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1. INTRODUÇÃO 
 

A Floresta Nacional do Tapajós (Flona do Tapajós) é uma Unidade de Conservação 
(UC) federal, localizada no oeste do estado do Pará, abrangendo os municípios de 
Belterra, Aveiro, Placas e Rurópolis. A UC está inserida entre dois grandes marcos 
geográficos: a oeste, o rio Tapajós, a leste a rodovia BR-163. A UC atualmente possui 
uma área de 527.319 mil hectares, e durante o período de 2005 a 2017 sua gestão foi 
orientada pelo seu primeiro Plano de Manejo. 

O presente documento apresenta a REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DA 
FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS. Ele foi produzido atendendo (i) as diretrizes 
legais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), (ii) as diretrizes 
institucionais do Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo para 
Florestas Nacionais (ICMBio, 2009), e (iii) atendendo as diretrizes técnicas e 
administrativas do Edital de Chamamento Público ICMBio nº 01/2016.  

De acordo com a Lei nº 9.985/2000, que institui o SNUC, o Plano de Manejo pode ser 
definido como “um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 
gerais da Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (SNUC, art. 2°, 
inciso XVII).  

No seu artigo 27, o SNUC dá diretrizes para a elaboração dos Planos de Manejo. 
Neste artigo, no texto do SNUC é clara a diretriz de garantir o caráter participativo para 
a elaboração dos Planos de Manejo, enfatizando que se deve “assegurar a ampla 
participação da população residente”. 

Atendendo as diretrizes legais, esta versão revisada do Plano de Manejo da Flona do 
Tapajós atualiza o diagnóstico da UC, subsidiando a revisão e adequação do 
zoneamento com sua nova realidade de gestão da UC, atualiza os programas de 
gestão formalizando o conjunto de ações que irão regrar o uso direto e indireto dos 
recursos naturais da Flona do Tapajós. Como será relatado durante a apresentação 
da metodologia, o processo de revisão do Plano de Manejo da Flona do Tapajós 
realizou um amplo processo de participação da sociedade local, principalmente da 
população residente na UC. 

No ano de 2009 o ICMBio revisou o Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos 
de Manejo para Florestas Nacionais. Sua primeira versão, editada em 2003, já havia 
orientado a elaboração do primeiro Plano de Manejo da Flona do Tapajós (2005). 
Segundo o ICMBio (2009, p. 33), a revisão do roteiro “atende aos novos instrumentos 
de gestão da floresta pública, contemplados com a criação da Lei de Gestão de 
Florestas Pública (Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006) e o Decreto nº 6.063, de 20 
de março de 2007.”  

Outro destaque em relação ao roteiro editado em 2009, é sua enfática afirmativa de 
se tratar de “um documento dinâmico e flexível que pode ser adaptado às diferentes 
realidades ambientais e socioeconômicas das Florestas Nacionais”. Na visão geral do 
planejamento, o novo roteiro metodológico enfatiza seu caráter de dinamismo e 
flexibilidade ao planejamento: 
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É importante ressaltar que o Roteiro Metodológico é um instrumento 
orientador e, portanto, não pretende esgotar todas as variáveis de 
planejamento que possam ocorrer nas Florestas Nacionais de um país tão 
extenso e diversificado como o Brasil. Nesse contexto, as zonas e programas 
de manejo sugeridos neste Roteiro devem ser avaliados e aplicados 
conforme as especificidades da Unidade de Conservação. (ICMBio, 2009, p. 
33) 

 

Sem dúvida a realidade de gestão da Flona do Tapajós é muito peculiar, e a UC 
ganhou grande destaque no atual ciclo de gestão (2005-2017) principalmente pelo 
advento do manejo florestal comunitário e pelo turismo. Uma análise pautada no atual 
contexto da UC foi importante para definir quais metodologias seriam adequadas para 
orientar o processo de revisão do Plano de Manejo e para que o produto aqui 
apresentado represente as reais necessidades de planejamento e gestão da Flona do 
Tapajós. 

