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INTRODUÇÃO 

O uso de recursos naturais pelas populações da Amazônia é de grande importância como 

estratégia de subsistência e de geração de renda. A utilização destes recursos, no entanto, nem 

sempre se baseia em princípios de sustentabilidade, principalmente em unidades de 

conservação. Para o manejo e planejamento adequado dos recursos naturais é necessário que o 

uso e a disponibilidade destes recursos sejam adequadamente monitorados do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo. No rio Unini, baixo rio Negro no estado do Amazonas, encontram-

se inseridos dentro de três unidades de conservação - Reserva Extrativista do Rio Unini, o 

Parque Nacional do Jaú e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã; 10 

comunidades com aproximadamente 170 famílias e 700 pessoas residindo ao longo do rio. As 

principais atividades de geração de renda dessas famílias são a agricultura para a produção de 

farinha seguida da exploração comercial de produtos florestais não madeireiros (PFNM) como 

cipós, óleos e castanhas (Pinheiro 2003). A exploração dos recursos naturais pelas populações 

do rio Unini é muito carente de informações técnicas quantitativas a respeito do possível 

impacto da atividade sobre os recursos. Por outro lado, estas famílias dependem destes 

recursos para sua sobrevivência e a escassez dos mesmos pode implicar em impactos sociais e 

ambientais significativos. A gestão de recursos naturais deve basear-se em dados quantitativos 

coletados regularmente sobre o uso e disponibilidade dos recursos, especialmente em 

unidades de conservação. Assim, a implementação de um sistema de monitoramento justifica-

se pela necessidade de informações quantitativas do uso de recursos naturais pelas populações 

residentes na área em questão. Os dados gerados por este sistema serão de grande relevância 

para o envolvimento e a capacitação dos moradores nas práticas de manejo, viabilização 

econômica e gestão adequada dos recursos naturais nas unidades de conservação do rio Unini, 



sendo componentes fundamentais para a inclusão social dos moradores e a conservação da 

biodiversidade regional. 

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho foi implementar um Sistema de Monitoramento do Uso de 

Recursos Naturais no rio Unini (SM), visando os seguintes objetivos específicos: 1) capacitar 

os moradores da região para a gestão dos recursos naturais oferecendo-lhes uma base de 

dados para subsidiar a elaboração de estratégias de manejo; 2) identificar padrões e tendências 

do uso de recursos naturais na Reserva Extrativista Rio Unini e no Parque Nacional do Jaú; 3) 

subsidiar a elaboração do plano de manejo da Reserva Extrativista; 4) subsidiar o zoneamento 

da Reserva Extrativista; 5) subsidiar termos de compromisso para regulamentar o uso e acesso 

aos recursos naturais dentro Parque Nacional do Jaú. 

METODOLOGIA 

O Sistema de Monitoramento (SM) foi implementado em 2008, no rio Unini que está 

localizado no município de Barcelos/AM. Para a implementação do SM foram executadas as 

seguintes etapas: 1) definição dos modelos de protocolos de campo a serem aplicados, 

definidos em função dos principais recursos naturais utilizados pelos moradores da região; 2) 

definição da metodologia de indicação dos locais de uso de recursos, segundo método 

utilizado por Moreira (2007) com uso de imagens de satélite; 3) oficinas nas 10 comunidades 

do rio Unini para divulgar, discutir e incorporar novas sugestões para a versão final do SM e 

também mostrar a importância do SM para os moradores; 4) identificação e seleção de 

moradores-monitores por comunidade; 5) treinamento dos moradores-monitores na aplicação 

dos protocolos do SM, interpretação de imagens de satélite para a localização das áreas de 

coleta dos recursos e uso de GPS; 6) acompanhamento do trabalho na fase piloto dos 

monitores nas comunidades; 7) incorporação dos dados do SM coletados pelos moradores-

monitores a uma base informatizada dentro de um sistema de informação geográfica (SIG); 8) 

análise dos dados coletados; 9) excursões anuais para capacitação dos moradores-monitores, 

acompanhamento do SM, divulgação e repasse dos resultados junto aos moradores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultados gerais o SM conta atualmente com 20 moradores-monitores capacitados para 

aplicação dos protocolos de monitoramento do uso de recursos junto aos moradores do rio 

Unini; 129 famílias monitoradas sobre a quantidade e localização dos recursos utilizados; 

todas as famílias do rio Unini subsidiadas para a tomada de decisões na comunidade em 



relação ao uso adequado dos recursos naturais; informadas sobre a importância do 

monitoramento e uso dos recursos; subsidiadas em relação à produção agrícola e extrativista 

do rio Unini, visando à comercialização justa dos recursos; banco de dados informatizado, 

dentro de um sistema de informação geográfica e as informações básicas para o manejo dos 

recursos disponibilizadas. 

