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Pesquisa e monitoramento
participativos em áreas de conservação

gerenciadas por populações tradicionais

Instituição: Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva
Extrativista do Alto Juruá
U.F. da instituição: Acre, AC
Coordenação: Mauro W. Barbosa de Almeida
Coordenadora-adjunta: Eliza M. L. Costa
Coordenadores associados: Mariana Pantoja e Augusto Postigo
E-mail dos coordenadores: malmeida@unicamp.br; eliza@unicamp.br;
augustopostigo@hotmail.com; maripantoja@yahoo.com.br

Equipe
Mauro W. B. Almeida; Eliza M. L. Costa; Mariana C. Pantoja Franco; Manuela Carneiro da
Cunha; Augusto A. Postigo; Andréa Martini; Gabriela Araújo; Marisa B. A. Luna; Carla de

Jesus; Cristina S. Wolff; Liana Souza; Keith Brown S. Jr.; Bruce Nelson; Douglas Daly; Marcos
Silveira; Moisés Barbosa de Souza; Márcia C. C. Souza; José Marcelo Torezan; Rossano

Marchetti; Tatiana Mello; Jesus Rodrigues.

Introdução
O sucesso das reservas extrativistas como

alternativa de desenvolvimento sustentável depen-
de, entre vários fatores, da capacidade dos mora-
dores para gerir os territórios, visando melhorar o
bem-estar humano e conservar os ecossistemas
dos quais depende esse bem-estar. Essa capaci-
dade inclui a de monitorar o estado dos
ecossistemas e o impacto humano sobre eles, bem
como a de administrar os conflitos sociais ligados
ao uso humano. Entre as condições necessárias

Sumário
O objetivo do projeto é testar uma

metodologia participativa de monitoramento do es-
tado dos ecossistemas, dos efeitos da ação
antrópica e da qualidade de vida. O projeto visa
desenvolver métodos de pesquisa e monitoramento
dos ecossistemas e da qualidade de vida na Re-
serva Extrativista do Alto Juruá, sob a responsa-

bilidade da população local. Pretende-se, as-
sim, gerar métodos e procedimentos que pos-
sam ser empregados em outras áreas de con-
servação habitadas por populações tradicionais.
Espera-se que tais métodos aumentem a capa-
cidade das populações tradicionais para ad-
ministrar o uso dos recursos naturais de ma-
neira sustentável.

para consolidar essas capacidades, estão a exis-
tência de informações confiáveis sobre o estado
dos ecossistemas e o envolvimento das institui-
ções locais no processo de monitoramento e de
gerenciamento dos recursos naturais. O projeto
visa desenvolver métodos participativos de pes-
quisa e monitoramento dos ecossistemas e da qua-
lidade de vida, e com isso contribuir para fortalecer
a capacidade das populações tradicionais para ad-
ministrar o uso dos recursos naturais e da
biodiversidade. Visa, em particular, gerar conhe-



78

Metodologia
A base da metodologia são o desenvolvimento e o teste de métodos de monitoramento, tendo como

aspecto comum a combinação entre a pesquisa e o treinamento dos moradores. A pesquisa e o monitoramento
combinam diferentes métodos, destacando-se o registro em diários por moradores da Reserva Extrativista do
Alto Juruá, cujos resultados são analisados e discutidos em reuniões com as equipes.

Figura 2 – Mudanças na floresta: morte do tabocal e clareiras para a agricultura.

Resultados esperados e resultados alcançados
Principais metas do projeto:
Monitoramento da cobertura vegetal – Com uma cartilha elaborada por Bruce Nelson

(Inpa), e participação de Andréia Alechandre (Parque Zoobotânico), foram realizadas reuniões de
treinamento para análise de imagens de satélite e elaboração de mapas visando diagnosticar mudanças
na cobertura florestal. Um estudo em colaboração de Manuel Ruiz Pérez (Universidad Autónoma de Madrid)
e Sonya Dewi (Cifor) permitiu acompanhar o processo de desmatamento de 1998 a 2000. Durante o
período, 98,7% do território permaneceu sob cobertura florestal e apenas 0,2% sofreu desmatamento
permanente.

Pesquisa e monitoramento de ecossistemas – Uma equipe formada por Marcos Silveira
(Ufac), Douglas Daly (NYBG) e outros realizaram pesquisa e treinamento de monitores (morfologia e técni-
cas de coleta e conservação). Entre as espécies que são fontes potenciais de renda alternativa (murumuru,
cipó-titica, pupunha e unha de gato), chamou a atenção a pressão sobre cipó-titica (e também sobre algumas

cimentos e métodos participativos para monitorar
o impacto humano sobre a cobertura vegetal (por
meio de imagens de satélite), o uso humano da
fauna (por meio do monitoramento da atividade

de caçadores), a diversidade da flora (estudos de
grupos utilizados por extrativistas), a qualidade
de vida (diários de alimentação) e, finalmente, a
capacidade organizacional e institucional.