De forma geral, avalia-se que o zoneamento da Flona do Tapajós foi a parte integrante 
do planejamento que mais foi influenciada pelas diretrizes institucionais da nova 
edição do roteiro. Uma zona da UC (Corredor Ecológico) foi extinta, e principalmente 
os critérios indicativos para vocação de uso ou situações pré-existentes, tais como o 
potencial para manejo florestal, visitação e a presença de população foram decisivos 
para a redefinição do zoneamento. Visando ajustar a localização e os limites entre as 
zonas, a equipe de planejamento também se baseou no critério de gradação de uso 
proposto pelo novo roteiro. 

Em 2012 o ICMBio e instituições partícipes da gestão da Flona do Tapajós (órgãos 
públicos e organizações comunitárias) realizaram um processo de avaliação da 
implementação do Plano de Manejo desta UC. Neste ano, amparada pelo resultado 
desta avaliação, a equipe de gestão da Flona do Tapajós internamente abriu um 
processo administrativo no qual solicitava a Diretoria de Criação e Manejo de 
Unidades de Conservação (DIMAN/ICMBio) por meio da Coordenação de Elaboração 
e Revisão de Planos de Manejo (COMAN/DIMAN/ICMBio) a revisão do Plano de 
Manejo da UC.  

Porém apenas em 2016, por meio da publicação do Edital de Chamamento Público 
ICMBio nº 01/2016, o órgão gestor conseguiu formalizar uma parceria técnica para 
realizar o trabalho de revisão do Plano de Manejo da Flona do Tapajós. O referido 
edital convocou instituições da sociedade civil a se candidatar para celebrar um 
Acordo de Cooperação Técnica com o ICMBio com vistas “a realização de estudos 
técnicos necessários para a revisão do Plano de Manejo da UC”.1 

A partir de uma avaliação pautada em critérios técnicos das instituições e dos 
profissionais indicados para a realização dos trabalhos necessários para a revisão do 
documento, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
(IDESAM), foi a instituição selecionada, de acordo com a homologação da publicação 
no Diário Oficial da União em 08 de setembro de 20162. O Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT): 02/2017, foi publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União entre 
ICMBio e IDESAM sendo firmado em 25 de julho de 2017.  

                                                        
1 ICMBio, 2016. Edital de Chamamento Público para celebrar acordo de Cooperação objetivando a realização de 
Estudos Técnicos necessários para subsidiar a Revisão do Plano de Manejo da Floresta Nacional do Tapajós. 
2 Diário Oficial da União número 176 de 08 de setembro de 2016, Seção 03, página 137.  
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O Plano de Trabalho proposto pelo Edital de Chamamento Público ICMBio 01/2016 
definiu as diretrizes e alguns procedimentos técnicos que deveriam ser observados 
durante o processo de revisão do Plano de Manejo da Flona do Tapajós. Além da 
revisão bibliográfica e outras formas de coleta de informação secundária, o Plano de 
Trabalho previa a realização de três oficinas de planejamento participativo 
exclusivamente com as comunidades da Flona do Tapajós, além de quatro reuniões 
técnicas abordando alguns temas de destaque na gestão da UC, tais como o manejo 
florestal, as cadeias produtivas, o turismo e as Terras Indígenas. Ao final do processo, 
foram realizadas cinco oficinas e quatro reuniões temáticas (ver a seguir a 
metodologia), aumentando o esforço de participação e coleta de informações 
primárias do processo. 

 

1.1 Metodologia da Revisão do Plano de Manejo da 
Flona do Tapajós 

 
A equipe de planejamento para a revisão do Plano de Manejo da Flona do Tapajós 
elaborou um plano de trabalho para orientar todo o processo de revisão do documento. 
Neste documento, foram estipuladas as etapas e procedimentos metodológicos que 
seriam colocados em prática para a construção participativa do documento. 

