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1. Introdução 

 

Em uma parceria inédita, o curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre e o Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade se concentraram no esforço de encontrar uma solução para a estruturação da Área de relevante Interesse Ecológico do 

Seringal Nova Esperança - ARIE. 

O primeiro passo acordado entre os envolvidos foi à necessidade de se conhecer melhor a população residente no interior da ARIE e na 

sua Zona de Amortecimento, o que requereu a realização de um amplo Levantamento Socioeconômico - LSE, cujo relatório final é apresentado 

nesse documento. 

Um segundo estudo de Inventário Florestal completa a obtenção de informações necessárias à tomada de decisão sobre o manejo da 

Unidade de Conservação - UC, como previsto na legislação que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC. Ocorre que 

de posse dos dados do Inventário Florestal e de socioeconomia foi possível à equipe envolvida prescrever estratégias de manejo para 

consolidação da ARIE. 

Coube à UFAC preparar uma equipe de pesquisadores, com a participação de alunos e professores do curso de Engenharia Florestal, 

para a realização dos levantamentos vinculados às áreas de socioeconomia e de biometria, que, no médio prazo subsidiarão as definições 

acerca da destinação da Unidade de Conservação. 

Aos alunos, para efeito de contrapartida, a UFAC destinou um total de doze bolsas de iniciação científica, do tipo PIBIC, mais o 

envolvimento direto de três profissionais seniores, professores do Curso de Engenharia Florestal e elevada experiência na área. 

 

Por outro lado, ao ICMBio coube o apoio às atividades de campo incluindo disponibilidade de veículo, combustível, alimentação, 

hospedagem e material de apoio aos bolsistas, e ainda a utilização do escritório regional localizado no município de Brasiléia.                                           
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O levantamento socioeconômico da ARIE e sua Zona de Amortecimento – ZA, teve como objetivo obter informações acerca da 

realidade social e produtiva da população ali residente.  

Estas informações irão subsidiar a tomada de decisão sobre uma possível recategorização, consolidação ou extinção da ARIE Seringal 

Nova Esperança. 

Esse documento apresenta o resultado, apresentado no formato de gráficos, e a análise dos dados relativos às 27 famílias de 

produtores que residem no interior da ARIE Seringal Nova Esperança e 59 residentes na ZA. 

São textos curtos que longe do tradicional da produção acadêmica possuem formato executivo, procurando enfocar o lado mais 

importante da informação, no que se refere seu emprego para definir estratégias de manejo para o futuro da ARIE, objetivo principal de todos 

os estudos. 

Nesse nível de processamento são apresentados os gráficos com as análises comparativas e discussão dos resultados. Os gráficos 

apresentados aqui são reveladores de uma realidade produtiva que pode e deve ser alterada, sendo que o momento parece ser mais que 

oportuno para isso, tendo em vista que a pecuária não está totalmente consolidada e a grande maioria das famílias estão em busca de novas 

alternativas de produção.  

Resultados referentes à produção de castanha devem ser analisados com cuidado tendo em vista que foi a abundancia desse recurso 

florestal que justificou a criação da ARIE. 
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2. Metodologia 

 

O trabalho foi realizado em três etapas que consistiram em: 

1. Elaboração de formulário para serem aplicados nas entrevistas com os produtores e planejamento da pesquisa. 
 

O formulário, em anexo, contém mais de 200 perguntas distribuídas em indicadores sociais, com questões relacionadas à educação, 
saúde e cidadania; e econômicos como processo produtivo empregado e estatísticas de produção, sempre considerando o ano de 2011. 
 

Procurou-se aplicar a mesma metodologia de levantamento socioeconômico que vem sendo realizados em áreas de produção rural no 
Acre desde o inédito estudo de socioeconomia da Floresta Estadual do Antimary, executado pela FUNTAc em 1988. Trata-se de uma 
metodologia reconhecida e cujo formulário foi elaborado por uma equipe multidisciplinar composta por técnicos da Funtac, da Universidade da 
Califórnia e do Fundo de Defesa Ambiental, EDF. 
 

Optou-se pelo levantamento censitário, o que significou ouvir, nas entrevistas, todos os moradores da ARIE e ZA no presente momento 
de realização do levantamento. Novas famílias poderão ser incorporadas ou retiradas do cadastro no decorrer do tempo, uma vez que o 
processo é dinâmico e deve ser atualizado em períodos pré-definidos.   
 
 

2. Realização do trabalho de campo envolvendo as entrevistas com os produtores e o georeferenciamento das propriedades. 
 

As entrevistas foram realizadas no período de 20 a 26 de julho de 2011, por uma equipe multidisciplinar formada por nove acadêmicos 

de Engenharia Florestal.  

Cada entrevista durou cerca de 45 minutos e as residências eram identificadas com um ponto de GPS. 

Para uma melhor divisão do trabalho, formaram-se duas equipes de levantamento que atuavam em cada ramal distinto dentro da ARIE 

e na ZA. 
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Foram entrevistadas 86 família, sendo 27 destas residentes no interior da ARIE Seringal Nova Esperança e 59 entrevistados residentes 

na Zona de Amortecimento. 

 

3. Processamento dos dados e elaboração de relatório preliminar e final. 
 

A terceira etapa consistiu no processamento e digitalização dos dados obtidos em campo.  

Os dados de todas as entrevistas foram reunidos em uma planilha do EXCEL, em anexo, que serviu como base para a elaboração dos gráficos, 

na qual estes foram usados para analise do perfil socioeconômico dos residentes da ARIE e da ZA. 

Para finalizar foram realizadas análise e discussão dos gráficos tendo em vista sua importância para o estabelecimento de estratégias de 

manejo para a ARIE.  
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3. Resultados e Análises  

 

Todas as perguntas feitas aos entrevistados se transformaram em gráficos que permitiram análises comparativas, entre a realidade no 

interior da ARIE e na ZA, e depois informativa com relação à realidade no Acre e, em algumas vezes, na Amazônia. 

Para efeito de melhor compreensão são apresentados os gráficos, com as questões no seu interior seguidas do texto referente à 

análise. Sempre que possível se procurou validar aquele resultado com relação às estratégias de manejo a serem discutidas para a UC.  
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 A população atual do município de Epitaciolândia é de 15.100 habitantes, sendo deste total 4.482 moradores da zona rural (Acre em 

números 2011). Dados estes geralmente evidenciados no Estado que possui relevante parte de sua população morando na zona rural 

(27.44%).  

 Em ambos locais de pesquisa (dentro da ARIE e na Zona de Amortecimento) praticamente toda a população mora em suas respectivas 

colônias, demonstrando a alta correlação de dependência destes moradores para com suas propriedades. 

 O fato da totalidade dos produtores residirem na propriedade, além de reforçar a tese de que se trata realmente de produtores, e não 

de uma classe média urbana que gostaria de possuir uma chácara em área rural, como se aventou durante o processo de discussão do 

levantamento, contribui para o estabelecimento de estratégias de manejo, tanto para a UC quanto para a castanha-do-Brasil, produto principal 

para gerar renda na ARIE, que exigem a presença constante de mão-de-obra familiar.   
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 A situação fundiária no Acre se consolida pelas forças do mercado. Essa realidade, triste diga-se, se repete na Amazônia onde 

questões fundiárias mal resolvidas respondem por um dos principais entraves para execução de qualquer estratégia de manejo florestal. 

Segurança fundiária é princípio para todo tipo de ação pública. 

 Equivalem a 23 dos 27 dos moradores da ARIE (85%) e 45 dos 59 (76%) moradores da Zona de Amortecimento àqueles que se julgam 

proprietários de suas terras. 

 Conforme esse LSE, todos os que se dizem proprietários possuem documentos de aquisição da propriedade que independente da 

validade, ou não, jurídica, já que toda área pertence à Reserva Legal de uma só propriedade, na prática esses documentos comprovam uma 

posse sobre a qual o posseiro possui direito de indenização. Encontrar uma saída jurídica e de mercado para fornecer segurança jurídica para 

os produtores é prioridade e se converte em ação precípua para qualquer tipo de projeto que se queira implementar na ARIE. 

 Segundo o ITERACRE, órgão responsável pela política agrária do Estado, o mesmo possui um sistema que impossibilita a emissão de 

títulos de uma mesma propriedade para mais de uma pessoa. Essa afirmação pode ser substancial para se constatar quem são os reais donos 

das propriedades e se estas propriedades realmente possuem títulos legais. 
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 Grande parte da população residente na área estudada nasceu no Acre, apesar disso poucos são aqueles que nasceram na própria 

ARIE, o que corrobora a informação sobre quem esteve presente no momento de criação da UC. 

 Em todo o Estado é relevante o número de pessoas que saem de suas propriedades (na zona urbana ou rural) e passam a morar nas 

unidades de conservação, este dado pode ser evidenciado no Seringal Nova Esperança, onde a população atual do local soma menos de 5% 

de sua população original. 
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 Na região, apesar da grande maioria dos entrevistados não possuírem moradia na zona urbana, é relevante o número de indivíduos 

que declaram ter residência na cidade sendo 31% na Zona de Amortecimento e 22% na ARIE.  

 A proximidade da UC em relação á área urbana de Epitaciolândia faz com que os produtores possuam contato mais amiúde com a 

realidade urbana. Se por um lado a ocorrência de um número elevado de produtores com residências urbanas, diante da realidade acreana, 

pode ser considerado perigoso devido à ameaça na descaracterização da ARIE, por outro, reforça a idéia de que a condição econômica dos 

produtores seja superior ao comumente observado nas áreas rurais.    

Em todo o Estado 81,6% da população reside na zona urbana. 
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 Apesar da maior parte dos entrevistados não possuir residência na cidade, percebe-se que nos últimos anos, principalmente entre os 

moradores do Seringal Nova Esperança, os mesmos obtiveram um imóvel na zona urbana. 

 Enquanto no ano de 2000 o PIB do Estado se concentrava em R$ 4.483.000, dados de 2008 evidenciam um aumento do PIB para R$ 

6.730.000. Esses dados podem demonstrar o motivo do acréscimo da compra de residências na zona urbana nos últimos anos: incremento na 

economia no Estado. 

 

 

 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 

13 
 

 

A maioria dos entrevistados utiliza o carro como seu principal meio de transporte, sendo inferior a cinco (05) o percentual de 

indivíduos que não possuem nenhum meio de locomoção. 

Infelizmente o LSE não permitiu aferir a propriedade do veículo e como o transporte rural por meio de taxi fretado é comum na região, 

tudo indica que o transporte de pessoal e de produção via taxi é o mais utilizado. 
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 Nenhum dos moradores da ARIE recebe aposentadoria e na Zona de Amortecimento apenas 10% possuem tal benefício. 

 Ampliar a cobertura da aposentadoria rural se reflete em uma ação de profundo interesse público e que deveria contar com apoio dos 

envolvidos com a ARIE. A rigor todos os trabalhadores rurais podem acessar a aposentadoria, além de atualmente contarem com o Bolsa 

Verde para aqueles que residem em UC. 
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A taxa populacional do município de Epitaciolândia cresceu cerca de 40% nos anos de 2000 a 2010, sendo que a faixa etária de 0 a 4 

anos de idade representa uma das maiores proporções da população do Estado. 

Muito embora a idéia de que produtor rural só faz filho ainda prevalecer, a realidade demonstra que taxas de natalidade elevadas não 

faz parte do cotidiano rural do Acre. Tal qual em outros seringais e ramais a média de 4 filhos por casal se mantém na ARIE.  
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 No Estado 61,1% dos jovens (menores de 15 anos de idade) e 10,3% dos idosos (65 anos ou mais de idade) são considerados 

economicamente dependentes. 

 Nas duas situações a grande parte dos moradores têm como dependentes somente os filhos. 
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 O número máximo de dependentes entre os moradores da ARIE é quatro (04), enquanto que na zona de amortecimento da 

mesma este número chega a ser superior a seis (06) dependentes. 

 A renda média mensal familiar no Estado entre 2008 e 2009 era superior à R$ 1.900.00 e a despesa de consumo média mensal 

familiar no mesmo intervalo de tempo era entorno de R$ 1.600,00. Esse número, principalmente em relação às despesas familiares tende a 

aumentar ano após ano. 
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A maior parte dos entrevistados não possui dependentes, mas pode-se notar que nos dois casos (ARIE e Zona de Amortecimento) o 

número de dependentes cresceu nos últimos cinco (05) anos. 

