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As reservas extrativistas foram propostas como uma solução para os problemas 
sociais criados com a decadência dos seringais acreanos e a expulsão de 
seringueiros. As RE permitem institucionalizar a ocupação de populações (como 
os seringueiros) que vivem da extração de recursos naturais, entre os quais se 
inclui a caça. Várias críticas e dúvidas podem ser formuladas, no entanto, 
quanto a possibilidade de extender o conceito de RE a áreas mais amplas da 
Amazônia. Há também dúvidas quanto a robustez dos sistemas tradicionalmente 
utilizados por seringueiros para utilizar os recursos naturais, sob o impacto 
esperado de novos mercados, de estradas, de aceleração demográfica e de 
pressões em direção a novos estilos de vida.Uma crítica será considerada aqui. 
Um argumento em favor da criação de REs e de instituições similares é a 
conservação da natureza. O apoio em favor desse argumento , é essencialmente , 
o fato empiricamente verificável de que territórios ocupados estavelmente por 
populações de seringueiros com densidades entre 1 e 2 habitantes por Km2 
durante períodos da ordem de 100 anos, mantiveram:  

a) Porcentagens muito baixas de alteração permanente da cobertura florestal, _ 
b) alta variedade biológica global, vegetal e animal.  

Por outro lado não se possuem dados para prever como se comportarão tais 
sistemas no futuro. Em particular, notam-se pressões sobre a fauna, 
particulamente sobre os animais de maior porte (grandes mamíferos, grandes 
aves) , e outras (leptis). Não se dispõe de soluções de manejo para tais 
espécies, na hipótese de que a sobrevivência delas seja desejável nas REs, como 
é o caso. Esta exposição apresenta algumas considerações sobre o uso de animais 
por seringueiros em seringais sob o sistema tradicional de propriedade; e 
descreve estratégias atualmente consideradas para regulamentar a caça no 
interior das recém-criadas Reservas Extrativistas. Algumas Observações Sobre o 
Uso Atual: Dados de um survey realizado durante setembro a outubro de 1991 na 
Re do Alto-Juruá são resumidos na tabela abaixo (49 famílias ocupando uma área 
estimada em 25.000 ha). Os dados da tabela I foram obtidos pedindo ao chefe da 
casa que dissesse ao entrevistador o número de animais capturados na última 
semana, de uma lista com: veado, caititu, queixada, anta, paca, cotia, tatu, 
quatipuru, nambu, macaco, jabuti, mutum, jacumim, (Aracuã, Jacu, Garça foram 
acrescentados pelos informantes).  

TABELA I [Omitida do Resumo. Fonte: Censo da Reserva Extrativista do Alto Juruá 
- Amostra de c . 70 domicilios. 1990]  

 

Esses dados preliminares confirmam a preferência que os seringueiros afirmam 
pela carne de "caça" que é definido assim: 

 

TABELA II [Omitida do Resumo. Fonte: como na Tabela I].] 

 

Os dados confirmam uma alta seletividade por parte dos seringueiros para quem 
há em resumo "caça" (propriamente dita, ARTIODACTYLA); "embiaras" (ou caça de 
segunda categoria, grandes roedores, exceto capivara; 
tatus;primatas;tinamídeos; bichos- de-casco); animais comidos raramente 
(ramphastidae); e animais que não são vistos normalmente como alimento (quandu, 
quati, teijú-açu, gatiara) ou que definitivamente não são comidos 
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(edentados,pequenos roedores preguiça, marmotas). Essas preferências colocam 
uma pressão grande sobre os animais que representam uma maior biomassa 
relativa, como o veado (Mazama sp.) e a paca (Agouti paca). Os seringueiros 
percebem uma aumento no esforço de captura dos veados. A tabela III foi 
ampliada a partir de uma pergunta sobre o número total de veados mortos no 
último ano: _ _ TABELA III: Veados cacados durante um ano (N=49) por 
ecossistema principal  

A tabela III indica uma pressão de 10,3 veados por 1000 ha. (compare-se como 
12.4 da tabela I). Ela também indica que a população que habita a margem do 
juruá, usa menos caça (comendo durante os meses de verão peixes).  

Além das condições acima, é necessário acrescentar que :  

a) A caça não é comercializada, _ b) a atividade de caca ee feita em excursões 
de uma a seis horas; quartas e sábados de preferência, _ c) a caça é sujeita a 
"sanções mágicas" (caçadores panema são inabilitados para a caça grande), _ d) 
seringueiros mostram preferênciaa por carne de caça.  