Resumidamente, o Plano de Trabalho determinava que algumas etapas que deveriam 
ser cumpridas, não necessariamente nesta ordem: (i) Avaliação da Implementação do 
Plano de Manejo, vigente; (ii) Levantamento de dados e informações para elaboração 
do diagnóstico; (iii) Oficinas participativas e reuniões temáticas de planejamento; (iv) 
consolidação do planejamento. 

Em outubro de 2016 iniciaram-se as visitas técnicas da equipe do IDESAM para se 
familiarizar com a realidade da UC. Foram visitadas as áreas de manejo florestal, a 
agroindústria de polpas de frutas recém-inaugurada, a iniciativa de turismo 
comunitário da comunidade de Piquiatuba, o projeto de construção da pousada 
comunitária de Maguari, o artesanato de biojóias de Jamaraquá, a movelaria de 
Pedreira, o projeto agroflorestal da aldeia de Bragança, a região do rio Cupari e suas 
comunidades, entre outros locais. 

Entre outubro e novembro, a equipe do IDESAM e ICMBio realizaram quatro dias de 
reunião para finalizar a avaliação da implementação do Plano de Manejo da Flona do 
Tapajós. Foram ao todo avaliadas a execução de mais de 250 atividades que estavam 
propostas pela versão de 2005 do Plano de Manejo, gerando atualização da planilha 
de Monitoria e Avaliação, e um relatório com informações mais detalhadas sobre a 
implementação do planejamento proposto para a UC em 2005. 

Em fevereiro de 2017 iniciou-se o levantamento das informações necessárias para 
organização do volume de diagnósticos (Volume I) do Plano de Manejo da Flona do 
Tapajós, principalmente no que se refere a construção das sessões relativas aos 
meios físico, biológico e socioeconômico. De forma geral, foram realizados 
levantamentos bibliográficos, pesquisa documental e entrevistas a informantes-chave 
sobre temas específicos. Algumas informações utilizadas também foram produzidas 
durante as oficinas e reuniões temáticas realizadas durante o processo. Vale ressaltar 
que no início de cada sessão das informações dos meios físico, biológico e 
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socioeconômico, estão apresentadas as fontes utilizadas para os dados 
apresentados. 

Ainda em relação ao Volume I, praticamente toda sessão que trata dos aspectos 
institucionais da gestão da Flona do Tapajós foi construída em reunião entre equipes 
do IDESAM e ICMBio.  

A construção do Volume II da revisão do Plano de Manejo foi orientada por amplo 
processo participativo, baseado em oficinas e reuniões temáticas, em consonância 
com o Plano de Trabalho do Edital de Chamamento Público ICMBio 01/2016. Foram 
realizadas quatro oficinas comunitárias, abrangendo todas as comunidades da Flona 
do Tapajós, além de uma oficina com pesquisadores, e quatro reuniões temáticas para 
debater as (i) cadeias produtivas, (ii) manejo florestal, (iii) turismo e (iv) a questão 
indígena na Flona do Tapajós. As oficinas e reuniões temáticas iniciaram-se em 
fevereiro e foram finalizadas no final do mês de maio de 2017. 

 
Quadro 1 - Cronograma de oficinas e reuniões temáticas de planejamento para a revisão do plano de 

manejo da Flona do Tapajós. 

 

As Oficinas de Planejamento Participativo (OPPs) junto as comunidades da Flona 
foram realizadas utilizando-se da Matriz FOFA. Esta metodologia é de fácil aplicação, 
grande aceitação em comunidades tradicionais, permite a visualização do ambiente 
interno e externo, uma fonte de subsídios para o planejamento, filtrando com 
priorizações os aspectos mais relevantes para melhorar a qualidade de vida dos 
moradores, aliando conservação e manejo dos recursos naturais (GOMIDE, 2015). 