Esses dados confirmam os dados fornecidos pelo Estado onde, principalmente, a taxa de idosos dependentes economicamente têm 

crescido no Estado nos últimos anos. 
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Em geral as mulheres possuem um grau de escolaridade bem maior do que os homens. Em todo o estado enquanto 13,1% das 

mulheres são consideradas analfabetas, para os homens este numero é de 17,9% (dados para a zona rural – acre em números 2011) 

contrastando com a realidade obtida pelo socioeconômico na ARIE Seringal Nova Esperança, onde os produtores em geral, mostram-se com 

maior grau de escolaridade do que suas respectivas esposas. 

Tanto na ARIE quanto na sua zona de amortecimento os produtores, em geral, são mais alfabetizados que suas esposas. 
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A maior parte dos produtores da ARIE mostram-se capazes de realizar operações matemáticas (mesmo que sejam as mais simples), 

este número é bem menor em relação às esposas.  

Segundo o acre em números 2011, o município de Epitaciolândia possui um percentual de analfabetos equivalentes a 24.6, sendo 

esse índice mais elevado na zona rural onde em todo o estado 27.7% encontram-se em situação de analfabetismo. 

 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 

22 
 

 

 

A maior parte dos produtores possui nível educacional e 1ª a 4ª série, sendo igual a 4 e 10 o percentual de produtores da ARIE e ZA, 

respectivamente, que nunca estudaram. 

A taxa de rendimento de ensino no Estado vem crescendo, mas ainda é bastante acentuada. O número decresce bastante quando 

avaliado o rendimento relacionado do ensino fundamental (82,4%) para o médio (74,5%) e também o índice de abandono, que no ensino 

médio é superior a 13%. 
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Em mais de 30% das casas nenhum dos moradores freqüentam a escola. 

O alto índice de analfabetismo no Estado (23,7% da população-2000) pode ser demonstrado neste gráfico onde quase 40% das 

casas não há nenhum morador que estude. 
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Em grande parte das casas, a maior preocupação relacionada com a educação recai sobre os filhos. Sendo superior a 50% o índice 

de casas em que estes são os únicos que estudam. 

Em um comparativo do desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB em relação aos outros Estados 

brasileiros o Acre se encontra em 14ª e 7ª colocações quando se fala em ensino fundamental, até a 4ª e 8ª série respectivamente, e em 11º 

lugar em relação ao nível médio. Essas colocações, apesar de virem melhorando, podem exemplificar a baixa escolaridade e nível educacional 

da população da ARIE e seu entorno. 

 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 

25 
 

 

Em todo o Estado o equivalente a 21% das pessoas sobrevivem com principal fonte de sustendo obtida na agricultura (Acre em 

Números 2011). 

Mais de 60% dos entrevistados não contam com nenhum tipo de ajuda financeira que lhes auxilie. Sendo mais uma vez evidenciado o 

alto grau de dependência entre os moradores e suas propriedades. 
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O tipo de ajuda financeira disponibilizada aos moradores da unidade de conservação e sua respectiva área de amortecimento advêm, 

em sua maior parte, do governo. 

Segundo dados do acre em números de 2011, mais de 50% da população acreana sobrevive com um a dois salários mínimos por 

mês. 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 

27 
 

 

 

Apesar da maior parte dos entrevistados não receberem nenhum tipo de ajuda financeira, é relevante o número de moradores que se 

dizem beneficiados pelo governo (auxílio Bolsa Escola), somando 37 e 27% da população da ARIE e de sua ZA, respectivamente. 
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Mais de 35% dos entrevistados tanto moradores da ARIE quanto da zona de entorno recebem ajuda financeira mensalmente para 

auxiliar em seus gastos. 
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Segundo o Estado, em dado divulgado no acre em números de 2011, a renda per capita do município de Epitaciolândia já superava 

os R$ 9.000,00 em 2008. 

Tanto na ARIE quanto na Zona de Amortecimento (ZA) é grande o percentual de entrevistados que auxiliam financeiramente alguém 

que não reside dentro da ARIE. Este percentual equivale a 37 e 53%, ARIE e ZA, respectivamente. Esse dado pode ser explicado em 

decorrência do grande número de dependentes, geralmente filhos, dos moradores que moram na zona urbana em busca de uma melhor 

oportunidade de estudo. 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 

30 
 

 

A maioria dos moradores, tanto da ARIE quanto na Zona de Amortecimento, afirmam não ter saldos a recebe. 67% e 64%, 

respectivamente, não possuem dívidas em dinheiro para receber. E outros 33% e 36% afirmam possuir créditos a receber na comunidade. 
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Em sua maioria os moradores entrevistados não estão inadimplentes no mercado. Por outro lado a insolvência na comunidade atinge, 

na ARIE, cerca de 48% e na Zona de Amortecimento 47%, que afirmam dever para alguém. 
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Grande parte dos moradores, quase em sua totalidade, não possuem outra pessoa trabalhando em sua propriedade. Apenas 23% na 

ARIE e 19% na Zona de Amortecimento afirmam ter alguém trabalhando na propriedade. 

O trabalho familiar é o que movimenta a produção local. Raramente os produtores contratam força de trabalho alheia ao ambiente 

familiar, o que demonstra não haver espaço para ampliação da produção atual. Contratar trabalho externo à família quer seja na forma de 

diarista ou de agregado familiar, costuma ser uma prática usual na produção rural acreana, em momentos nos quais a safra de determinado 

produto exige. 

Provavelmente a estratégia de manejo, sobretudo para o produto castanha-do-Brasil, deverá considerar as alternativas para atender a 

demanda por trabalho, em especial em momentos nos quais o processo produtivo exige maior presença de trabalhadores, como no caso da 

coleta de ouriços, por exemplo. Os ouriços precisam ser coletados em 60 dias o que exige maior presença de trabalhadores nesse curto 

espaço de tempo.  

O trabalho ele é fundamental na sociedade capital porque dele advém toda a mão de obra e produção de produtos do capital. O 

trabalho, no sentido do consciente coletivo, é o que dá segurança à sociedade. 
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A maioria dos moradores da ARIE não responderam esta pergunta, cerca de 56%. Sendo assim, 22% afirmam não ter pagamento, e 

22% afirmam que o dinheiro é a forma de pagamento. 

Já os moradores da Zona de Amortecimento, afirmam que cerca de 61% não possuem pagamento, 20% não responderam a esta 

pergunta, e apenas 19% afirmam que o dinheiro é a forma de pagamento. 

Com poucos trabalhadores externos a comunidade salda suas dívidas de mão-de-obra pagando em dinheiro. Outra alternativa comum 

no Acre, são os pagamentos em serviços ou em produção, o que não acontece na ARIE, cuja economia encontra-se monetarizada, superando 

o estágio primitivo do escambo. 

COMO É O PAGAMENTO 

DA PESSOA QUE 

TRABALHA NA 

PROPRIEDADE? 
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Antes de se tornarem posseiros a maioria dos produtores trabalhou como diaristas para outros produtores, o que é uma situação 

comum no Acre. Mesmo após adquirirem sua propriedade alguns produtores continuam trabalhando na diária para outros em serviços 

considerados mais especializados e que remuneram melhor que o trabalho na própria posse, como por exemplo, operar motosserras.  

Cerca de 81% e 73% já trabalharam para outra pessoa, seja como empreiteiro, diarista, auxiliando em serviços em geral, e 

aproximadamente 19% dos moradores da ARIE e 27% dos moradores da Zona de Amortecimento não trabalharam para outra pessoa. 
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Mais de 70% dos moradores da ARIE e 72% dos moradores da Zona de Amortecimento, vieram de outro lugar.  

Da mesma forma que poucos produtores encontravam-se na ARIE no momento de sua criação, a maioria comprou a posse há pouco 

tempo. Se de um lado esse pouco tempo de permanência na área contribui para a tomada de decisão com relação à aplicação de diretrizes 

mais ousadas de manejo da UC, também compromete a estruturação de atividades de mais longo prazo como o manejo florestal da castanha.  
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A forma de obtenção da propriedade é da mais variável possível. Cerca de 63% dos moradores, tanto da ARIE como da Zona de 

amortecimento, compraram a propriedade, 22% dos moradores da ARIE e 15% da Zona de Amortecimento obtiveram como forma de herança, 

7% (ARIE) e 10 % (Zona de Amortecimento) trocaram, e 8% (ARIE) e 12% (Zona de amortecimento) obtiveram a propriedade de outras 

formas. 

O fato é, todos são posseiros e possuem algum documento que comprova isso. Buscar fornecer segurança jurídica para os produtores 

deve ser encarado como prioridade para o manejo da UC.  
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Os moradores da ARIE, em sua maioria, possuem documento da propriedade, e apenas 15% não possuem. O mesmo acontece para 

os residentes da Zona de Amortecimento, porém cerca de 20% não possuem documento da propriedade. 

Avaliar cada tipo de documento e sua base jurídica deve ser uma prioridade para o ICMBio no intuito de fornecer segurança jurídica. 

Somente assim as estratégias de manejo de médio e longo prazo poderão ser concretizadas. 
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A maioria dos moradores da ARIE e da Zona de Amortecimento (cerca de 72% deles) possuem apenas documento de compra e venda 

da propriedade. Enquanto 21% não souberam ou não quiseram responder. 

Na Amazônia, 85% da área privada têm legalidade questionável (áreas com suspeitas de documentação fraudulenta) devido 

principalmente à sobreposição de títulos e falta de integração de cartórios. 
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Dos moradores residentes na ARIE, cerca de 85% esperam receber pagamentos de até R$ 1000,00 (mil reais) e apenas 4% 

responderam que não têm nenhuma quantia a receber, número que aumenta drasticamente com relação aos moradores residentes na Zona 

de Amortecimento, onde 74% deles não possuem devedores. 

 

 

 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 

40 
 

 

Considerando os moradores da ARIE e da Zona de Amortecimento, a maioria deles (cerca de 62%) deve uma quantia em dinheiro que 

varia de zero (0) à quinhentos (500) reais.  
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Percebe-se que a maioria dos moradores, tanto da ARIE quanto da Zona de Amortecimento, já trabalharam como diaristas (cerca de 

36%) e outra grande parte deles nunca trabalhou para outra pessoa (média de 25,5%).  

 

 

Cerca de 70% dos moradores residentes não interior da ARIE e da Zona de Amortecimento receberam em dinheiro pelo trabalho 

realizado para outras pessoas, ou seja, fora de suas propriedades. Uma parte considerável, aproximadamente 20%, não recebeu remuneração 

alguma pelo trabalho realizado. Outros 7% receberam mercadoria em troca do trabalho. 

NÃO 

REMUNERADO 
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Atualmente o pagamento por serviços com mercadorias está um tanto defasado quando se trata da Amazônia em um contexto geral. A 

realidade dos moradores da ARIE Seringal Nova Esperança e de sua ZA é condizente com esse fato. 

 

Tratamento diferenciado deverá ser dado aos produtores que afirmam ter nascido na ARIE e que estão lá até o momento. Essa 

permanência, ou pouca vontade de migrar, distingue esses produtores da maioria, tendo em vista que a migração rural no Acre é intensa. 

Mas, no geral a população está na região há aproximados 10 anos, o que ao mesmo tempo em que possibilita uma tomada de decisão 

rápida sobre manejo da UC impede a realização de atividades de manejo de médio e longo prazo. 

A grande maioria dos moradores, tanto do interior da ARIE quanto da Zona de Amortecimento passaram a morar lá no período de 2000 

a 2010. Além do fato de que alguns (4%) nasceram na própria UC. 
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Tanto os moradores do interior da ARIE como os da Zona de Amortecimento responderam, em sua maioria (83%) que antes de 

passarem a morar na ARIE na ZA moravam em outras localidades do estado do Acre. Outros ainda, vieram de diversos estados.   

Os produtores que viveram em outros países, provavelmente na Bolívia, precisam ser identificados para averiguar sua condição no 

país. A grande maioria dos produtores são acreanos que migraram de outras áreas rurais. O mais importante é que são produtores e não 

moradores de área urbana se aventurando na rural.  
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A grande maioria dos residentes tanto no interior da ARIE quanto na Zona de Amortecimento acham que coletam toda castanha-do-

Brasil (Bertholletia excelsa) que cai. Evidente que a possibilidade de se coletar 100% dos ouriços que caem em cada safra de castanha é 

remota. Cálculos otimistas dão conta de que são perdidos em torno de 20% das sementes, durante o período de coleta. Essa perda diz 

respeito à quantidade de ouriços que caem antes ou depois do período de coleta adotado pelo extrativista. 

