPO JURUÁ 

 
Natureza  

� Floresta: 
▫ desmatamento por parte dos grandes criadores e 

fazendeiros.  
� Invasão por parte dos moradores,  
▫ caçada com cachorro e comercial 

� Desmatamento na beira do rios 
� Diminuição da madeira ilegal 

 
Águas/Rios 

� Desmatamento na beira dos rios 
� Rios cada vez mais rasos  

 
Peixe 

� Marisco de manga com recuca e sem recuca 
� Diminuição dos peixes (jundiá e surubim) 
� Os poços e remansos se acabando 

 
Condições de Vida e Alimentação 

� As pessoas estão morando numa casa melhor  
� Alimentação melhor com produtos comprados  e com mais 

usos de legumes da roça 
� Mais uso de verduras 
� Melhoria da água com água de chuva  
� Poucas casas com banheiros 

 
Educação 

� há escolas em todas comunidades onde há 15 alunos  
▫ Há ginásio no Breu  
▫ No Cachoeira, Belfort, Acuriá e Pedra Pintada vai até a 

oitava  
 
Luz 

� 24h na Foz do Tejo, nas outras é 1h 30min 
 
Governo e Leis 

� Aumento das questões de Terra 
� Ninguém aplica as leis 



 

 

� Fiscais colaboradores  
� O Ibama não aparece  
� As associações não atuam 
� A prefeitura trata de saúde e educação  
� Não se sabe da concessão de uso   
� Não se sabe nada sobre SNUC e Conselho  
� É complicado desmanchar uma coisa que nós fizemos 

(Associação, Plano de uso) 
 
Produção 

� A seringa acabou 
� A produção é a farinha, o feijão e o tabaco 
▫ venda em Thaumaturgo a preço baixo 
▫ dificuldade de transporte 
▫ falta de apoio à agricultura com equipamento 

necessário 
▫ falta de assessoria técnica 

� Criação 
▫ quase todos criam gado 
▫ desobediência aos limites do Plano de Uso 
▫ Conflitos entre vizinhos 

� Empregos 
▫ Profissões de: 
◦ recreista, ajudante geral, professora 
◦ agente comunitário 
◦ serrador, carpinteiro, carregador 
◦ diaristas para farinha,para campo 

� Benefícios 
▫ bolsa-família 
▫ auxílio-maternidade 
▫ pensão 
▫ documentação 

 

 



 

 

GRUPO TEJO (Abaixo da Restauração) 

Natureza/Ambiente  
 
Desmatação [e condições de vida]: aumentando  

� Causas: 
▫ aumento agricultura e pecuária  
▫ Filhos que ficam se casando e ficam na comunidade  
▫ Pessoas voltando para a Reserva por causa do crédito 

moradia  
▫ Venda de madeira  

� Consequências:  
▫ Falta madeira. Até a lenha está difícil  
▫ Rio vai secando 
▫ Temperatura aumenta 

� O que melhorou: com o crédito moradia as palheiras 
tiveram um descanso 

� Previsão: desmatação vai aumentar porque o povo está 
vivendo de agricultura 

 
Caça 

� Diminuindo 
� Cinco Voltas:  
▫ caça melhorou em relação ao ano passado 

� Iracema:  
▫ ruim de caça  
▫ Em 2004 e 2005 estava bom pois passou bando de 

queixada 
▫ muita gente caçando numa área só 
▫ pessoas caçam menos para não perder dia de trabalho 

� Maranguape Velho:  
▫ Ruim 
▫ Muita gente de outras comunidades caçando lá 
▫ Acima do Maranguape tem gente caçando com 

cachorro 
 

Saúde 
� Atendimento só em Thaumaturgo porque o agente de 

saúde não pode mais dar remédio  
� Na comunidade Cinco Voltas: agente vem todo mês   
� Iracema: agente de saúde vem todo mês  



 

 

� Maranguape Velho: tem agente na comunidade mas ele 
não apareceu esse ano 

 
Governo e Lei 

� Positivo: 
▫ Benefícios (luz para todos, auxílio maternidade, bolsa 

família, etc.)  
▫ Crédito moradia 
▫ Os candidatos passam nas comunidades durante a 

eleição e dá pelo menos para escolher   
� Negativo:  
▫ ausência Ibama e das Associações  
▫ Desrespeito ao plano de uso  
▫ Mistura política social com a partidária  
▫ Ibama só manda carta para os moradores e não 

aparece  
▫ Fazendo mais crianças para receber o auxílio 

maternidade  
 
Alimentação 

� Diminuiu a caça  
� Gado tem ganhado mais importância na alimentação. 