Em conclusão, a caça proporciona a principal contribuição de proteínas(no verão 
e inverno para os afluentes; no inverno para a margem); A caça é seletiva sobre 
as maiores; há aumento do esforço para a captura do veado; algumas espécies são 
muito raras (antas, queixadas, macacos). _ _ Plano de Uso:  

A RE do Alto-Juruá foi oficialmente decretada em 23 de janeiro de1990. Contudo, 
desde janeiro de 1989 existe uma Associação dos Seringueiros e Agricultores da 
Reserva EXtrativista do Alto-Juruá. A liderança desta associação são 
seringueiros com atividades de líderes desde 1982. O presidente da associacão 
participou desde 1987 de atividades de pesquisa no interior da futura reserva. 
Discutiu em 1991 normas de USO com seringueiros. Um questionário aplicado a 
totalidade dos residentes (N=865) inclui o pedido de: a) identificação de 
problemas b) identificação de soluções. Em dezembro de1991 uma Assembléia de 
seringueiros elaborou uma MINUTA DE PLANO DE USO contendo princípios gerais; 
regras; mecanismos de fiscalização; e punições para uso dos recursos naturais 
na Reserva. O Plano de Uso trata em um de seus ítens da caça. Entre as 
propostas apresentadas por grupos de trabalho formados por seringueiros, estava 
a de: impor uma proibição total a duas espécies raras (macaco-guariba, anta ); 
proibir o abate de femea e filhotes de veado. Os seringueiros, quando em 
Assembléia, rejeitaram essas propostas. Entre as medidas positivas:  

a) Foi proibido a comercialização de carne, _ b) foi proibido o uso de cães 
para caçadas de veados com perseguição (é permitido esperar o veado nos 
roçados, casas e estradas de seringa). _ _ Estratégias de Manejo:  

O Plano de Uso é o primeiro passo para institucionalizar mecanismos. Pretende-
se elaborar nos próximos anos, planos de manejo detalhados. Princípios ou 
estratégias que integrarão esses planos são:  

a) Zoneamento com base em restrição de acesso a áreas abandonadas, _ b) 
manutenção de um número limitado de licenças-de-uso, com o caráter de quotas 
nos recursos da reserva, _ c) regulamento e controle de técnicas de caça 
(proibição dos cães-de- caça), a partir da percepção dos seringueiros, _ d) 
como atividade experimental, experimentos de criação de animais (caititu) em 
cativeiro para repovoamento.  

Espera-se desenvolver e testar métodos de monitoramento; treinar e motivar 
homens e mulheres para realizar censos, inventários e para atividades de 
manejo; e de modo geral combinar o agudo conhecimento que possuem os 
seringueiros sobre os animais e seus hábitos com a consciência de que é 
possível manejar populações. _ _ Conclusões:  

A crescente pressão percebida (e talvez comprovável biologicamente) sobre os 
grandes animais na RE do AIP Juruá constitui um problema. Esse problema pode 
ser tratado como um exemplo de "tragédia dos comuns" (se a caça e´ vista como 
um "recurso comum"). Pode-se também ver a situacão como exemplo de "dilema do 
prisioneiro". A situação que leva a " tragédia dos (recursos) comuns" é a 
existência de acesso livre ao recurso. A situação por tráz "dilema do 
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prisioneiro" e´ a existência de estímulo a ações cooperativas, embora esta 
sejam a melhor opção para todos Ambos os efeitos perversos podem ser evitados. 
Nas REs, a "tragédia dos comuns" é bloqueada porque existem regras de acesso 
limitado (um número de liçenças de uso). Por outro lado, o"dilema do 
prisioneiro" é bloqueado por mecanismos de fiscalização e punição que por sua 
mera existência tornam racional para cada indivíduo adotar ações cooperativas 
que são também coletivamente racionais. Assim , enquanto na ausência de 
autoridade um indivíduo age racionalmente ao investir em cães de caca (mesmo 
que assim contribua para um crescente esforço de captura ), já que não tem 
garantia que os outros não farão o mesmo, se há uma autoridade, o indivíduo 
pode agir cooperativamente (não investindo em cães) e assim manter baixo o 
esforço de caça e aumentar a captura. A conclusão é que na presença de 
adequados sistemas institucionais (sistemas de controle do acesso aos recursos; 
autoridade para regular o uso dos recursos) e´ possível em princípio, sob a 
hipótese de que os seringueiros agem racionalmente, adotar sistemas de manejo 
de caça que sejam sustentáveis e maximem a captura.  

 

 

 