Muito embora alguns ambientalistas ortodoxos acreditem na possibilidade do extrativismo da castanha colocar em risco a regeneração 

natural da espécie, o que é impossível do ponto de vista técnico, essa perda de 20%, ruim para a viabilidade econômica dessa produção, 

deveria ser suficiente para atender as demandas da regeneração natural.   

Dentre os produtos florestais passíveis de exploração com base no modo extrativista de produção, a castanha é um dos que possuem 

maior importância econômica e social. Manejada por milhares de famílias que vivem no interior da floresta em uma faixa que vai do Acre até o 

Amapá, a castanha é uma espécie florestal de altíssimo valor comercial no mercado nacional e internacional. Sem concorrente direto, a não 

ser a castanha de caju em nichos de mercado específicos, a produção de castanha amazônica é, na sua totalidade, oriunda do extrativismo, 

sendo, respectivamente, os estados do Amapá, Acre e Pará os maiores produtores. 

 

VOCÊ COLETA TODOS OS OURIÇOS 

DE CASTANHA QUE CAEM? 
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Grande parte (37%) dos residentes na ARIE acreditam que perdem mais da metade da coleta de ouriços de castanha, dos residentes 

da Zona de Amortecimento (61%) não souberam responder e (12%) alegam que perdem mais da metade da produção de castanha. 

Essa informação corrobora a média, assumida pelos técnicos, de 20% de perda de sementes de castanha na coleta. Por outro lado, a 
produção de castanha vem sofrendo queda, a partir da década de 1980, devido às persistentes taxas de desmatamento, o que reflete também 
na realidade dos moradores da ARIE e da sua Zona de Amortecimento. 

 
A estratégia de manejo florestal a serem adotadas para estimular a produção de castanha na ARIE e na ZA deverão considerar a 

ampliação do percentual de coleta, na meta de coletar 100% das sementes de castanha, desde que programas de regeneração natural e de 

plantio sejam conduzidos em paralelo. 
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Grande parte dos residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento não responderam quantas venderam castanha neste 

ano, outra parte tanto respondeu que não venderam nenhuma vez, e em média 12.5% dos residentes de ambos os locais 

responderam que venderam duas vezes até o momento da pesquisa. 

Como a castanha é um produto colhido de janeiro a março, como normalmente a coleta usa a força de trabalho familiar os 

extrativistas se organizam para realizarem dois períodos de coleta durante a safra. Além de muitos produtores não venderem toda 

produção, reservando uma parte considerável para consumo próprio.  

Há que se considerar também que há um conhecido oligopólio e oligopsonio na compra e venda da castanha no primeiro 

elo da cadeia produtiva, quando o produto sai da mão do extrativista e vai para o intermediário, que, por sua vez, irá comercializar 

com a indústria de beneficiamento primário que, na grande maioria das vezes, quebra e seca a semente para colocar no mercado 

internacional. A cadeia da castanha só é pulverizada, com a presença de muitos agentes no primeiro elo, do manejo no interior da 

floresta, e no último elo quando a castanha é transformada em produto final para ser entregue ao consumidor familiar. 

Essa estrutura concentrada da cadeia produtiva leva o extrativista a manter certa regularidade com o comprador o que, por 

sua vez, faz com que realize poucas operações comerciais com o mesmo comprador oligopolizado.     
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A maioria dos residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento receberam dinheiro como forma de pagamento pela 

produção de castanha, ambos os residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento não souberam responder e apenas uma 

minoria da Zona de Amortecimento respondeu que a forma de pagamento é por mercadoria. 

Superar a fase do escambo na produção florestal seja para qual produto florestal, inclusive com relação ao produto mais 

valioso: a madeira deve ser uma estratégia a ser assumida por todos os envolvidos. Mais grave que o oligopólio da compra da 

produção extrativista de castanha (concentrada em dois compradores preferenciais), a troca ou escambo por mercadoria 

representa a pior relação comercial que o extrativista pode adotar. Sempre o produto florestal é desvalorizado e a estiva objeto do 

escambo é super valorizada. Mas, o pior, o extrativista, no escambo, não consegue identificar a existência de perdas ou ganhos na 

relação comercial, fica perdido. 

Muito embora haja uma tendência do mercado amadurecer e abolir o escambo, o que confirma a reduzida ocorrência dessa 

prática (3%) e somente na ZA, os agentes e atores sociais envolvidos na produção de castanha na ARIE devem concentrar 

esforços no sentido de abolir de vez o escambo.  

Receber em dinheiro é fundamental e fornece um atrativo na rentável atividade extrativista da castanha. Fazer com que a 

moeda circule no interior da comunidade amplia a dinâmica econômica local.  
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A maioria dos residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento venderam as castanhas coletas perto de onde residem, e 

grande parte dos entrevistados de ambos os locais não responderam onde venderam as castanhas. 

Devido a dificuldades encontradas pelos moradores para escoamento da produção os extrativistas da ARIE e da Zona de 

Amortecimento preferem vender sua produção de castanha, para uma pessoa na comunidade e esta depois revende para os 

interessados, diminuindo assim a rentabilidade desta atividade para os coletores de castanha. 

Essas informações reforçam aquelas obtidas com relação à quantidade de operações comerciais que realizam os 

extrativistas. A estratégia de manejo florestal da castanha deverá assumir tanto a possibilidade de se agregar valor à produção 

primária, ficando o extrativista responsável pela quebra e secagem da amêndoa ao invés de fornecer a semente na casca, quanto 

à possibilidade de se colocar a produção de castanha diretamente na usina de beneficiamento primário, o que vai requerer uma 

estrutura comunitária de transporte e armazenagem da produção.  
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Boa parte dos moradores dos da ARIE e da Zona de Amortecimento vendem a castanha coletada para um 

marreteiro, ou seja, uma pessoa que vai até a comunidade e compra dos moradores e depois revende para outras pessoas, 

alguns vendem diretamente para COOPERACRE. A maioria dos moradores da ZA não responderam. 

Devido a dificuldades encontradas pelos moradores para escoamento da produção os moradores da ARIE e da 

Zona de Amortecimento preferem vender sua produção de castanha, para uma pessoa na comunidade que depois revende 

para os interessados, diminuindo assim a rentabilidade dessa atividade para os coletores de castanha. 
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Dos residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento praticamente 80% venderam até 25 latas de castanhas em 

2011 e, em média 10%, dos residentes de ambos locais venderam até 50 latas de castanha. Considerando que uma lata, 

também pesa em média 10 quilos, a produção de castanha está em torno de 250 quilos por safra e por extrativista. 

Tendo em vista que essa quantidade é bem inferior ao observado nos seringais acreanos, que gira em torno de 2 

toneladas de castanha por unidade produtiva, colocação, por safra e por ano, há de se considerar duas hipótese para essa 

reduzida produção na ARIE. 

A primeira de que existem uma quantidade expressiva de castanheiras que estão ociosos, ou seja, cujos ouriços 

não estejam sendo coletados, o que não confere com as outras respostas dos produtores nesse levantamento 

socioeconômico. 

Já a segunda de que a área ocupada por cada produtor é bem inferior aos 300 hectares em média de uma 

colocação de seringal. Com 1/8 da área de uma colocação o extrativista da ARIE estaria produzindo 1/8 das sementes de 

castanha em comparação com um seringal tradicional. 

A estratégia de manejo florestal da castanha deverá assumir a possibilidade de ampliar a produção de castanha por 

produtor, ampliando a área de cada propriedade e ampliando a quantidade de indivíduos, ou árvores, de castanheira sendo 

manejadas em cada propriedade.  
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Para se ter uma idéia da expressiva produção acreana de castanha, em relação à safra de 2008, que rendeu cerca 

de 1,8 milhão de latas. O Acre domina 20% do mercado nacional da castanha. O peso de cada lata - medida usada para 

negociar a castanha entre compradores e extrativistas - varia. Em geral, pesa em média 10 quilos quando a amêndoa está 

enxuta. 

 

 

 

Dos moradores da ARIE e da Zona de Amortecimento, 85% venderam a produção de castanha por um preço de até 

15 reais, enquanto 15% destes venderam por até 25 reais. 

A Cooperacre, um dos maiores compradores de castanha que atuam na ARIE, pagou em 2009 aos extrativistas 

associados uma média de R$ 12,00 por lata de castanha. Fora das cooperativas, o valor é mais baixo - entre R$ 7 e R$ 8 

cada lata. Em 2008 a lata chegou a R$ 18,00. 

Esperar o final da safra para vender a castanha é uma estratégia de mercado comumente adotada pelo extrativista. 

Apesar do risco de se ampliar a perda de sementes por ataque de roedores e dificuldades de armazenagem apropriada, o 
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extrativista sabe que a partir de abril a castanha terá seu preço ampliado em percentuais que podem dobrar o valor da lata. 

Por isso os extrativistas que não estão avexados para repor seu capital de giro preferem esperar para realizar uma venda 

no final da safra. 

No entanto, independente da época na qual o extrativista venda sua produção de castanha os valores são, no geral, 

tentadores quando comparados com os outros produtos florestais. Produzir castanha é bom negócio para o extrativista, 

para os usineiros e para os outros agentes presentes em outros elos da cadeia produtiva, inclusive o fisco estadual.    

 

 
Nenhuns dos entrevistados dos residentes da ARIE cortam seringa, e apenas 3% dos moradores da Zona de 

Amortecimento afirmaram que ainda praticam essa atividade extrativista. 
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De acordo com a produção de borracha 96% dos residentes da ARIE não produzem borracha e 4% não souberam 

responder, na Zona de Amortecimento apenas 2% afirmaram produzir 50kg de borracha e 69% não produzem borracha. 

Nos últimos 20 anos a região amazônica vem reduzindo a produção de borracha, muito embora alguns governos 

estaduais venham adotando medidas para remediar essa, que parece inexorável, situação de mercado. Em nível federal o 

Ministério do Meio Ambiente manteve o subsídio para melhorar o preço da borracha para os extrativistas até meados de 

2000. Com o fim do subsídio a produção amazônica se inibiu.  
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Em média 63% dos moradores da ARIE e da Zona de Amortecimento responderam que a ARIE não tem mais 

castanheiras que a RESEX Chico Mendes e em média 22% dos residentes de ambos os locais responderam que a ARIE 

tem sim mais castanheiras que a RESEX Chico Mendes. 

Como a ocorrência de um maciço de castanheiras no local foi o que justificou o decreto de criação da ARIE a 

percepção dos extrativistas com relação à quantidade de castanheiras existentes no local é crucial. 

Para 1/5 dos produtores, o que pode ser considerado em número expressivo, há na ARIE mais castanheiras que na 

RESEX Chico Mendes. Essa informação deverá ser analisada a partir dos dados obtidos com o Inventário Florestal, em 

fase de conclusão. 
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Com qualidade excepcional, em especial para emprego como colunas na construção civil e para carvoaria, a madeira da 

castanha é o principal risco para a produção das sementes. Muitos produtores questionam, a cada ano e sob pressão dos 

extratores de madeira, a importância da renda gerada com a venda da árvore em pé, que pode chegar a até 300 reais. Diante de 

uma demanda por dinheiro, acarretada por doenças ou para investimentos, a venda da castanheira é um ativo importante na 

propriedade.  

Os moradores da ARIE (38%) responderam que a madeira da castanheira é boa para utilização na construção civil, 30% 

respondeu que a madeira é útil na construção de cercas e 26% que útil é para fazer carvão. Os residentes da Zona de 

Amortecimento em sua maioria responderam que a madeira da castanheira e útil na construção, cercas e curral. 

A madeira da castanheira é considerada excelente para aproveitamento industrial. Em geral, a árvore apresenta um tronco 

reto, muito regular da base da árvore até sua copa. Sua madeira é muito resistente, de fácil processamento, e considerada bonita, 

podendo ser utilizada para a construção civil e naval, assim como para a fabricação de pisos, forros, painéis decorativos, 

embalagens e compensados. Estas características levaram à intensa exploração da espécie, à depredação dos estoques naturais, 

destruição de castanhais nativos e até a sua extinção em algumas localidades da Amazônia. Por esta razão, o corte de 

castanheiras nativas foi proibido por decreto federal em 1994 (Decreto 1.282, de 19 de outubro de 1994), o que, infelizmente, não 

garantiu a manutenção da espécie. 
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Além da taxa elevada de desmatamento a castanheira quando exposta no campo reduz sua capacidade produtiva devido à 

dificuldade do inseto polinizador alcançar a copa da árvore fora do ambiente de floresta. Nota-se uma diminuição no rendimento da 

produção da castanha o que reflete na realidade dos residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento. 