(menos caça e mais compra)  
� Aumento carne de criação  
� Após a criação da Reserva o rancho melhorou , mas agora 

tá piorando  de novo  
 
Educação 

� Maranguape: escola velha caindo. Iracema: é bom. Tem 
transporte. Só não é melhor pois vai somente até a sétima 
série.  Cinco Voltas – é bom. Tem transporte até a foz do 
Tejo   

� Ponto Negativo:  É ruim não ter todas as séries pois os 
filhos vão embora  

 
Rio 

� diminuindo as águas 
� diminuindo os peixes porque o rio está raso e os motores 

espantam os peixes 
� está mais claro 
� sujo: plásticos, animais mortos 
� secas de repente: o rio não segura mais água 



 

 

 
Outros 

� verão mais forte 
� friagem mais fraca 

 
Produção 

� Seringa: 
▫ só duas pessoas cortam pra fazer sapato 
▫ não tem preço 
▫ pessoas não querem que os filhos cortem porque não 

dá futuro, preferem que eles estudem 
� Atuais fontes de renda: diárias, agricultura, criação, 

empregos, bolsa família, auxílio gás, etc.  
� Iracema:  5 professores, 2 merendeiras, 2 recreistas, 8 

bolsa família, 6 aposentados, (mais ou menos 30 casas).  
� Cinco Voltas: 1 funcionário da prefeitura, 5 bolsas família, 

3 aposentados  (9 casas) 
� Maranguape velho: 1 professora, 2 recreista, 4 bolsa 

família, 7 aposentados (13 casas)  
� Venda da agricultura em Thaumaturgo e para marreteiro  
� Todos que não tem renda vendem farinha  

 
 



 

 

GRUPO VILA RESTAURAÇÃO 

CAÇA 
Situação de hoje: 1. o rancho na mata da Vila não está muito 
favorável e os moradores caçam nos centros mais distantes e 
colocações desertas; 2. caçada com cachorro tá liberto; 3. está 
existindo algum tipo de venda de carne de caça entre moradores 
da Vila e outras colocações. 
 
SERÁ QUE A MATA DÁ CONTA? 
 
Propostas para solução: 

� Caçar só para consumo 
� Punição para quem caça com cachorro 
� Fiscalização do IBAMA na área 
� Dar um “alerta assustado” no pessoal 

 
ALIMENTAÇÃO 
Situação de hoje: 1. tem muita gente para se alimentar; 2. pouca 
criação e plantio de terreiro; 3. nem todo mundo tem roçado; 4. 
muita gente vive do comprado; 5. muita pesca no rio; 6. a 
qualidade da alimentação precisa melhorar. 
 
Propostas para solução: 

� Mercado para venda de todos os tipos de produtos 
� Açudes 
� Fazer quintal para criar e plantar 

 
QUESTÕES 
Situação de hoje: 1. desentendimento sobre o direito de 
propriedade de cada um; 2. consumo excessivo de álcool; 3. gado 
solto na área da Vila não deixa os moradores plantar em volta de 
casa e é arriscado para as crianças; 4. casos de roubo na Vila 
(sandália, galinha). 
 
Propostas para solução: 

� Entrar em acordo, se conversar 
� Posto policial 
� Tirar o gado, cada morador dá conta do se 
� Fazer reunião para conversar sobre o gado 

 



 

 

O DESMATAMENTO 
� A situação do desmatamento na Vila Restauração é 

polêmica mas é fácil de resolver porque sabemos que 
quem mora dentro de uma Reserva tem que respeitar as 
regras e as leis; 

� Os moradores desmatam porque têm necessidade de 
plantar e criar; 

� Mas a necessidade de cada morador é diferente da 
necessidade do outro, e fica difícil entrar num acordo. Com 
isso, a lei fica no papel e cada um faz como quer; 

� Tem desmatamento na mata bruta, na capoeira e na beira 
do rio. Sabemos que na beira do rio está fora da lei porque 
pode prejudicar o rio e os peixes. 

 
SERÁ QUE O LIMITE DE 15 HECTARES ESTÁ SENDO RESPEITADO? 
 

� Os maiores criadores começam a ter capineiras em mais 
de uma localidade. 