Foram levantadas as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças (matriz FOFA) 
para as dimensões humana, social, de infraestrutura e natureza. Cada dimensão tem 
um conjunto de temas que foram alvo de debate específico. Ao final, uma média 
aproximada de 120 questões eram levantadas pela FOFA das dimensões e temas. 
Posteriormente as questões foram priorizadas e, para cada questão priorizada se 
propôs uma ou mais ações que pudessem aproveitar melhor as fortalezas e 
oportunidades, e neutralizar as fraquezas e ameaças.  

Participaram das OPPs mais de 120 representantes de todas as comunidades da 
Flona do Tapajós. Sem dúvida foram as oficinas mais participativas e com maior 

ATIVIDADES Fev Mar Abr Mai 

Oficina de Planejamento Participativo - comunidade de Piquiatuba X    

Oficina de Planejamento Participativo - comunidade de Prainha II X    

Oficina de Planejamento Participativo - comunidade de Jamaraquá X    

Oficina de Planejamento Participativo - comunidade de Godinho, rio Cupari  X   

Oficina de Pesquisadores  X   

Reunião Temática sobre Manejo Florestal Comunitário   X  

Reunião Temática sobre Turismo    X 

Reunião Temática sobre Cadeias Produtivas    X 
Oficina de Planejamento Participativo com aldeias Indígenas Takuara, 
Bragança e Marituba    X 
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número de subsídios coletados para o planejamento. Os relatórios das quatro oficinas 
comunitárias estão no ANEXO I.   

A Oficina de Pesquisadores teve como objetivo definir os alvos de conservação da 
Flona do Tapajós, e propor estratégias para a conservação dos mesmos. A 
metodologia utilizada denomina-se “Padrões Abertos para a Conservação”, 
abordagem que vem sendo desenvolvida por um grupo de organizações 
conservacionistas (African Wildlife Foundation, The Nature Conservation Society e 
Rede WWF, além de incluir vários colaboradores) que formaram a Aliança para 
Medidas de Conservação (CMP). 

Ao todo 27 pesquisadores participaram da reunião, representando diferentes órgãos 
de pesquisa: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA), Rede Amazônia Sustentável, University Lancaster (Reino Unido) e 
Universidade de São Paulo (USP).  

Como resultado do debate os pesquisadores elegeram como os alvos de conservação 
da Flona do Tapajós as diferentes fitofisionomias, os gradientes altimétricos e as sub-
regiões hidrográficas do Planalto, Cupari e Tapajós, as espécies cinegéticas, espécies 
da flora e da fauna de interesse comercial e/ou cultural, e ambientes específicos como 
praias e cavernas. Para estes alvos, o planejamento deverá propor ações de pesquisa 
e monitoramento da vulnerabilidade ecológica e ambiental. O relatório da Oficina de 
Pesquisadores está no ANEXO II.  

A Reunião Temática de Cadeias Produtivas teve participação do ICMBio/Flona do 
Tapajós, COOMFLONA, FCFT, UFOPA, Projeto Saúde & Alegria, Ecotoré Serviços 
Socioambientais, EMATER, Serviço Florestal Brasileiro, Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia, Associações Intercomunitárias da Flona do Tapajós, além de 
representações direta de comunidades que desenvolvem atividades produtivas na 
UC. A metodologia adotada foi a Matriz de Gargalos Produtivos e de Mercado, 
desenvolvida pela coordenação do processo de revisão do Plano de Manejo 
especificamente para este momento do planejamento.  

A metodologia contribui para mapear os principais gargalos das cadeias de valor de 
produtos florestais madeireiros, não-madeireiros, produtos agroflorestais e silvicultura. 
A partir da priorização dos principais gargalos, foram propostas ações que pudessem 
ser articuladas por ampla rede de cooperação institucional. Foram trabalhadas 14 
cadeias de valor durante a oficina, sendo que estas cadeias por vezes agregam mais 
de um produto, caso dos óleos vegetais (copaíba, andiroba, piquiá e cumarú), e polpas 
de frutas (caju, cupuaçu, muruci, acerola, etc). O relatório desta oficina está no 
ANEXO III. 