Em torno de 60% dos residentes da ARIE e de Zona de Amortecimento acreditam que a produção de castanhas diminuiu, 

em media 17% dos residentes de ambos os locais disseram que não houve diminuição na produção das castanhas. 
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A disposição dos extrativistas para cultivo de castanha fornece uma idéia clara da importância dessa espécie 

florestal na região. Dos residentes da ARIE e Zona de Amortecimento plantariam mudas de castanheiras se tivessem 

disponíveis, em torno de 17,5% não plantariam. 

Apesar do longo tempo de maturação da castanheira e amadurecimento dos frutos para colheita, nota-se que os 

residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento estão dispostos a investirem nessa atividade produtiva sustentável para a 

floresta. 

Na estratégia de manejo florestal a ser adotada para produção de castanha a ampliação do número de castanheiras 

por hectare deverá ter prioridade. O extrativista vai precisar ser estimulado ao cultivo e novas formas de plantio deverão ser 

analisadas. 
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O reconhecimento da importância da castanha na região é expressa de forma clara pelos extrativistas. Um pequeno 

número de produtores, provavelmente que possuem uma produção agropecuária consolidada, não enxergam no manejo florestal 

da castanha uma saída econômica possível para sua propriedade. Todavia, os extrativistas, inclusive aqueles localizados na ZA, 

não têm dúvida sobre a importância da castanheira para a economia local.   

Os residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento em sua maioria acham importante que se invista na produção de 

castanha, e poucos, em média 25%, não acham necessário que se invista na produção de castanha. 

Na Amazônia são varias as políticas públicas que visam revitalização da produção de castanhas para melhorar o 

rendimento da castanha agregando valor e melhorando a qualidade do produto para futura exportação.  
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Dos entrevistados na ARIE 18% e na Zona de Amortecimento 15%, responderam que é necessário investir na produção da 

castanha, porque esta é rentável financeiramente. Dos residentes da ARIE 26% e 14% dos residentes da Zona de Amortecimento 

acreditam que a produção de castanha não viável economicamente e uma minoria de ambos os locais acreditam que é necessário 

se investir na produção de castanha para melhoria de vida dos habitantes destes locais, para garantia de sustentabilidade. 

A produção de castanha apresenta-se como uma fonte de renda para os extrativistas no caso da Amazônia, as famílias 

extrativistas que vivem na floresta são responsáveis por toda a castanha que chega ao mercado. No estado do Acre, 

aproximadamente 5 mil famílias envolvidas diretamente com a extração da castanha têm neste produto parte essencial de suas 

rendas. 
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Cerca 18% dos moradores da ARIE e 15% dos residentes da Zona de Amortecimento acreditam que para melhorar a 

produção é necessário a viabilização de recursos por parte do governo, assim como criar usinas de beneficiamento e plantações de 

castanheiras. 

O setor extrativista ainda carece de políticas públicas que direcionem as ações governamentais e reconheçam a sua 

importância para a conservação da floresta por intermédio da valorização dos produtos, produtores e seus processos produtivos, 

ancorados no uso múltiplo do ecossistema florestal local. 
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Em média cerca de 78.5% dos entrevistados afirmaram que a quantidade de casas variam de 0 à 5, sendo que 7% 

dos moradores de ambos os locais responderam que a quantidade de casas varia de 5 à 10. Essa “casas”em sua grande 

maioria são construções feitas com palha que servem para estocar suas produções. 
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 Em média 72% dos moradores da ARIE e da Zona de Amortecimento responderam que tem roçado variando até 2 hectares 

e 13.5% dos moradores de ambos os locais responderam que tem roçado variando até 4 hectares. 

 Os moradores desses locais possuem roçado para a plantação de subsistência, apesar de fazerem queimadas para 

implantarem os mesmos, necessitando assim terem suporte técnico para uso adequado dessas áreas. 
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Em média 80% dos enrtevistados terão seus roçados deste ano variando de 0 à 2 hectare, e 6% em media terão seus 

roçados variando de atingindo até 4 hectare. 

Os moradores desses locais possuem roçado para produção familiar, apesar de fazerem queimadas para implantarem os 

mesmos, necessitando assim terem suporte técnico para uso adequado dessas áreas. 
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Em média 71.5% dos residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento responderam que tem o tamanho de seu 

pasto atinge 20 hectares e 15% dos residentes da ARIE e 5 % dos moradores da Zona de Amortecimento possuem pasto 

de até 40 hectares. 
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Em torno de 85% dos moradores da ARIE e da zona de Amortecimento afirmaram que o local não é muito bom de caça e 

apenas 13%, em média, responderam que o local e bom de caça. 
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Em média 91% dos residentes da ARIE e da Zona de Amortecimento responderam que não têm animais silvestres, e 

apenas 7% responderam que na região pode ser encontrado animais como, nambu, paca, cotia, tatu, capivara, macaco.  

Sendo uma região pequena e bastante antropizada, não é muito comum encontrar animais silvestres. 
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Tanto os moradores da ARIE quanto os moradores da Zona de Amortecimento afirmam que a região não é bom para a 

prática pesqueira. Em sua maioria (em torno de 81%) acham que não há peixes nos igarapés que existem na área de influencia da 

ARIE. (Igarapés: Iná, Mal arrumado, etc.) 

Essa realidade destoa do contexto amazônico. Com extensa rede hidrográfica a pesca é uma das atividades mais 

importantes na Amazônia, constituindo-se em fonte de alimento, comércio, renda e lazer para grande parte de sua população. 

Logo, o fato de os moradores entrevistados afirmarem que aquela área não é boa para pesca chama a atenção para o 

motivo pelo qual isso ocorre, seja pela escassez hídrica do local, seja pelo mau uso dos recursos oferecidos. Tudo indica que a 

taxa de desmatamento observado na região esta comprometendo a qualidade e quantidade da água presente na hidrografia, o 

que, por sua vez, pode comprometer a ictiofauna. 
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Os moradores não possuem o costume de pescar constantemente, essa pouca aptidão pela prática pesqueira deve-se à 

escassez de peixes e igarapés ainda preservados na região. 
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Como o lugar não é bom para pescaria 56% dos moradores da ARIE e 36% dos moradores da ZA não responderam onde 

mais pescam. Nota-se que devido à ausência de opção para pesca, os moradores que responderam que exercem essa prática, 

costumam fazê-la em açude, o que diferencia da realidade da Amazônia, pois grande parte da pesca é feita nos rios.     
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Nota-se que a grande maioria dos entrevistados, aproximadamente 70%, possuem criação de galinhas e patos. 

Já a pecuária encontra-se em segundo lugar. O restante das criações existentes se dividem ente patos, cavalos, porcos, 

entre outros. 

Mais que 80% do desmatamento na Amazônia é atribuído à instalação da pecuária. Essa atividade assumiu um papel 

central na economia da Amazônia, com impactos ambientais negativos, porem, comparando esse dado a realidade dos 

entrevistados, nota-se que a pecuária encontra-se em percentual muito inferior. 

Com pouca expressão econômica na área, ou com expressão inferior ao comumente encontrado na região, ainda há 

espaço para reversão do processo de agropecuarização da ARIE. Não estão claras as razões que fizeram com que a pecuária 

tenha menos expressão na ARIE que na realidade da RESEX Chico Mendes. 

O importante é que a estratégia de manejo florestal adotada para aquela Unidade de Conservação terá que considerar o 

baixo estágio de consolidação da pecuária no sentido de torná-la menos atrativa que o manejo florestal da castanha, que, por sua 

vez, deve ser promovida.   
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Das cinco culturas citadas pelos entrevistados, as que apresentam maior intensidade (71% e 28%), em média, são as 

culturas de macaxeira e banana, sendo as outras culturas expressadas em menos de 1%. Esse tipo de produção é tradicional 

na região.           
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Tanto os moradores da ARIE quanto os da ZA, responderam em sua maioria que a doença mais comum naquela região é 

a gripe. O restante dos entrevistados dividiram-se entre dengue e e febre e outras doenças mais raras. 

Nota-se que não há registro de doenças mais graves nesta região como a malária e a febre amarela, que são doenças 

comuns nessa área do Brasil. 
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Um total de 82% dos moradores da ARIE responderam que não existem médicos atendendo na região.  

Com a falta de profissionais da área da Medicina no local, os moradores são atendidos em sua maioria por um agente de 

saúde, que por sua vez, sem possuir os conhecimentos necessários para esse atendimento, compromete a saúde dos moradores. 

Porem, analisando a realidade da Amazônia a falta de médicos é uma constante e não é um problema isolado dessa região.                                                       
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Os remédios mais utilizados entre os moradores entrevistados são ao analgésicos, levando em conta que a doença mais 

comum é a gripe e os males que a mesma causa requerem esse tipo de medicamento para o tratamento.   
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Verificando quais componentes da família ficaram doentes esse ano, nota-se que a grande maioria dos produtores tanto 

da ARIE quanto da ZA responderam que ninguém ficou doente. Na ARIE 19% dos entrevistados responderam que o produtor 

adoeceu,18% responderam os filhos e 15% a esposa. Na ZA diferentemente da ARIE, 20% responderam que a esposa adoeceu e 

17% responderam o produtor.  
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Dos moradores da ARIE, 37% responderam que apenas uma vez ao ano existe atendimento médico naquela região. 18% 

responderam uma vez ao mês e 26% responderam duas vezes ao ano.Diferentemente,os moradores da ZA responderam em sua 

maioria que existe atendimento médico uma vez por mês e 32% responderam uma vez por ano,14% responderam duas vezes ao 

ano.    
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Perguntados sobre quando foi a última vez que houve atendimento médico na região os moradores da ARIE responderam 

em sua maioria (82%) que o atendimento ocorreu no mês de julho, 11% respondeu mês de junho e 7% dos entrevistados não 

souberam responder. Não diferente, 78% dos moradores da ZA também responderam que a última vez que houve atendimento  

médico na região foi no mês de julho,10% não lembra 9% diz que foi em junho e 3%  diz que foi em maio. 
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Os gráficos acima representam a média do consumo de cada morador reverente aos produtos citados. 

Nesse contexto, temos que os quatro (04) principais produtos consumidos tanto na ARIE quanto na ZA respectivamente 

são: açúcar, combustível, óleo e sal. Os demais itens são representados em menor quantidade. 
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  Em relação às despesas anuais, o maior gasto dos entrevistados é com roupas (60% na ARIE e 61% na ZA), o segundo 

maior gasto é com armas (cartuchos e materiais afins), logo em seguida vem o gasto com sandália (5% na ARIE e 11% na ZA). Os 

demais gastos com terçado, enxada, machado e cobertor tanto da ARIE quanto da ZA ficam entre 2% e 5%. 
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 Vincular algum tipo de Unidade de Conservação a um determinado modelo de produção, que não é realizado fora dela, é 

muito difícil. No geral a população, inclusive a urbana é mais bem informada, que dirá a rural, não consegue aceitar que exista 

alguma categoria de UC destinada à produção. Quando essa produção significa derrubar árvores aí é que ninguém se entende. 

Por sinal, nesse quesito que não é o caso em tela, pois ninguém está prescrevendo derrubar árvores na ARIE, até mesmo o 

ICMBio tem muita dificuldade para compreender a diferença entre manejo florestal e exploração de madeira, uma vez que ambas 

as atividades derrubam árvores. 

 No caso da ARIE e sua ZA não é diferente. A grande maioria dos residentes no interior da ARIE quanto na zona de 

amortecimento, em média 51,5%, não souberam definir a utilidade de uma Unidade de Conservação. Entretanto a outra parte 

afirma que uma Unidade de Conservação tem como principal finalidade a preservação. 

 Na verdade, a maioria dos moradores da região Amazônica, em menor ou maior grau, reconhece a importância de uma 

Unidade de Conservação, no entanto, muitos deles desconhecem o seu real significado e não concordam com as restrições 

impostas por essas unidades. O fato que chama a atenção é que muitos moradores dessa unidade não concordam com as 

restrições que são impostas, mesmo sabendo que pra residir no interior dessas unidades é necessário aceitar e seguir as normas. 
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  Se entender o papel de uma UC já é difícil diferenciar suas mais de 10 categorias de manejo é impossível. Apesar de 

previstas na legislação que instituiu o SNUC, em 2000, essas categorias de manejo são compreendidas por um grupo privilegiado 

de técnicos que possuem muita experiência, no mínimo mais de 10 anos, com o tema das UCs e na Amazônia. 