 
GOVERNO E LEIS 
Situação de hoje: 

� Um sub-prefeito que manda nos assuntos da Vila, da 
administração da Vila, é quem governa com a prefeitura; 

� A Asareaj não existe na Vila, a Asatejo não tem presença 
forte, e assim os moradores não têm uma associação que 
os represente; 

� Perda de confiança nas associações: para que pagar? 
� Faz falta a divisão de trabalho entre a prefeitura e a 

associação; 
� IBAMA também não tem feito o seu trabalho de 

administração e fiscalização da Reserva; 
� O Plano de Utilização está esquecido; 
� O Conselho Deliberativo está sendo formado, mas a última 

reunião de treinamento foi em agosto de 2006; 
� Os fiscais colaboradores não estão trabalhando, não têm 

apoio; 
� Poucos moradores têm um documento da terra do IBAMA. 

 
EDUCAÇÃO, SAÚDE E ENERGIA 
 
Educação 



 

 

Situação de hoje: uma escola de alvenaria com ensino 
fundamental e ensino médio. Ao todo, são 16 professores e cerca 
de 320 alunos. 
 
Saúde 
Situação de hoje: um posto de alvenaria com três leitos e uma 
farmácia com alguns medicamentos básicos. Há dois auxiliares de 
enfermagem. Há também uma canoa com motor e um motorista 
para casos de emergência. Há um microscopista (malária) e um 
agente comunitário de saúde. 
 
Energia 
Situação de hoje: motor grande e uma rede de luz incompleta. Há 
um responsável. Dificilmente, por uma falta de organização tanto 
da comunidade quanto do representante, ele funciona (por falta de 
combustível). 
 
Soluções: 

� Saneamento básico, atendimento médico, mais remédios 
� Convênios com instituições que possam oferecer cursos de 

qualificação 
� Merenda escolar: mais apoio do prefeito 
� Organização da comunidade e arranjar a rede para que 

chegue energia a todas as casas 
 
BORRACHA E RENDIMENTOS 

� Hoje acabou o mercado de compra da borracha. Por falta 
da borracha os seringueiros partiram para a agricultura 

� Plantando como arroz, milho, mandioca, feijão, banana e 
cana, para comer e para vender. 

� Os seringueiros têm suas criações como galinha, porco, 
gado, ovelhas, patos. 

� Diárias, salários, bolsa família, aposentados, auxílio-
maternidade 



 

 

PLANO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA 
EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁ 

A seguir encontra-se o Plano de Utilização da Reserva 

Extrativista do Alto Juruá, que é conjunto de leis e regras que 

estabelecem como os recursos naturais da Reserva podem ser 

utilizados, ou seja, o que é permitido e o que não é permitido 

fazer. O objetivo principal do Plano de Utilização é garantir que os 

moradores da Reserva possam usar os recursos que a floresta e os 

rios oferecem sem destruí-los, mantendo-os para as gerações 

futuras. 

Em outubro de 1994, o IBAMA publicou em Diário Oficial o 

Plano de Utilização da Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

Lembramos que a primeira versão do Plano de Utilização foi 

debatida e aprovada pelos moradores da Reserva em assembleia 

geral da ASAREAJ realizada na foz do Tejo em dezembro de 1991. 

 

(Portaria No. 107 – N, de 5 de outubro de 1994) 

FINALIDADES DO PLANO 

1. Este Plano Objetiva assegurar a auto-sustentabilidade da 

Reserva Extrativista mediante a regulamentação da utilização dos 

recursos naturais e dos comportamentos a serem seguidos pelos 

moradores. Está aqui contida a relação das condutas não 

predatórias incorporadas à cultura dos moradores, bem como as 

demais condutas que devem ser seguidas para cumprir a 

legislação brasileira sobre o meio ambiente. 



 

 

2. Objetiva ainda este plano manifestar ao IBAMA, o 

compromisso dos moradores, de respeito à legislação ambiental e 

ao mesmo tempo oferecer àquele Instituto um instrumento de 

verificação do cumprimento das normas aceitas por todos. 

3. Tendo sido um documento aprovado por todos os 

moradores, ele serve de guia para que eles exerçam suas 

atividades na reserva dentro dos limites estabelecidos. 

RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO PLANO 

4. Todos os moradores são responsáveis pela execução do 

Plano, como co-autores, co-responsáveis na gestão de reserva e 

únicos beneficiários da mesma. De forma mais direta a Associação 

de Seringueiros da Reserva Extrativista do Alto Juruá - ASAREAJ - 

responde pelo Plano. 