Análise dos registros de exploração dos recursos pelas famílias 

A exploração de recursos pesqueiros envolveu 122 famílias, enquanto que a exploração de 

caça e a de quelônios aquáticos 71% (92) e 72% (93). Como esperado, recursos pesqueiros 

são os mais freqüentemente procurados pelas famílias entrevistadas, seguidos de caça e 

quelônios aquáticos . Recursos pesqueiros e de caça são procurados pelas famílias de forma 

equilibrada ao longo dos meses, enquanto que a procura por quelônios apresentou um pico 

entre setembro e outubro. Entre os registros de caça, prevaleceram mamíferos principalmente 

entre outubro e novembro, seguidos de aves e répteis. 

A exploração de recursos vegetais envolveu 56 das 129 famílias participantes (43%), 14 

espécies não-madeireiras e cerca de 7 espécies madeireiras foram identificadas. Foram 

identificados seis recursos vegetais comercializados, os cipós (titica, timbó-açu e ambé), a 

castanha, a seringa e o arumã, sendo que o cipó-ambé e a seringa o são nas formas já 

manufaturadas (paneiros e bolsas). No total 46 famílias produziram 5.932 kg de cipós no 

período considerado, sendo que 24 delas estiveram envolvidas na produção de cipó timbó-açu 

(3.368 kg) e 30 na de cipó-titica (2.564 kg). 

A produção agrícola envolveu um rol de 11 produtos ou subprodutos agrícolas. Apenas a 

farinha-de-mandioca e a banana destacaram-se pelo maior número de famílias que declararam 

ter tido alguma produção agrícola e pela quantidade produzida. No período considerado, 95 

famílias (98% daquelas que declararam ter alguma produção agrícola) foram responsáveis 

pela produção de aproximadamente 61 toneladas de farinha-de-mandioca (ou 1.227 sacas). 

Padrões de uso de recursos dentro das unidades de conservação 

Os recursos naturais da região do rio Unini são extraídos pelos moradores dentro dos limites 

de todas as unidades de conservação sem distinção de seu “status” legal. Considerando todos 

os recursos utilizados, a maioria (49,6%) dos polígonos declarados de uso está dentro dos 

limites da Reserva Extrativista Rio Unini. Um conjunto relevante de pontos declarados (39%) 

está localizado dentro dos limites do Parque Nacional do Jaú, enquanto poucos polígonos de 



uso foram identificados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. Os polígonos de 

uso mais intensivo estão localizados nas proximidades das comunidades. 

CONCLUSÕES 

A geografia social e ambiental da bacia do rio Unini é complexa e diversa. A relação das 

territorialidades de conservação, onde convivem áreas protegidas com objetivos distintos e, 

em certo grau conflitantes, torna o contexto regional ainda mais complexo. O SM é uma 

iniciativa positiva de inclusão social, conservação e uso sustentável dos recursos naturais. A 

integração desta iniciativa em um planejamento regional coerente e complementar é o grande 

desafio para uma gestão integrada das unidades de conservação do rio Unini. O SM mostrou-

se uma ferramenta eficaz para subsidiar ações de gestão, manejo e conservação da Reserva 

Extrativista Rio Unini e do Parque Nacional do Jaú, através do acompanhamento da dinâmica 

temporal e espacial do uso de recursos naturais pelas populações locais. Através dos 

resultados do SM os moradores já têm subsídios para tomar decisões básicas em relação à 

gestão adequada dos recursos naturais utilizados dentro das unidades de conservação do rio 

Unini. Com a evolução do SM pretende-se que os moradores-monitores no futuro analisem os 

próprios dados de uso dos recursos das famílias. Esses componentes são fundamentais para a 

conservação da biodiversidade regional aliada a uma melhoria da qualidade de vida dos 

moradores da região. 
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