  A grande maioria dos moradores tanto os residentes no interior da própria ARIE como os residentes da zona de 

amortecimento, aproximadamente 63,5%, não souberam responder qual a utilidade de uma ARIE, porém alguns dos que 

responderam afirmaram também,assim como na última pergunta, que seria uma unidade com o intuito de preservação. 

  De acordo com o SNUC, Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena a média extensão, com 

pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota 

regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas 

áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. No caso do Seringal Nova Esperança o interesse 

ecológico diz respeito à conservação da castanheira e de seu habitat. 

  Assim como os moradores vinculam unidades de conservação somente à preservação, o mesmo acontece com a ARIE. A 

grande maioria desconhece o objetivo da mesma, deixando de atuar da forma correta, e utilizando práticas exploratórias. 
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 Existe uma clara divisão na ARIE e na ZA. Parece que metade da população está desiludida com a criação da UC enquanto 

outra metade considera válido sua criação. Esse resultado é importante para a estratégia de manejo da UC que contará com apoio 

irrestrito de, no mínimo, metade dos moradores, algo difícil de se encontrar na Resex Chico Mendes por exemplo.  

 A maioria dos residentes do interior da ARIE quanto os residentes da zona de amortecimento afirmaram que não valeu a pena 

criar uma unidade de conservação, e o restante afirmaram que sim, que a criação valeu a pena, no entanto, a minoria não opinou 

ou não soube responder se realmente foi adequada a implantação da unidade. 

 Criar uma unidade de conservação não é tarefa fácil. Não tanto pelas dificuldades técnicas, mas, sobretudo, pelas dificuldades 

como, por exemplo, as políticas, mas o que faz da criação de unidades de conservação uma tarefa especialmente difícil são as 

resistências opostas pelas pessoas, grupos ou setores (e seus prepostos na política) que ocupam, exploram ou planejam explorar 

os recursos naturais. 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 
 

 

84 

 No caso da ARIE Seringal Nova Esperança a maioria dos moradores são bastantes tradicionais, e ao imporem tais restrições a 

eles à resposta não é satisfatória sendo que os mesmo alegam que não são oferecidos alternativas econômicas viáveis. 

 

 

 Dos residentes no interior da ARIE, 30% a maioria não soube opinar porque a criação da unidade valeu à pena, 29% 

afirmaram que a implantação da mesma diminui na renda do produtor em função das restrições para produção e 22% concordam 

que a unidade contribuiu para a preservação do local. 

 Já os residentes da zona de amortecimento, a maioria, sendo cerca de 21% afirmam que a criação da ARIE proporcionou uma 

melhoria na vida dos moradores, 15% não soube opinar, sendo que 17% afirmaram que houve o aumento da preservação do local 
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e 17% afirmaram que houve uma diminuição na renda, 12% não opinaram. E o restante, no caso a minoria, afirmam que o local 

não é adequado pois está muito povoado e há muitas áreas desmatadas sendo assim mais alegam que o local deveria ser um 

assentamento do INCRA, e outros ainda afirmaram que não houve nem assistência sendo assim a ARIE não surtiu efeito. 

 A implantação de unidades de conservação na Amazônia como em qualquer lugar está fundada no entendimento de que as 

áreas naturais desempenham funções essenciais para a sobrevivência, o bem estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento das 

sociedades humanas. E que, portanto, é necessário assegurar a conservação de extensões significativas dos ambientes naturais, 

vale dizer, é preciso limitar ou proibir a exploração de recursos naturais nessas áreas. Muitos dos moradores no interior dessas 

áreas se não forem bem instruídos e esclarecidos sobre as ações permitidas nesses locais com certeza não haverá uma 

conciliação, pois a idéia que eles têm é que as restrições, as fiscalizações só vão dificultar a sua vida, e reclamam principalmente 

de alternativas viáveis não oferecidas em troca. 
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 A maioria dos residentes no interior da ARIE quanto os que residem na Zona de Amortecimento, cerca de 81%, afirmaram que 

não participaram da criação da ARIE, sendo o restante responderam que sim, houve a participação dos mesmos na criação. 

 Afirmar que não participou da criação da UC significa dizer que não foi ouvido quando da assinatura do Decreto Presidencial 

de criação. Duas razões são possíveis nesse caso. Ou o produtor não morava na região na época ou o órgão responsável se 

apressou em demasia na criação. Toda UC criada na Amazônia antes de 2002, quando da regulamentação do SNUC, padece 

dessas duas possibilidades, ambas ruins para a gestão da UC. 
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  A Lei do SNUC introduziu mudanças importantes no processo de criação de unidades de conservação. Dentre elas, 

destaca-se, sem dúvida, a exigência de consulta pública. Diz a Lei que “A criação de uma unidade de conservação deve ser 

precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais 

adequados para a unidade”. Portanto nota-se um descumprimento da lei em relação à opinião dos próprios moradores que 

residem no local. 

 

 

 A afirmação de havia mais castanheiras na ARIE em 1998 que agora reforça as respostas dos produtores de que a produção 

de castanha vem reduzindo com o tempo. A estratégia de manejo florestal deverá priorizar a retomada dessa densidade original de 

castanheira, que justificou a criação da ARIE.  

 A maioria dos residentes no interior da ARIE quanto dos que residem na zona de amortecimento, cerca de 60%, não 

souberam responder se antes da criação da unidade havia mais castanheiras do que nos dias atuais. Sendo que em torno de 30% 

responderam que sim, antigamente havia mais castanheiras do que hoje em dia e aproximadamente 7% afirmaram que não havia 

mais castanheiras do que hoje em dia. 

http://uc.socioambiental.org/o-snuc/o-que-%C3%A9-o-snuc
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 Sabe-se que a produção de castanha vem sofrendo uma queda desde 1980, sua produção total, de acordo com dados do 

IBGE, caiu de 33.431 toneladas, na safra de 2000, para 27.389 toneladas em 2002, o que representa uma redução de quase 20% 

em dois anos. a queda na produção de castanha-do-Brasil na região amazônica está relacionada à falta de incentivos 

governamentais aos produtores extrativistas e aos problemas nas organizações cooperativistas, principais responsáveis pela 

extração da castanha. Além da falta de incentivos governamentais, a queda da produção da castanha-do-Brasil pode estar 

relacionada ao desmatamento na região amazônica e conseqüente redução das áreas de plantio da castanheira para dar espaço a 

novas culturas, apesar da proibição de corte de exemplares nativos.  

 

 

 

 A maioria dos residentes do interior da ARIE quanto os que residem na ZA, cerca de 75% não sabem se os moradores foram 

ouvidos. Outros afirmam que sim, os moradores foram ouvidos. E os demais afirmaram que não, os moradores não foram ouvidos 

em relação à criação da unidade. 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 
 

 

89 

 A Lei do SNUC introduziu mudanças importantes no processo de criação de unidades de conservação. Dentre elas, destaca-

se, sem dúvida, a exigência de consulta pública. Diz a Lei que “A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de 

estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a 

unidade”. Portanto nota-se um descumprimento da lei em relação à opinião dos próprios moradores que residem no local. 

 

 

 

 A maioria dos residentes no interior da ARIE quanto os residentes na zona de amortecimento, cerca de 80%, não souberam 

responder se houve a participação da COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DE XAPURI-CAEX. 

 Dentre os objetivos da CAEX, destaca-se a manutenção da floresta e a preservação da identidade dos seringueiros. E em um 

conceito mais geral destaca-se a exploração de forma sustentável. 

 Na ARIE, não houve participação da CAEX.  

http://uc.socioambiental.org/o-snuc/o-que-%C3%A9-o-snuc
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 A maioria dos residentes no interior da ARIE quanto os que residem na zona de amortecimento, aproximadamente 74,5%%, 

não souberam afirmar se houve uma participação do STR na criação da unidade. 

 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem o papel de representar e defender os direitos do trabalhador e da trabalhadora 

rural, e seu objetivo são garantir os direitos trabalhistas, combater o trabalho infantil e escravo, garantir Previdência Rural, acesso 

a Educação e Saúde para o campo, a Reforma Agrária e o Fortalecimento da Agricultura familiar. No entanto, os residentes 

afirmam que não houve a participação do mesmo na criação da unidade de conservação ARIE Seringal Nova Esperança. 
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  Os moradores que residem no interior da ARIE quanto os que residem na Zona de Amortecimento, cerca de 52%, 

afirmaram que a criação de uma RESEX não seria a melhor alternativa. Muitos não souberam responder, e mais de 20% 

afirmaram que sim, a criação de uma RESEX seria adequada para a região. 
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  As Resex são unidades de conservação de uso sustentável, categoria que tem como objetivo harmonizar a exploração dos 

recursos naturais renováveis e o bem estar sociocultural das comunidades locais com a conservação da biodiversidade. A reserva 

extrativista é utilizada por populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se na criação de animais de pequeno porte. Tem como 

principal objetivo proteger os meios de vida e cultura dessa população e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 

unidade.  

  Entretanto, os moradores discordam da forma de vida de uma unidade de uma Resex, muitos acham que só irá prejudicá-

los, impedindo o plantio e principalmente as fiscalizações que são feitas no interior dessas unidades são o que mais preocupa os 

moradores.  
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 Os residentes no interior da ARIE, 52%, não souberam opinar em relação a alguma alternativa caso haja a mudança de 

categoria, no entanto, os residentes na zona de amortecimento, 46%, afirmam que deve ter uma conciliação entre a preservação e 

a melhoria na condição de vida dos moradores. 

 Alguns alegam ainda, que depende do incentivo que o governo irá fornecer, ou que a área não tem mais condições favoráveis 

a uma unidade, outros afirmam ainda que a área já abriga muitos moradores, e ainda há os que discordam com a mudança e 

preferem que continue do modo que está atualmente. 

 De acordo com os gráficos, os residentes na ARIE, querem uma solução para a geração de renda com base na terra, e 

segundo a opinião da maioria, havendo uma mudança de ARIE para assentamento eles iriam ser beneficiados com os recursos 

financeiros oferecidos pelo Incra, e havendo mudança para qualquer outra categoria ambiental eles almejam alternativas como 

ampliação de pastagens, exploração de recursos madeireiros, entre outras alternativas viáveis já que muitas das atividades 

exercidas em suas áreas serão restritas. 
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 Os residentes no interior da ARIE quanto os que residem na zona de amortecimento, aproximadamente 75%, afirmam que a 

transformação da área em um assentamento seria a melhor alternativa no momento. 

 Na utopia de uma divisao territoral “mais justa” e, anciando por ajuda financeira e tecnica por parte governamental, os 

entrevistados acreditam que o melhor para o futuro da UC é transformá-la em um projeto de assentamento. 
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  Um assentamento tem o objetivo de viabilizar o acesso das famílias a terra após a imissão de posse nas áreas 

desapropriadas pelo Governo Federal. E assim, orientar as ações para a criação, implantação, desenvolvimento, consolidação, 

propiciando ou favorecendo a organização sócio-econômica dos beneficiários e o atendimento aos serviços básicos de assistência 

técnica, crédito rural e de infra-estrutura e econômica e social. Pensar em assentamento é pensar em organização da produção, 

pensar em cooperação, educação voltada para a realidade do campo e em uma educação transformadora. 
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  Para os residentes da região da ARIE, a maioria afirmam que a melhor alternativa para o lugar seria o assentamento, e 

alegam que teriam mais acesso a recursos governamentais, ajuda financeira entre outros incentivos que o programa pode oferecer 

a eles. 

  Nota-se que uma Unidade de Conservação, para a maior parte dos moradores, não proporciona alternativa nenhuma e 

muito menos algum tipo de incentivo. 
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  Os residentes no interior da ARIE quanto os que residem na zona de amortecimento, quase 60%, afirmam que o aumento 

da área seria melhor, no entanto mais de 20% discordam da possibilidade de extensão da área. 

 A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam 

identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Conforme o SNUC para estabelecer as 

dimensão das unidades de conservação deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a 

conservação. 

 É importante ressaltar que alguns moradores da região comentaram sobre a ocupação da área, e os mesmos afirmaram que a 

unidade está bastante povoada, a população é superior comparando-se ao número de moradores residentes no início da criação 

da ARIE. 
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 Os residentes no interior da ARIE quanto os residentes na zona de amortecimento, aproximadamente 70%, afirmaram que o 

aumento da área implicaria também na quantidade de castanheiras. 