5. A Diretoria orientará os associados para que o Plano seja 

cumprido e haverá uma comissão composta por 21 membros, 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização. 

6. O não cumprimento do presente Plano de Utilização significa 

quebra do compromisso de moradores de utilizar a reserva de 

modo a conservá-la para os filhos e netos tal como a receberam e 

resultará na perda do direito de uso por parte do infrator, nos 

termos das penalidades estabelecidas neste Plano. 

INTERVENÇÕES EXTRATIVISTAS E AGRO-PASTORAIS 

7. Cada família praticará o extrativismo e as atividades agro-

pastoris na própria colocação, respeitando os limites reconhecidos 



 

 

pela comunidade. Cada família zelará por suas estradas de 

seringa. 

8. Os moradores poderão praticar o extrativismo da borracha 

conforme as práticas tradicionais, cortando cada estrada duas 

vezes por semana, chegando por ano a 60 dias de corte por 

estrada. É proibido cortar danificando o lenho "no pau". Deve-se 

empregar o sistema de corte "pela banda" ou "pelo terço" para a 

divisão das bandeiras e a colocação das tigelas, até que surjam 

técnicas mais apropriadas. 

9. As seringueiras não podem ser derrubadas e devem ser 

evitadas as derrubadas e queimadas em locais que ameacem a sua 

sobrevivência. 

10. É facultada a coleta de frutos e cocos das palmeiras, bem 

como, o uso de palhas para a cobertura de casas. É proibido 

derrubar o patoá. Só poderão ser derrubados o buriti, o açai e a 

bacaba onde existirem em abundância, sendo abrigatório o 

replantio de dez mudas por palmeira derrubada, aplicando-se o 

mesmo ao aricuri e ao jaci. 

11. Substâncias como a copaíba, o louro e outras essências 

úteis, bem como, outras substâncias extraídas da floresta, serão 

extraídas para uso dos residentes, e sua comercialização só poderá 

ser feita mediante plano de manejo que determine a capacidade 

de produção sustentável, e conforme as normas emitidas pela 

Associação. 

12. Os moradores da Reserva poderão utilizar áreas de floresta 

para implantar roçados destinados a produzir alimentos, 

respeitando sempre o limite máximo por família de 15 hectares 



 

 

incluindo plantio, pastos e quintal, inclusive áreas abandonadas 

com menos de cinco anos. 

13. As capoeiras deverão ser aproveitadas para atividades 

agroflorestais com introdução de fruteiras e árvores nativas, 

mediante plano de manejo. 

14. Os roçados devem manter a distância de 100 metros ou 

mais longe da beira do rio, evitando-se os locais onde existam 

seringueiras ou outras espécies de valor para o extrativismo. 

15. Não poderão ser colocados roçados nas cabeceiras dos rios 

e igarapés. 

16. Todos os seringueiros tem direito de criar animais 

domésticos em escala familiar. 

17. É permitida a criação de animais de terreiro e de gado, 

respeitando-se sempre o limite máximo de área derrubada por 

casa. 

18. A criação de animais como porcos, gado e ovelhas deve ser 

feita por comum acordo dos moradores da vizinhança, ficando a 

construção de cercas ou chiqueiros sempre por conta do criador. 

19. As florestas devem cumprir a sua função social e para 

tanto os recursos naturais disponíveis devem ser usados 

adequadamente e respeitando o meio ambiente. 

NOVAS INTERVENÇÕES NA FLORESTA 

20. Obedecendo ao artigo 2º do Código Florestal Brasileiro, 

não podem ser desmatadas as "Florestas de Preservação 



 

 

Permanente" entendidas estas como as matas ciliares, as das 

nascentes e as margens de cursos d’água, entre outras. 

21. Os moradores poderão extrair madeira para uso próprio, 

para lenha, para uso em construções no interior da reserva, barcos 

para uso da Reserva, móveis e instrumentos de trabalho. 

22. A utilização de outros produtos da floresta posteriormente 

à aprovação deste plano, só poderá ser feita mediante a 

elaboração de um Plano de Manejo simplificado, aprovado pela 

Associação 

INTERVENÇÕES NA FAUNA 

23. Os residentes tem o direito de pescar (mariscar) para sua 

alimentação. É proibida a pesca por explosivos ou por tinguizada, 

particularmente mediante o uso de timbó, assacú e oaca. 

 

24. Fica proibida a limpa de poços e a batição, assim como o 

uso de bicheiro. É proibido o uso de manga na boca dos rios e 

igarapés sendo também proibido o uso de arrastão. 