A Reunião Temática de Turismo, contou com a presença de representantes de 
instituições públicas e comunidades que fazem parte do Grupo de Trabalho sobre 
Turismo do Conselho Consultivo da Flona do Tapajós: ICMBio/Flona do Tapajós, 
COOMFLONA, FCFT, UFOPA, EMATER, Serviço Florestal Brasileiro, Secretária 
Municipal de Turismo de Santarém (SEMTUR) e Belterra (SEMAT), aldeia Takuara, 
Câmara Municipal de Belterra e Associações Comunitárias da Flona do Tapajós. 

A metodologia utilizada foi a Matriz ROVAP, conhecida no espanhol como Rango de 
Oportunidades para Visitantes en Areas Protegidas, que tem uma adaptação mais 
usual para a língua portuguesa como Espectro de Oportunidades Recreativas (ROS) 
em Áreas Protegidas. A lógica do método consiste em descrever as experiências que 
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podem ser vivenciadas na UC, sejam atrativos potenciais (inventariar as 
oportunidades), demandas das comunidades, ou experiências que já ocorrem. Todas 
as experiências devem ser localizadas geograficamente e adequadas ao zoneamento 
da UC de acordo com a intervenção ao tipo de ambiente necessária para que ela 
ocorra.   

Ao todo foram mapeadas 26 experiências que ocorrem na Flona do Tapajós. Algumas 
delas foram alvo de problematizações em grupos de trabalhos, que buscaram produzir 
diretrizes gerais visando apoiar o ordenamento destas experiências às necessidades 
de gestão da Flona do Tapajós. O relatório da Reunião Temática de Turismo está no 
ANEXO IV. 

A Reunião Temática de Manejo Florestal Comunitário da Flona do Tapajós, teve 
como público alvo a rede de instituições que cooperam com a experiência do manejo 
comunitário realizado nesta UC, seja na organização das comunidades (FCFT e 
COOMFLONA), seja órgãos ambientais que atuam na governança ambiental do 
manejo florestal (ICMBio e SFB), ou pesquisadores que atuam em levantamentos de 
inventário (UFOPA), ou pesquisas com temas tangentes com relevância científica ao 
manejo florestal (INPA e Rede Amazônia Sustentável). 

A principal pauta da reunião foi o zoneamento do manejo florestal comunitário na 
Flona do Tapajós. Para guiar este debate, foram apresentados os resultados dos 
recentes inventários florestais realizados em cooperação entre UFOPA e 
COOMFLONA, além da manifestação formal da COOMFLONA em relação as áreas 
que pretende manejar nos próximos anos. Outro aspecto importante para a reflexão 
foi a busca em enquadrar o manejo florestal da Flona do Tapajós a modalidade de 
concessão não-onerosa previsto pela Lei de Gestão de Florestas Públicas. Neste ciclo 
de gestão a atividade foi caracterizada como caráter experimental.  

Outros debates importantes promovidos pela reunião, e que contribuíram como 
subsídios ao planejamento, foram sobre a governança ambiental, social e a pesquisa 
e monitoramento do manejo florestal. Estes temas foram debatidos em grupos 
setoriais (comunidades, órgãos ambientais e pesquisadores) e o resultado dos grupos 
trazidos para plenária. Os resultados da oficina estão descritos no seu relatório 
(ANEXO V), os quais influenciaram nas decisões referentes ao zoneamento e ao 
Programa de Manejo Florestal. 

A Reunião Temática com os Representantes Indígenas ocorreu na aldeia 
Bragança e contou com a presença de mais de 30 pessoas das aldeias Takuara, 
Bragança e Marituba. A metodologia utilizada, foi a matriz FOFA, aplicada a dimensão 
humana, social, natureza e infraestrutura. Porém, ao final da oficina, a partir de seus 
resultados, uma pergunta orientadora procurou mapear ações de cooperação entre a 
gestão da Flona do Tapajós e as aldeias indígenas: Qual o apoio que as aldeias 
indígenas esperam do ICMBio/Flona do Tapajós? 