 De acordo com estudos, cerca de 20.000 toneladas de castanha-do-brasil são colhidas a cada ano, da qual o Brasil responde 

por 40%%. Em 1980 a produção anual era de cerca de 40.000 toneladas por ano somente no Brasil, e em 1970 o país registrou 

uma colheita de 104.487 toneladas de castanha-do-brasil. 

 A criação da própria ARIE, segundo seu histórico, foi em virtude do seu maciço de castanheiras e seringueiras, portanto, para 

os moradores é óbvio afirmar que o aumento da área conseqüentemente implicaria em um aumento no número de castanheiras 

devido a uma maior abrangência de terra. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
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 Os residentes no interior da ARIE quanto os residentes na zona de amortecimento, aproximadamente 70%, afirmaram que se 

houvesse o aumento da área, com certeza haveria um aumento na quantidade de floresta. 

 Ao afirmar isso, os moradores acreditam que na zona de amortecimento há uma concentração de florestas, e que o aumento 

dá área irá implicar em uma maior quantidade da mesma. 

 Uma das finalidades do SNUC é a busca de proteção de grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de 

conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores 

ecológicos. Portanto, se houver o seguimento das normas, haverá o aumento de área, e consecutivamente mais florestas. 
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  A maioria dos residentes no interior da ARIE quanto os que residem na zona de amortecimento, não sabem 

ainda se a criação do ICMBio trouxe algum benefício. 

  Os principais objetivos do Instituto é executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. No entanto, a maioria 

dos moradores não conhecem o trabalho do instituto e os que tem conhecimento deste órgão teêm uma visão 

totalmente distorcida dos seus objetivos. Uma grande parte dos moradores os vê apenas como fiscais que tomarão sua 

produção e que não proporcionam melhoria apenas prejuízos aos pequenos produtores. 
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A maior parte dos residentes no interior da ARIE quando os que residem na zona de amortecimento, acreditam que sim, ainda há a 

possibilidade de ser ganhar dinheiro com os recursos florestais. 

 Alguns afirmam que se pode ganhar dinheiro com a floresta sem que haja degradação, porém, é necessário instruir os 

moradores que residem nessas áreas. 
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 Muitos dos que residem na ARIE alegam que as florestas não têm mais recursos naturais a serem explorados de forma 

sustentável, e querem usufruir da extração de madeiras, outros dizem que a verba que vem para as florestas é desviada, e ainda 

tem os que acreditam que ainda há como explorar os recursos não madeireiros, tirando dali alguma renda.  
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 Os residentes que estão no interior da ARIE assim como os que se encontram na zona de amortecimento, afirmaram que 

ainda não tinham conhecimento sobre o PSA-Carbono. 

 O PSA-CARBONO é um projeto de grande importância já que tem como uma das principais metas a redução de CO2 

procedente do desmatamento e degradação florestal. Outra solução apontada pelo projeto é a consolidação das áreas já 

desmatadas com inclusão de práticas mais sustentáveis, tais como a recuperação de áreas e plantios florestais, com o objetivo de 

criar florestas em lugares já desmatados. Podendo influenciar uma mudança de uso da terra e ter uma economia mais sustentável, 

reconhece também as populações que vêm historicamente contribuindo para a conservação das florestas como os seringueiros e 

indígenas. 

 Os residentes na ARIE não demonstraram ter conhecimento sobre esse projeto, no entanto, concordam que seria um recurso 

a mais e conseqüentemente uma forma de melhoria tanto na preservação quanto na sua renda. Na verdade, os mesmos alegam 

que lhe faltam recursos alternativos, algo que os incentive, e isso explica o porquê de acharem que a melhor alternativa seria a 

transformação em um assentamento. 
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4. CONCLUSÃO 

Desde o início das discussões acerca da realização da parceria com o ICMBio a equipe de pesquisadores envolvidas no 

desfaio de produzirem informações para subsidiar a tomada de decisão com relação à ARIE Seringal Nova Esperança, conjecturou 

a existência de quatro caminhos possíveis, para o futuro daquela Unidade de Conservação.  

O quadro não era muito favorável uma vez que após a criação, em 1999, quase nada foi realizado na unidade e a dinâmica 

econômica local, intensa para a realidade do Acre, havia introduzido toda aquela região em um ciclo produtivo que tem na 

instalação da pecuária de gado sua mais importante atividade. 

Ou seja, a unidade foi criada por decreto presidencial, em um momento conturbado da política ambiental nacional, quando a 

criação de UCs ainda não contava com o amparo legal e metodológico do Snuc, depois havia sido abandonada pelo órgão gestor, 

na época o Ibama, e com o advento do ICMBio alguns abnegados analistas, poucos diga-se, tentavam encontrar uma solução para 

o impasse. As perguntas a serem respondidas pela equipe de pesquisadores era se a pecuária se consolidara na ARIE, se ainda 

havia resquícios do recursos florestal considerado de relevante interesse ecológico e justificou a criação da unidade e, talvez  o 

mais importante, se a comunidade que reivindicou, e lógico concordou, com a criação da ARIE ainda estava ali e com os mesmos 

propósitos. 

Mas, voltando aos quatro caminhos para o futuro da unidade, os pesquisadores, todos com experiência com o tema das Áreas 

Protegidas e das Unidades de Conservação, procuraram basear a coleta dos dados primários, de acordo com esses caminhos, 

transformados posteriormente em estratégias de manejo da UC. 

O primeiro desses caminhos era o mais trágico para a sociedade como um todo, mas ao que tudo indica, teria um apoio 

expressivo dos produtores residentes: a Extinção da ARIE. Por essa ótica, a descaracterização da unidade ou pelo fim do recurso 

considerado de interesse ecológico, ou devido à consolidação inexorável da pecuária, ou ainda, pelo completo desmatamento que 

comprometeria qualquer possibilidade de regeneração natural ou artificial do ecossistema florestal corrente, seriam razões 

suficientes para que o ICMBio desistisse da unidade.  

Já o segundo caminho, que por sua vez e por razões várias não contaria com apoio dos produtores, seria propor uma mudança 

de categoria de manejo, no caso, transformando a ARIE em RESEX. Desse ponto de vista o Estado brasileiro teria que dispor de 

recursos para a desapropriação total da unidade, o que ampliaria sobremaneira o poder de gerir do ICNBio, uma vez que os 

produtores assinariam contratos de concessão de direito real de uso, para explorar uma área, cuja propriedade pertence à União. 



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 
 

 

107 

Na condição de terceiro caminho possível, aventado por muitos e que goza de apoio expressivo dos produtores residentes, 

seria a possibilidade de transformar a unidade em projeto de assentamento, no caso, um tipo especial de projeto denominado de 

Projeto de Assentamento Extrativista, PAE. A preferencia dos produtores sobre esse caminho reside, basicamente, na mudança do 

órgão responsável pelo gerenciamento da área. Como o PAE (atualmente denominado de Projeto de Assentamento 

Agroextrativista) é conduzido sob a responsabilidade do Incra, os produtores acreditam que terão mais acesso a recursos 

financeiros e benefícios relacionados ao apoio à produção agropecuária. 

Finalmente, como quarto e último caminho, que na época do planejamento dos estudos poucos acreditavam nessa hipótese, 

mas que por mais contraditório que possa parecer goza de simpatia de porção considerável dos produtores, seria a: Ampliação e 

Consolidação da ARIE. Como se viu nos resultados apresentados aqui o caminho que parecia menos provável é corroborado 

pelos números e estatísticas que saltaram do diagnóstico da realidade social e econômica dos produtores e, talvez o mais 

importante, do Inventário Florestal dos remanescentes do ecossistema florestal presente na ARIE. 

Para uma melhor compreensão e à guisa de conclusão e recomendação, abaixo são discutidas sinteticamente cada um dos 

caminhos estudados. 

1. Extinção da ARIE: 

Esta opção, apesar de encorajada pelos entrevistados, não encontra sustentação nos resultados dos estudos realizados na 

ARIE. Além do comprometimento político que a extinção de uma Unidade de Conservação traz para a história da política ambiental 

brasileira, uma vez que a cada extinção surgem questionamentos de outras unidades criadas antes de 2000, ou do advento do 

Snuc, perder ou desistir da possibilidade de conservação de um expressivo ecossistema florestal intrincado em uma região onde a 

pecuária de gado prevalece é, no mínimo, um grande prejuízo. 

A ARIE, apesar de antropizada em 30 por cento de sua extensão, ainda possui condições de regeneração natural que lhe 

permitem recuperar, ou até restaurar, o ecossistema antropizado. Os estudos de vegetação mostram claramente um índice de 

diversidade elevado e, o mais importante, que a castanheira é a sétima espécie em Índice de Valor de Importância. 

Em uma palavra, a ARIE ainda mantem os atributos que justificaram sua criação tato em termos florestais quanto sociais. A 

castanheira ocorre em um maciço e a castanha é o produto florestal de maior importância social e econômica. Muito embora a 

ARIE se encontre em uma região de elevadas pressão antrópica seus atributos foram mantidos ou podem ser restaurados, o que 

joga por terra qualquer argumento de descaracterização da unidade que pudesse vir a justificar sua sumária extinção. 
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Em resumo a ARIE é um local que reserva grande biodiversidade e um elevado número de espécimes de Bertholletia 

excelsa e extingui-la implica em perder a chance de garantir a conservação de uma espécie que é diariamente predada em toda 

sua zona de ocorrência natural na Amazônia e, o melhor, em zona do território acreano que até o Zoneamento Econômico e 

Ecológico entregou à expansão da atividade pecuária de gado. 

2. Mudar de categoria de Unidade de Conservação para Resex: 

A possibilidade do Seringal Nova Esperança, que se encontra do outro lado da rodovia BR 317 quando o observador se 

encontra dentro da Resex Chico Mendes, passar de Área de Relevante Interesse Ecológico para Reserva Extrativista parece ser 

odiada pelos produtores. 

Embora todos reconheçam os ganhos obtidos com a criação da Resex nos idos da década de 1990, sendo o principal deles 

a garantia da terra em nome dos seringueiros colocando por fim os conflitos fundiários responsáveis por tragédias como o 

assassinato do sindicalista Chico Mendes, na atualidade os produtores acreditam que viver dentro de uma unidade de 

conservação restringe suas atividades produtivas, em especial aquela relacionada à criação de gado, uma preferencia unânime. 

Partindo do exemplo das Resex os benefícios auferidos pela desapropriação da área e favor da União e assinatura do 

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso são imensuráveis. Está, provavelmente, o mais importante e expressivo diferencial 

inserido no conceito de Reservas Extrativistas.  

Apesar de os dois tipos de categorias de manejo, Resex e ARIE, pertencerem ao grupo das unidades consideradas de Uso 

Sustentável, a obrigatoriedade ou não, respectivamente, da desapropriação faz uma enorme diferença. Evidente que o produtor 

sabe disso e teme a ampliação do poder de gerir do ICMBio, que no caso da ARIE é relativizado.   

Com seus próprios problemas de consolidação e diante da negação expressa dos produtores a transformação em Resex 

também não é um caminho.  

Há ainda que considerar dois fatos importantes. Alguns dos pesquisadores aventaram o advento da anexação da ARIE à já 

excessivamente extensa área da Resex Chico Mendes. Procedimento impensável uma vez que entre as duas unidades há uma 

BR o que somaria um grande problema de gestão, aos vários que a Resex já possui.  

O segundo fato é que, como fartamente analisado no Levantamento Socioeconomico, os produtores possuem ainda um 

vínculo forte com a produção de castanha e não com o extrativismo, como o que é praticado na Resex e que justifica sua criação. 

Isto a ARIE não é povoada por uma população de extrativistas seringueiros, mas sim, de castanheiros agricultores familiares. 
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3. Transformar a Unidade de Conservação em um Projeto de Assentamento Extrativista: 

Muito embora esse caminho goze da preferencia unânime dos produtores sua efetivação parece estar além do escopo de 

atuação do ICMBio e de outros órgãos envolvidos com o tema das Unidades de Conservação. Cabe ao ICMBio decidir pela 

extinção da ARIE mas jamais decidir o que vai acontecer depois disso, o que no caso de um PAE caberia ao Incra. 

É compreensível que os produtores tenham essa alternativa em grande conta. Afinal o Incra é um órgão que, embora esteja 

repleto de problemas insuperáveis de gestão o que quase levou a sua extensão em pelo menos duas vezes, o órgão se volta para 

o apoio à produção agropecuária. Não há como comparar a experiência do Incra e do ICMBio em assuntos de produção 

agropecuária, quando o primeiro possui mais de 40 anos de intervenção produtiva e o segundo tem 4 anos de criado. 