25. É proibida a pesca profissional no interior da Reserva, 

exceto pelos próprios moradores. 

26. A Associação poderá, em acordo com parecer da Comissão 

de Proteção da Reserva, criar regulamento especial para 

reintroduzir e proteger os bichos de casco. 



 

 
 

Em 1991, em assembleia geral, os moradores da Reserva 
aprovaram o seguinte em relação à caça: 

“A. É terminamente proibida qualquer tipo de caça para 
fins comerciais, sendo vedada a venda de produtos da 
caça dentro e fora da Reserva. 

B. A caça visa proteger os seringueiros/agricultores 
contra a predação em seus roçados e em suas criações, 
podendo a carne ser utilizada para complementar a 
alimentação do seringueiro/agricultor, permitindo-se a 
troca tradicionalmente feita entre vizinhos. 

C. Só é permitida a caça com cachorro nos roçados e na 
beira dos rios, e apenas para caça pequena como paca, 
cotia e tatu, sendo vedado o uso de cachorros para 
perseguir veados ou em caçadas na mata. 

D. É terminantemente proibida a entrada de caçadores 
profissionais, a caça esportiva por não moradores e a 
caçada por parte de comerciantes em visita à Reserva.” 

Porém, quando o Plano de Utilização foi finalmente 
publicado no Diário Oficial pelo Ibama, em 1994, ainda não 
existia uma legislação federal que permitisse caçadas para 
subsistência. Ou seja, legalmente, mesmo a caçada do 
morador da Reserva para alimentar sua família era ilegal. 
Esta situação só veio mudar em 1998, com o a “Lei de 
Crimes Ambientais” (Lei N. 9.605 de 12 de fevereiro de 
1998), cujo artigo 37 afirma que “não é crime o abate de 
animal quando realizado em estado de necessidade, para 
saciar a fome do agente ou de sua família”, ou “para 
proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória 
ou destruidora de animais, desde que legal e 
expressamente autorizado pela autoridade competente”, e 
ainda “por ser nocivo o animal, desde que assim 
caracterizado pelo órgão competente”. 

Desta maneira, as regras aprovadas pelos moradores em 
1991 estão hoje legalmente amparadas pela legislação 
federal e precisam ser formalmente incorporadas ao Plano 
de Utilização.  

 



 

 

INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE USO COMUM 

27. Os rios, lagos, caminhos reais, praias e barrancos são 

áreas de uso comum a Reserva, respeitando-se a tradição e 

recorrendo-se à Associação e à Comissão de Proteção da Reserva 

para resolver as questões que porventura existirem entre 

moradores. 

28. Os rios devem ter suas margens protegidas de derrubada 

até uma distância de 100 metros (barrancos), sendo livre o 

trânsito. 

29. O uso dos lagos deverá ser combinado em acordo dos 

moradores, e mediante aprovação da Comissão de Proteção da 

Reserva aplicando-se ao mesmo ao uso das praias e barrancos. 

30. Os caminhos reais serão conservados, sendo permitidos 

apenas os caminhos e estradas tradicionais, e ramais para uso de 

animais de carga. 

31. As matas vadiando na Reserva poderão ser reservadas 

para descanso e abrigo da caça, sendo sua ocupação para abertura 

de novas estradas de seringa ou estabelecimento de novas 

colocações de seringa sujeita a permissão da Associação, e em 

conformidade com o Zoneamento. 

FISCALIZAÇÃO DA RESERVA 

32. Cabe à Associação realizar a fiscalização e o 

monitorarnento e zoneamento da reserva em conjunto com o 

IBAMA. 



 

 

33. Cada seringueiro e agricultor é um fiscal de sua colocação 

e das outras colocações, cabendo a ele não só zelar por sua 

colocação, mas também observar para que os recursos da Reserva 

sejam zelados pelos outros. 

34. Será constituída mediante eleição, o Conselho Deliberativo, 

com a incumbência de aconselhar a Associação, de deliberar sobre 

casos omissos conforme o costume e o bom senso, e de auxiliar a 

fiscalização. 

PENALIDADES 

35. Quando houver uma infração ao Regulamento, o 

seringueiro ou agricultor será inicialmente advertido pelo Conselho 

Deliberativo. Após duas advertências o caso será comunicado à 

Associação para a tomada de providências. 

36. A Associação após ouvir o Conselho Deliberativo, poderá 

determinar a perda da Licença de Uso por parte do infrator. 