79

Figura 3 – Alguns trajetos de caçada na
Reserva Extrativista do Alto Juruá

palmeiras). O professor Keith S. Brown Jr. (Unicamp) e o professor Moisés Barbosa (Ufac) realizaram
treinamentos com monitores de insetos e anfíbios ("monitores de borboletas" e "monitores de sapos"). As
expedições confirmam resultados anteriores sobre a altíssima diversidade biológica da área (cerca de 1.600
espécies de borboletas e 120 de anuros).

Uso dos recursos da fauna – Uma equipe de monitores de diferentes partes da reserva está
registrando diariamente dados de caçadas (horários, esforço de captura, resultado). Os dados são
georreferenciados e quantificados. Houve, a partir de 1995, um sensível aumento de caititus e queixa-
das e, em menor quantidade, de veados – mudança que monitores atribuem à proibição do uso de cães
para caçada. Os dados, em fase de análise, cobrem dois anos de observações.

Monitoramento institucional e cultural –  Francisco Barbosa de Melo (CNS – Regional
Vale do Juruá), Mariana P. Franco, Eliza M. L. Costa, Augusto Postigo e Marisa B. Araújo (IFCHumanas
– Unicamp) realizaram relatórios apoiados na observação de conflitos locais em torno de recursos
naturais. Exemplos são "conflitos por estradas de seringa" e "conflitos por terrenos agrícola".

Treinamento/Capacitação
Atividades realizadas
Reuniões de treinamento na Reserva, acompanhamento individual de monitores nas residências,

participação em assembléias, análise de resultados e início da produção de cartilhas e manuais.
Alunos, bolsistas, teses
Três teses de doutorado (duas em Biologia, uma em antropologia); duas teses de doutorado em

andamento; quatro dissertações de mestrado em andamento (duas em antropologia, duas em biologia).
Pesquisadores treinados/capacitados
Um total de 50 moradores participaram das atividades. Desse total, cerca de 30 monitores ganha-

ram experiência suficiente para continuar atividades de pesquisa e apoio à pesquisa, gerando dados de
qualidade satisfatória e sendo capazes de interpretá-los (sobretudo, rios Tejo e Bagé).
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Disseminação
• Manuela Carneiro da Cunha e Mauro W. Barbosa de Almeida (organizadores). A Enciclopédia da

Floresta: o Alto Juruá. Conhecimentos, Práticas e Populações. São Paulo, Companhia das Letras,
Ibama e Secretaria da Amazônia, 2002, 700 pp. Contém artigos da maioria dos colaboradores do
projeto, inclusive seringueiros e monitores. Foram apresentadas comunicações em congressos
especializados (antropologia, biologia) e publicados artigos, estando outros em preparo.

• Farias, Raimundo Adelino (Caboré), Augusto Postigo, Carla de Jesus Dias, Rossano Marchetti Ramos,
Mauro W. B. Almeida e Tatiana Figueira de Mello. Aplicação de diários de caça como estratégia de
monitoramento socioambiental na Reserva Extrativista do Alto Juruá, AC. Comunicação ao Primeiro
Encontro da Anppas (Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade),
Indaiatuba, SP – GT Biodiversidade e Recursos Naturais, 6 a 9 de novembro de 2002.

• Ruiz Pérez, Manuel, Mauro Almeida, Sonya Dewi, Eliza Costa Lozano, Atie Puntodewo, Mariana
Pantoja Franco, Augusto Postigo. Conservation and Development in Amazonian Extractive Reserves:
the case of Alto Juruá. AMBIO. A Journal of the Human Environment. The Royal Swedish Academy
of Science. (aceito para publicação).

• Almeida, Mauro W. B. de 2002.The Politics of Amazonian Conservation: The Struggles of Rubber
Tappers. The Journal of Latin American Anthropology 7(1):170-219, 2002.

• Carneiro da Cunha e Mauro W. Barbosa de Almeida. 2002. Populações Tradicionais e Conservação
Ambiental. Em João P. R. Capobianco et al. (orgs.). Biodiversidade Amazônica – Avaliação e Ações
Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios. Estação Liberdade/
Instituto Socioambiental, 2001, pp. 184-193.

Monitores e pesquisadores em reunião na colocação Volta do Lago, rio Tejo
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