Oito grandes temas de cooperação foram mapeados por este exercício de priorização. 
O resultado deste debate trouxe subsídios para a construção de um Programa de 
Gestão Integrada com as Terras Indígenas. O relatório da Reunião Temática com os 
Representantes Indígenas está apresentado no ANEXO VI. 

Também é necessário enfatizar que a equipe de planejamento do Plano de Manejo 
realizou diversas reuniões de alinhamento durante o processo de revisão. 
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1.2 Estrutura do Plano de Manejo da Flona do Tapajós 
 

A estrutura para esta revisão do Plano de Manejo da Flona do Tapajós procurou seguir 
as orientações do Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo para 
Florestas Nacionais (ICMBio, 2009) e as diretrizes do Edital de Chamamento Público 
ICMBio no 001/2016. Estas diretrizes acarretam algumas mudanças de estrutura de 
apresentação em relação ao Plano de Manejo de 2005, principalmente no volume 
referente ao diagnóstico. 

De forma geral o novo Plano de Manejo da Flona do Tapajós está organizado em três 
volumes: 

1) Diagnóstico 
2) Planejamento 
3) Volume de Mapas e Anexos 

No volume de diagnóstico (Volume I) traz as seguintes seções: 

• Introdução 
• Metodologia 
• Estrutura de apresentação do Plano de Manejo 
• Informações Gerais da Flona do Tapajós 
• Análise de Representatividade da Flona do Tapajós  
• Aspectos Históricos, Culturais e Socioeconômicos 
• Caracterização dos fatores Abióticos e Bióticos 
• Aspectos Institucionais 
• Declaração de Significância da Flona do Tapajós 

O volume de planejamento (Volume II) traz as seguintes seções: 

• Histórico e Avaliação do Planejamento 
• Análise Situacional da Flona do Tapajós 
• Marco Estratégico do Planejamento 
• Desenho e Metodologia do Planejamento 
• Zoneamento 
• Programas de Manejo 
• Programa de Avaliação e Monitoramento de Efetividade de Gestão 

 

O volume de anexos (Volume III) apresenta as seguintes informações: 

• Relatórios das oficinas de planejamento participativo para revisão do Plano de 
Manejo; 

• Relatórios das reuniões temáticas realizadas para a revisão do Plano de Manejo; 
• Memoriais Descritivos do Zoneamento; 
• Mapas do Plano de Manejo (para versão de impressão). 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS DA FLORESTA 

NACIONAL DO TAPAJÓS 
 

Quadro 2 - Ficha Técnica da Floresta Nacional do Tapajós. 

Nome da Unidade de Conservação: FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS 
Coordenação Regional: CR3 Santarém/PA 
Unidade de Apoio Administrativo e Financeiro  

Endereço da sede:  
Telefone/Fax:  
e-mail:  
Site:  

Av. Tapajós, 2201, Bairro Laguinho - Santarém/PA 
(93) 3522 -0564/ CEP 68040-000. 

flonatapajos.pa@icmbio.gov.br 

http://www.icmbio.gov.br/flonatapajos/ 

Superfície da Unidade de 
Conservação (ha):  

O Decreto no. 73.684 de 19 de fevereiro de 1974 atribui a UC uma 
área de 600 mil hectares (ha). 
Após a publicação da Lei nº 12.678, de 25 de junho de 2012 a UC 
passou a ter uma área de 527.319 ha. 

Perímetro da Unidade de 
Conservação (km):  

5.396,21 km². 

Superfície da ZA (ha)3:  17.851 ha, conforme Lei nº 12.678, de 25 de junho de 2012. 

Perímetro da ZA (km):  82,9427 km². 