Que a transformação em PAE traria um variado leque de apoio à produção não há dúvida, da mesma maneira que não 

dúvida de que a conservação do ecossistema florestal correria grande risco, como ocorre em todos os projetos geridos pelo Incra, 

que oferece crédito subsidiado para o produtor que, anualmente, amplia sua área destinada à agropecuária. 

Reverter os efeitos desproporcional dessa oferta de benefícios financeiros, sobretudo por meio do crédito, que faz com que 

os produtores prefiram o Incra ao ICMBio para gerir a área, não é muito complicado e já foi resolvido na categoria de Resex. Por 

meio de Portaria conjunta, dos ministros do meio ambiente e da reforma agrária, os residentes em Resex foram incluídos no 

Programa Nacional de Reforma Agrária como beneficiários, o que lhes permite acessar todos os créditos que os produtores 

assentados pelo Incra tem direito. 

É perfeitamente possível assumir esse procedimento para os moradores da ARIE que são, em sua maioria, agricultores 

familiares. 

Afinal, o anseio por recursos governamentais, tornou esta à opção mais aprovada pelos moradores. Ter suas terras 

divididas igualmente, recebendo suporte técnico e auxilio financeiro por parte do governo, são os principais atrativos que elucidam 

a enorme aceitação dos entrevistados em transformar a UC em um PAE. 

4. Ampliar e consolidar a ARIE: 

Os números mostram que a densidade populacional, desde a criação da ARIE, vem aumentando. Da mesma maneira que 

as informações oriundas do Inventário Florestal dão conta de que ainda há uma expressiva porção de floresta, que vai da BR 317 

até a fronteira com a Bolívia, às margens do Rio Xipamanu, que auxiliaria sobremaneira a ampliar o potencial de regeneração 

natural do ecossistema florestal existente na ARIE. Acredita-se, com base nas informações sobre vegetação, que há espaço 
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territorial, com cobertura florestal, para que a área total da unidade chegue a próximo de 50 mil hectares, o que seria oportuno do 

ponto de vista da conservação florestal.  

AMPLIAR e CONSOLIDAR a ARIE é a estratégia de manejo que a equipe de pesquisadores assumiu como mais 

apropriada diante dos reveladores dados oriundos dos estudos de socioeconomia e de Inventário Florestal. 

Expandir os limites da ARIE, diminuindo a pressão antrópica por unidade de área da UC, é a alternativa identificada pelos 

envolvidos nos levantamentos como sendo a mais viável para o futuro da ARIE por várias razões. Além de também ser apoiada 

pelos entrevistados, ampliar a UC significa aumentar o número total de castanheiras a serem manejadas (e é claro de florestas), e 

portanto, a renda dos moradores (principal preocupação dos mesmos quando entrevistados).  

Essa opção deixaria espaço para estratégias de manejo florestal, a longo prazo, ousadas como: cadastrar a ARIE no 

Ministério da Agricultura como Pomar de Sementes. 

Consolidar a ARIE como Pomar de Sementes de castanheira significa transformá-la no único banco de germoplasma dessa 

espécie florestal, em condição de ofertar um novo e mais valioso produto: Sementes de Castanheira. Ao invés de vender castanha, 

que por si só já é um produto de valor na região, os produtores a partir da consolidação e do trabalho com o Pomar de Sementes 

passariam a ofertar Sementes de Castanheira um novo e promissor produto de altíssimo valor agregado. 

Duas constatações exaradas do Inventário Florestal reforçam essa estratégia de manejo. A primeira de que, em que pese a 

pressão antrópica na qual a ARIE vem sendo submetida ininterruptamente ao longo dos últimos 20 anos, a castanheira ainda é 

uma das espécies florestais de maior Índice de Valor de Importância. A segunda constatação é ainda mais significativa. Há 

potencial de regeneração natural no ecossistema florestal local, para fazer com que restaure sua biodiversidade original. 

Essa opção não só resolve a situação dos moradores e do ICMBio como, diminui as chances, que no presente momento 

são intrínsecas, de ter um local que outrora foi considerado como Área de Relevante Interesse Ecológico em função do maciço de 

castanheiras lá existente, em mais um local onde esta espécie é apenas uma lembrança na memória da população. 

Por fim, reforçam ainda essa estratégia de manejo o fato de que a dispersão da população de castanheira na Amazônia se 

dá na bordadura do que se chama de Arco do Desmatamento. Não há ocorrência da espécie no interior da região, onde se 

encontra a porção ainda florestada, pelo contrário, a espécie existe na mesma área onde a pecuária e a soja pressionam por 

instalação.  
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Para se ter uma ideia, no caso do Acre, a frente de expansão da agropecuária se concentra nos municípios de Acrelândia, 

Plácido de Castro, Capixaba e Epitaciolândia locais de ocorrência da castanheira que não existe na parte ocidental do território. 

Em uma frase a castanheira é atualmente a espécie florestal que tem seu habitat mais ameaçado pelo desmatamento.  

E, o mais grave, quando em área desmatada a castanheira, cuja a derrubada da árvore é proibida pela legislação, por 

deficiências de polinização, não produz sementes. Ou seja a espécie tende a compor listas de riscos de extinção. 

É provável que, em um futuro próximo, a ARIE DA CASTANHEIRA Seringal Nova Esperança seja alguns dos poucos 

lugares onde será possível adquirir sementes certificadas de castanheira, como elevado potencial genético da população nativa de 

castanheira da Amazônia. 

 

 

5. PRÓXIMOS PASSOS 

Caso o ICMBio considere a quarta opção, de Ampliação e Consolidação da ARIE, como melhor estratégia de 

manejo, um conjunto de 10 atividades deverá ser planejada para realização imediata, conforme descrito sinteticamente 

abaixo: 

1. Continuidade dos estudos de socioeconomia com identificação de produtores de referencia na comunidade; 

2. Elaboração do formulário de Estratégia de Manejo para entrevista dirigida com os produtores de referencia; 

3. Discussão dos resultados em reunião da associação; 

4. Sensibilização dos produtores para a estratégia de manejo adotada; 

5. Acompanhamento da safra de castanha; 

6. Continuidade dos estudos florestais com a realização de levantamentos na área de genética de populações com a 

castanheira; 

7. Registro no Ministério da Agricultura como Pomar de Sementes de Castanheira; 
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8. Elaboração de projetos de reflorestamento tendo a castanheira como espécie de referencia;  

9. Identificação de matrizes e georeferenciamento de matrizes; e 

10. Preparação de proposta de traçado do perímetro de ampliação. 

 

De sua parte a Engenharia Florestal da Ufac tem interesse em continuar essa profícua parceria e se coloca a 

disposição do ICMBio para discutir sua continuidade. 
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DECRETO 

 

ARIE SERINGAL NOVA ESPERANÇA 
 
Nome da Unidade de Conservação: Arie Seringal Nova Esperança 
Bioma: Amazônia 
Área: 2.576,4700 
Diploma Legal de Criação: Dec s/nº de 20 de agosto de 1999 
 
Coordenação Regional/Vinculação: CR1 – Porto Velho 
Endereço/Cidade/UF/CEP: Avenida Geny Assis, 259 – Centro - AC - CEP: 69932-000 
Telefone: (068)3211-1712 - 3211-1700 (GERAL) 
 
__ 

Decreto/99 | Decreto de 20 de agosto de 1999 

Cria a Área de Relevante Interesse Ecológico Seringal Nova Esperança, no Município de Xapuri, Estado do Acre, e dá 
outras providências.  Citado por 28 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 9º, inciso VI, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº7.804, de 18 de julho de 1989, e nos 
Decretos nºs 89.336, de 31 de janeiro de 1984, e 99.274, de 6 de junho de 1990, e o que consta do processo nº , DECRETA: 

Art. 1º Fica criada a Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Seringal Nova Esperança, no Município de Xapuri, Estado do 

Acre, com objetivo de proteger exemplares raros da biota regional, em especial as espécies Castanheira (Bertoletia excelsa) e 
Seringueira (Hevea brasiliensis).   

Art. 2º - A ARIE Seringal Nova Esperança tem o seguinte memorial descritivo, elaborado com base na carta da DSG de escala 
1:100.000, Folha MI-1674, de 1980: partindo do ponto 01, de coordenadas geográficas 10º 51'52"de latitude Sul e 68º 27'04""de 
longitude Oeste, segue por uma linha reta, com rumo 26º 38' SW e distância de 2.889,73 m , até o ponto 02, de coordenadas 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2859027/decreto-de-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104090/lei-da-pol%C3%ADtica-nacional-do-meio-ambiente-lei-6938-81
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104090/lei-da-pol%C3%ADtica-nacional-do-meio-ambiente-lei-6938-81
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104090/lei-da-pol%C3%ADtica-nacional-do-meio-ambiente-lei-6938-81
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128117/lei-7804-89
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/114577/decreto-89336-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109146/decreto-99274-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2859022/art-1-do-decreto-de-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2858912/art-2-do-decreto-de-99
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geográficas 10º 53'16" de latitude Sul e 68º 27'46"de longitude Oeste; deste ponto, segue por uma linha reta, com rumo 28º 25' SE 
e distância de 3.924,92 m, até encontrar o ponto 03, de coordenadas geográficas10º 55'08" de latitude Sul e 68º 26'44 "de 
longitude Oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com rumo de 78º 25' NE e distância de 2.229, 88 m, até o ponto 04, de 
coordenadas geográficas 10º 54'54" de latitude Sul e 68º 25'33 "de longitude Oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com 
rumo 16º 45' NW e distância de 858,39 m, até o ponto 05, de coordenadas geográficas 10º 54'27" de latitude Sul e 68º 25'41 "de 
longitude Oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com rumo 43º 20' NE e distância de 0.171,2 m, até o ponto 06, de 
coordenadas geográficas 10º 53'59" de latitude Sul e 68º 25'14 "de longitude oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com 
rumo 56º 25' NW e distância de 778,96 m, até o ponto07, de coordenadas geográficas 10º 53'45" de latitude Sul e 68º 25'35 "de 
longitude Oeste; deste ponto, segue por uma reta, com rumo de 52º 00' NW e distância de 873,08 m, até o ponto 08 de 
coordenadas geográficas 10º 53'27" de latitude Sul e 68º 25'13 "de longitude Oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com 
rumo 51º 50' NE e distância de 1.563,99 m, até o ponto de coordenadas geográficas 10º 52'56" de latitude Sul e 68º 24'32 "de 
longitude Oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com rumo 18º 57' NE e distância de 1.805,89 m, até o ponto 10, de 
coordenadas geográficas 10º 52'01" de latitude Sul e 68º 24'13 "de longitude Oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com 
rumo 550º 00' NE e distância de 528,55 m, até o ponto 11, de coordenadas geográficas 1º 51'49" de latitude Sul e 68º 24'00 "de 
longitude Oeste, deste ponto, segue por uma linha reta, com rumo de 25º 00' NW e distância de 272,49 m, até o ponto 12, de 
coordenadas geográficas 10º 51'41" de latitude Sul e 68º 24'03 " de longitude Oeste; deste ponto, segue por uma linha reta, com 
rumo 04º 00' SW e distância de 5.480,30 m, até o ponto 01, março inicial desta descrição, perfazendo um perímetro de 22.387,42 
m e uma área de 2.576,47 hectares. 

Art. 3º - Ficam proibidas na ARIE Seringal Nova Esperança as seguintes atividades: 

I - que possam colocar em risco a integridade dos ecossistemas e a harmonia da paisagem; 

II - que prejudiquem ou impeçam a regeneração das plantas nativas; 

III - que possam causar erosão das terras ou assoreamento dos corpos d'água ali existentes; 

IV - que ofereçam riscos à sobrevivência das espécies da biota nativa existentes no local; 

V- pastoreio excessivo que possa afetar a cobertura vegetal; 

VI - colheita de produtos naturais quando a mesma colocar em risco a conservação dos ecossistemas; 

VI - instalação de indústrias potencialmente capazes de prejudicar o meio ambiente; 

VIII - construção de edificações que venham alterar significativamente a paisagem local; 

IX - competições esportivas que possam de qualquer modo danificar os ecossistemas. 