37. O seringueiro ou agricultor que tiver perdido sua Licença 

de Uso não poderá requerer outra na Reserva Extrativista do Alto 

Juruá. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

38. O presente Plano de Utilização poderá ser alterado após 

proposta apresentada por pelo menos 30% dos moradores, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo, e aprovada na Assembleia 

Geral, desde que a alteração proposta não entre em conflito com a 

finalidade da reserva, e desde que seja aprovada pelo IBAMA. 



 

 

39. Quando um seringueiro ou agricultor solicitar transferência 

de uma colocação para outra, a Associação pode permiti-la desde 

que a colocação esteja bem zelada em todos os seus aspectos 

conforme o presente Plano de Utilização estabelece. 

40. A pesquisa, fotografia, filmagem e coleta de material 

genético no interior da reserva só poderão ser realizadas mediante 

autorização expressa do IBAMA, após ouvir a Associação. 

DIREITO A FISCALIZAR 

As comunidades de seringueiros e agricultores da Reserva 

Extrativista do Alto Juruá, por meio de sua Associação reivindicou 

ao IBAMA, a sua participação no apoio às ações de fiscalização da 

Reserva, com o objetivo de proteger os recursos naturais daquela 

área. O IBAMA, atendendo o disposto no Decreto N° 98.987, de 30 

de janeiro de 1990, assim como o Plano de Utilização, e 

considerando a necessidade da participação da sociedade civil 

organizada nos trabalhos de fiscalização das Unidades de 

Conservação de Uso Direto, iniciou treinamento de fiscais 

colaboradores e procedeu ao seu credenciamento por tempo 

limitado, sendo que este credenciamento pode ser renovado em 

função do desempenho pessoal. 



 

 

SNUC – SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

 

Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000.  

Abaixo seguem algumas leis estabelecidas no SNUC, que é o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essas leis foram 

criadas em 2000 com o objetivo de regular todas as áreas do 

Brasil que são protegidas, como as reservas extrativistas, os 

parques nacionais, etc. Reproduzimos aqui apenas as leis relativas 

às reservas extrativistas, que são área de “uso sustentável”, ou 

seja, onde há moradores que vivem da floresta, que deve ser 

utilizada  mas também conservada para o futuro. É nos SNUC que 

está definida a obrigatoriedade de criação do Conselho Deliberativo 

e do Plano de Manejo. 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas 

para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação.  

 (...) 

CAPÍTULO III – DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO  



 

 

Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC 

dividem-se em dois grupos, com características específicas: 

 I - Unidades de Proteção Integral;  

II - Unidades de Uso Sustentável.  

 

§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.  

§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parcela dos seus recursos naturais. 

(...) 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável 

as seguintes categorias de unidade de conservação:  

I - Área de Proteção Ambiental;  

II - Área de Relevante Interesse Ecológico;  

III - Floresta Nacional;  

IV - Reserva Extrativista;  

V - Reserva de Fauna;  

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e  

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.  

 

(...) 

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por 

populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se 



 

 

no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem 

como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 

dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade.  

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso 

concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o 

disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, 

sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem 

ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  

§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho 

Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, 

de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais 

residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato 

de criação da unidade.  

§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com 

os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de 

Manejo da área.  

§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, 

sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 

administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e às normas previstas em regulamento.  

§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu 

Conselho Deliberativo.  

§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça 

amadorística ou profissional.  



 

 

§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será 

admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e 

complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva 

Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de 

Manejo da unidade.  

(...) 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um 

Plano de Manejo.  

§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de 

conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 

ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.  

§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de 

Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, 

quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da 

população residente.  

§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve 

ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua 

criação.  

Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, 

quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em 

desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus 

regulamentos.  

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, 

todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de 



 

 

conservação de proteção integral devem se limitar àquelas 

destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade 

objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais 

porventura residentes na área as condições e os meios necessários 

para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e 

culturais.  



 

 

Realização 
 

Laboratório de Antropologia e Ambiente – 
LAA/CERES 

Departamento de Antropologia 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UNICAMP 

Caixa Postal 6110 
CEP 13081-970 - Campinas, São Paulo 

 

Núcleo de Pesquisa em Antropologia e Florestas – AFLORA 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – UFAC 

BR 364, km 5, Campus Universitário  
Distrito Industrial 

CEP 69.915-900 - Rio Branco, Acre 



 

 

Financiamento 
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