Municípios:  
Aveiro/PA (7,88 %), Belterra/PA (56,45%), Placas/PA (2,73%) e 
Rurópolis (17,76%), em conformidade com a Lei nº 12.678, de 25 de 
junho de 2012. 

Estado:  PARÁ 

Coordenadas 
geográficas 
(latitude e longitude):  

2°45’ a 4°10’S e 54°45’ a 55°30W 

Decreto de Criação:  Decreto n° 73.684 de 19/02/1974;  

Marcos geográficos referenciais 
dos limites:  

Ao norte a Flona do Tapajós está localizada num paralelo que liga o 
km 50 da BR-163 até o rio Tapajós.  
A oeste a UC tem como principal marco geográfico o rio Tapajós, e 
ao sul o rio Cupari.  
No limite leste a Flona do Tapajós é limítrofe a BR-163, entre o km 50 
até o rio Cupari.  

Biomas e ecossistemas:  Bioma Amazônia 

                                                        
3 Lei n° 12. 678/2012 - Art. 16. “Ficam excluídas da Floresta Nacional do Tapajós, criada pelo Decreto no 73.684, 
de 19 de fevereiro de 1974, duas áreas totalizando aproximadamente 17.851 ha, sendo a primeira dessas áreas 
no Município de Belterra, Estado do Pará, onde estão situadas as comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa 
Senhora de Nazaré e Santa Clara, na margem da rodovia BR-163, totalizando 11.990 ha; e a segunda, no 
Município de Aveiro, Estado do Pará, onde se localiza a sede do Município e seu aglomerado urbano da margem 
direita do rio Tapajós, bem como parte da área rural do seu entorno, totalizando 5.861 ha". 
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Atividades ocorrentes:  

Manejo de recursos naturais: manejo florestal madeireiro 
comunitário, manejo de produtos não-madeireiros, agricultura e 
sistemas agroflorestais. 
 
Proteção: prevenção e combate a incêndios florestais, coibir 
atividades como furto de madeiras, caça e pesca predatória. Existem 
outras infrações que ocorrem na Flona que geram a necessidade de 
fiscalização, principalmente no entorno imediato da região do São 
Jorge, onde ocorrem invasões a área da UC para abertura de áreas 
para plantios. 
 
Monitoramento Ambiental: Monitoramento da abertura de roçados, 
que envolve a abertura de novas áreas e abertura ou limpeza de 
antigas áreas de cultivo. Outra ação de monitoramento ambiental está 
relacionada ao manejo florestal. O controle e inspeção da madeira 
manejada é realizada in loco. 
 
Ecoturismo: trilhas interpretativas, praias, igarapés, balneários, 
culinária, vivências a diferentes culturas e modos de vida, turismo de 
aventura (maratona na selva, canoagem), observação de aves, 
turismo científico.    
 
Pesquisa Científica:  a Flona do Tapajós é a Unidade de 
Conservação Federal mais pesquisada no bioma amazônico segundo 
dados do SISBIO. A UC recebe alguns projetos com importantes 
instituições de pesquisa de atuação regional, nacional e cooperações 
internacionais.  
 
Gestão Socioambiental: articulação entre ICMBio e as organizações 
comunitárias para a sustentabilidade social, econômica e ambiental 
das áreas em regime de Concessão do Direito Real de Uso, e na 
articulação para a gestão territorial da UC e as Terras Indígenas 
Munduruku-Takuara e Bragança-Marituba. 
 