Art. 4º - O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA estabelecerá normas e critérios referentes ao uso racional dos 
recursos ambientais existentes na ARIE Seringal Nova Esperança. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2858906/art-3-do-decreto-de-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2858922/art-4-do-decreto-de-99
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Art. 5º - A ARIE Seringal Nova esperança será administrada e fiscalizada pelo IBAMA, que poderá se articular com os demais 
Órgãos Estaduais e Municipais. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de agosto de 1999; 178º da Independência e 111º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Sarney Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.8.1999 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2858915/art-5-do-decreto-de-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2858899/art-6-do-decreto-de-99


ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 
 

 

117 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTAS 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

FORMULÁRIO Nº _________________________                                   DATA ___/___/___ 

PONTO DE GPS: W ______________ S ______________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR: 

Nome do entrevistado: _________________________________________________ 

Nome da Colônia:  ____________________________________________________ 

Você mora na colônia?                      (     ) Sim                          (     )Não 

É dono da propriedade?                     (     ) Sim                          (     ) Não 

ARIE SERINGAL NOVA ESPERANÇA 

LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO 

Engenharia Florestal 
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Quem é o dono? _____________________________________________________ 

Onde nasceu?  _______________________________________________________ 

Possui residência na cidade?                 (     ) Sim                          (     )Não 

Há quanto tempo?   ____________________________________________________ 

Que tipo de transporte utiliza? ____________________________________________ 

Recebe aposentadoria?                           (     ) Sim                          (     )Não 

Quantos filhos possui?  _________________________________________________ 

Tem outros dependentes morando aqui?  (     ) Sim                          (     )Não 

Quantos? ____________                               Há quanto tempo? ____________________ 

Quais documentos possui? 

Certidão de nascimento  (     ) Sim                          (     )Não 

Certidão de casamento   (     ) Sim                           (     )Não 

 Carteira de trabalho        (     ) Sim                          (     )Não 

Carteira de identidade     (     ) Sim                          (     )Não 

 Carteira de sindicato       (     ) Sim                          (     )Não 

Carteira de associação     (     ) Sim                          (     )Não  

 
 

 

2. NÍVEL EDUCACIONAL:  

                                                   Produtor        Esposa 

Lê e escreve?        (     ) Sim                        (     )Não                   (     ) Sim                        (     )Não 

Faz contas?           (     ) Sim                        (     )Não                   (     ) Sim                        (     )Não 

Estudou até que série?   ________________________                __________________________ 

Quantas pessoas da família estudam?  ____________         Quem? ________________________ 

 

3. OCUPAÇÃO DA FAMÍLIA:  
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NOME SEXO MORA 

(AQUI/FORA) 

ATIVIDADES (nº) 

    

    

    

    

    

    

    

Obs.: faixa etária da família (em ordem crescente) 

Atividades que pratica:  

1 – Seringa  2 – Castanha 3 – Roçado 

4 – Animais domésticos 5 – Estuda 6 – Caça e Pesca 

7 – Dona de casa 8 – Gado 9 – Outros_______________ 

 

4. ECONOMIA: 

Recebe algum tipo de ajuda periódica?    (     ) Sim                          (     )Não   

De quem?                                                  (     ) Parentes                  (     ) Governo 

Tipo:  _____________________________________________________________________ 

Quando? (     ) Todo mês     (     ) Uma ou duas vezes por ano        (     ) Outros____________ 

Dá alguma ajuda a alguém?     (     ) Sim                          (     )Não   

Para quem?                               (     ) Pais                         (     ) Filhos        (     ) Outros parentes 

Como?                                      (     ) Dinheiro                 (     ) Mercadorias 

Quando?      (     ) Todo mês    (     ) Uma ou duas vezes por ano      (     ) Outros ___________ 

Alguém lhe deve?                    (     ) Sim           (    ) Não          Quanto? 

__________________ 

Deve para alguém?                  (     ) Sim           (    ) Não   Quanto? __________________ 
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Meios de comunicação disponíveis:                 (     ) Rádio           (    ) TV        (    ) Internet 

 

5. ATIVIDADES PRODUTIVAS: 

Existe outra pessoa trabalhando na propriedade?     (     ) Sim             (     )Não              

(    ) Meeiro                           (    ) Empregado            (     ) Diarista     (     ) Empreiteiro 

Como é o pagamento?          (     ) Dinheiro              (     ) Mercadorias  

Já trabalhou para outra pessoa?   (     ) Sim               (     )Não   

(    ) Meeiro                  (    ) Empregado                  (     ) Diarista           (    ) Empreiteiro 

(    ) Parceiro                (    ) Arrendatário                (     ) Agregado        (    ) Freguês 

Fazendo o quê? ____________________________________________________________ 

Como era o pagamento?          (     ) Dinheiro          (     ) Mercadorias 

 

6. MIGRAÇÃO/ CARACTERISTICAS DA UNIDADE: 

Sempre morou nesta propriedade?   (    ) Sim               (     ) Não 

Quando chegou? ____________________________  

De onde veio? ______________________________ 

Por que se mudou?  __________________________________________ 

Qual o tamanho da colônia (ha): ________________________________ 

Como obteve a propriedade?  

(   ) Comprou                                    (   ) Trocou                               (   ) Casamento 

(   ) Pai para Filho                                 (    )Recebeu de Parente                (   ) Outra Herança 

(   ) Outro: ___________________________________________________________   

Possui algum documento da propriedade?             (    ) Sim                  (    ) Não 

Que tipo? ____________________________________________________________ 

Quantas Castanheiras existem na colônia? __________________________________ 

Produzindo? _____________          Sem produzir? _____________________ 

Coleta toda castanha que cai? Sim (   )      Não  (  ) 

Acha que perde quanto?       Metade (   )    Menos da metade (   )   Mais da metade (  ) 
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Quantas vezes vendeu castanha esse ano?   __________________________________ 

Qual a forma de pagamento?                        Dinheiro  (    )       Mercadoria (    ) 

Onde vendeu? _____________________________ Para quem? ________________ 

Quanto vendeu em lata? ___________       A que preço médio? ________________ 

Corta seringa?                   Sim (   )                 Não  (  ) 

Produção de borracha/mensal: _________________________________________________ 

Existem mais catanheiras aqui que na Resex Chico Mendes ou outro lugar? Sim (  )  Não (   ) 

A madeira da castanheira é boa para fazer o que? Construção (  ) Carvão (  )  Cerca-curral (   ) 

Tem notado uma queda de produção de castanha? Sim (   )   Não (  )  De quanto? 

Se tivessem mudas plantaria castanheiras? Sim (  )  Não (  )  porque?  _________________ 

O que seria preciso fazer para beneficiar a castanha aqui? ________________________  

Acha importante que se invista na produção de castanha? Sim (  )  Não ( ) Porque? ________ 

O que você acha que deve ser feito para melhorar a produção de castanha aqui? 

_______________________________________________________________________ 

Quantas casas têm na colocação? ____________________________________ 

Qual o tamanho, em tarefas, do roçado do ano passado __________________ 

E o deste ano _____________________________________________ 

O que pretende plantar no próximo ano? ________________________ 

Qual tamanho do pasto (ha): __________________________________ 

 

7. QUANTIDADE DE CAÇA/MÊS:  

 

O lugar é bom de Caça?             (    ) Sim         (    ) Não 

Nambu  ________________         Jabutis ________________          Paca  ________________ 

Macaco _________________      Catetu  ________________        Porcos ________________ 

Veado  ________________         Tatus   ________________            Jacu ________________ 

Anta __________________        Capivara _______________          Cotia ________________ 

Outros _________________________________________________________________ 

E de pesca, é bom?       (    ) Sim    (    ) Não 

Quantas vezes por semana? _____________ Quantos peixes pesca cada vez? _____________ 

Quantas horas passa pescando?__________   Onde pesca mais? _______________________ 

 

8. CRIAÇÃO DOMÉSTICA:  
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Galinhas _______________      Patos _________________     Porcos________________ 

Gado     ________________      Cavalo ________________     Outros _______________ 

 
 

 

9. CULTURAS EXISTENTES: 

 

Laranja        Quantidade _____                 Banana       Quantidade ____________ 

Côco            Quantidade _____                 Macaxeira  Quantidade ____________ 

Limão          Quantidade  _____                Outros       Quantidade  ____________ 

 

10. CONDIÇÕES DE SAÚDE 

 

Quais as doenças mais comuns aqui? ______________________________________________ 

Existe médico ou dentista atendendo a região? 

Médico?       (    ) Sim    (    ) Não                Dentista?       (    ) Sim          (    ) Não 

Quem geralmente trata as pessoas? 

Médico      (    )   (     ) Rezadeira   (    ) Agente de saúde 

Marreteiro (    )   (     ) Prático   (    ) Outro 

Quais são os medicamentos normalmente mais usados? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Alguém ficou doente aqui este ano?       (    ) Sim    (    ) Não 

Quem? _____________________________________________________________________ 

Do que? ____________________________________________________________________ 

Com que frequência a saúde itinerante atende a região? ______________________________ 

Qual a última vez em que a mesma esteve aqui? ____________________________________ 

 

11. PRODUÇÃO/CONSUMO FAMILIAR: 

PRODUT

O 

PRODUÇÃO/CRIAÇÃO VENDA QTD/ANO COMPRA CONSUMO 

Arroz /ano    /mês 

Feijão /ano    /mês 

Farinha /ano    /mês 

Milho /ano    /mês 

Café /ano    /mês 
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Tabaco /ano    /mês 

Mel /ano    /mês 

Açaí /ano    /mês 

Patauá /ano    /mês 

Abacaba /ano    /mês 

Porco /ano    /mês 

Pato /ano     /mês 

Galinha /ano    /mês 

Ovos /ano    /mês 

Cavalo /ano    /mês 

Burro /ano    /mês 

Gado /ano    /mês 

Leite /ano    /mês 

       Obs.: Compra e venda (Sim ou Não) 

12. DESPESAS MENSAIS: 

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

Sal Kg  

Açúcar Kg  

Óleo Lt  

Bolacha Pc  

Leite em pó Lt  

Mingau Lata  

Manteiga Lata  

Pinga Garrafa  

Álcool Litros  

Outras bebidas Litros  

Cigarro Maço  

Fumo Pacote  

Remédio Caixa  

Pilha Unidade  

Combustível Lt  
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13. DESPESAS ANUAIS: 

PRODUTO Em R$ PRODUTO Em R$ 

Terçado  Faca/seringa  

Enxada  Tigela  

Machado  Balde  

Arma  Sapato  

Roupa  Rede  

Sandália  Lanterna  

Cobertor  Bacia  

 

14. HISTÓRICO/ARIE: 

Já quase acabando, você acha que Unidade de Conservação serve para quê? 

____________________________________________________________________________  

E UMA ARIE? _______________________________________________________________ 

Valeu a pena criar essa Unidade de Conservação no Seringal Nova Esperança? _____________ 

Porque? _____________________________________________________________________ 

Você participou da criação? ____________ Naquela época tinha mais castanheira? _________ 

Os moradores foram ouvidos para dar opinião? __________________ A CAEX se envolveu na 

criação? _________________________ e o STR de Xapurí? ___________________________ 

Seria melhor ter criado uma Reserva Extrativista, como a Chico Mendes? _________________  

Porque? _____________________________________________________________________ 

Qual a coisa mais importante para se considerar se for mudar de ARIE para outra categoria de 

Unidade de Conservação? ________________________________________________________   

Ou era melhor ser assentamento do Incra? _____________  Porque? ______________________ 

Se a área fosse até o Xipamanu na fronteira com a Bolívia, seria melhor? __________________ 

Incluiria uma quantidade maior de castanheiras? ______ E mais florestas? _________________ 

A criação do ICMbio foi melhor para a Unidade?  ____________________________________  



ARIE Seringal Nova Esperança – Levantamento Socioeconômico – Engenharia Florestal da UFAc e ICMBio 
 

 

125 

Porque? _____________________________________________________________________ 

O Sr. Acredita que se poderá no futuro ganhar dinheiro com a floresta? ___________________ 

 Porquê? _____________________________________________________________________ 

Já ouviu falar sobre o Pagamento por Serviços Ambientais, ou PSA-Carbono? _____________ 

Por fim, fique à vontade para falar o que pensa sobre o destino do Nova Esperança: 
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PLANILHAS 

 

 Arquivo disponibilizado em formato de mídia digital. 
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FOTOS 

 

 

Figura 01.  Entrada da ARIE 
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Figura 02.  Associação de Produtores Rurais  
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Figura 03.  Pesquisadores Junior, Equipe de campo e analistas do ICMBio envolvidos no projeto 
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Figura 04.  Entrevistas com os moradores 
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Figura 05.  Entrevistas com os moradores 
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Figura 06.  Moradores entrevistados 
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Figura 07.  Realidade local 
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Figura 08.  Biodiversidade local 

 

 

 

 