 

Atividades Conflitantes: Diversas atividades conflitantes ocorrem 
no entorno imediato da UC. O atropelamento de fauna na BR-163, 
uso de defensivos e fertilizantes em áreas quase contíguas a UC, 
comprometendo a qualidade de corpos hídricos e fauna aquática. Na 
região do rio Tapajós existe pesca comercial predatória. 
Na área da UC existe comércio ilegal de animais silvestres, furto de 
madeira, criação de gado bovino, mau uso do fogo para abertura de 
áreas de roçados, abertura de pastagens em áreas da UC limítrofes 
com áreas de uso e ocupação intensiva do solo, além do tráfico de 
animais silvestres. 
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2.1 Região da Unidade de Conservação 
 

A Floresta Nacional do Tapajós está localizada a 50 km ao sul da cidade de Santarém 
na região do Baixo Amazonas, geopoliticamente, situado a oeste do Pará e ocupa 
parte do território dos municípios de Belterra, Aveiro, Rurópolis e Placas, na Amazônia 
Oriental (OLIVEIRA et al., 2011). A UC está localizada no Distrito Florestal da BR-163 
(Rodovia Cuiabá-Santarém) na região do oeste do estado do Pará (ESPADA et al., 
2017). Ao norte a sede municipal mais próxima da Flona do Tapajós é de Belterra, 
localizada a menos de 20 km da comunidade de São Domingos. Ao sul a sede 
municipal mais próxima é Rurópolis, localizada no encontro entre a BR-163 com a 
rodovia Transamazônica. Ao sul, destaca-se também a proximidade com o Distrito de 
Fordlândia, e o Distrito de Brasília Legal, este localizado na margem esquerda do rio 
Tapajós. Belterra tem mais da metade da área municipal dentro da Flona do Tapajós. 
O município de Rurópolis tem 124.773,41 ha dentro da UC, sendo aquele que possui 
menor território na UC. 

 

Quadro 3 - Municípios abrangidos pela Flona do Tapajós. 

Município 
Área total do 

município (ha) 
Área do município na Flona 

do Tapajós (ha) 
% da área do município 

na Flona do Tapajós 

Aveiro 1.707.405,20 132.611,811 7,77 

Belterra 439.841,80 248.389,28 56,47 

Placas 717.319,40 195.098,30 27,20 

Rurópolis 702.132,10 124.773,41 17,77 

Fonte: IBGE (2016) e ICMBio (2017). 

 

Na região do entorno da Flona do Tapajós, no limite extremo norte da UC que tem 
como marco a comunidade São Domingos, e em praticamente todo o limite leste da 
UC, limítrofe a BR-163, o uso e ocupação do solo são intensivos, com a vegetação 
sendo suprimida para a introdução de soja e pecuária. O projeto de revitalização da 
BR-163 como corredor logístico, e a instalação do terminal portuário da Cargill em 
Santarém, influenciaram a valorização e especulação imobiliária das terras nesta 
região, atraindo a agricultura mecanizada da soja e a mudança da paisagem. 

Ao sul, a UC é limítrofe ao rio Cupari. A maior parte desta região pertence ao município 
de Aveiro, mas sofre influência do distrito de Fordlândia e de ocupações de fazendas 
que ficam as margens do rio Cupari, acima dos limites da UC. Na região do Baixo rio 
Cupari, existem algumas vicinais que ligam a estrada de Fordlândia até praticamente 
a margem do rio Cupari. Estas vicinais estão sendo ocupadas principalmente por 
agricultores de escala familiar, diferentemente do perfil de ocupação da região do Alto 
Cupari, onde grandes fazendas de gado e soja dominam a paisagem. 

No limite oeste a Flona do Tapajós é toda banhada pelo rio Tapajós. Recentemente 
foi instalado um porto comercial na região de Miritituba, próximo a sede municipal de 
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Itaituba, e a tendência é que a trânsito de embarcações seja cada vez maior. Existe 
também um projeto de hidrovia do Tapajós, ainda não implementado. 

 
Mapa 1 - Região da Floresta Nacional do Tapajós. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT (2017). 

 

Em relação a áreas protegidas, atualmente na margem direita da região do Baixo 
Tapajós a Flona do Tapajós é a maior delas. Nesta região, além da Flona da Tapajós, 
estão a Terra Indígena Munduruku Takuara, Terra Indígena Bragança-Marituba, além 
da APA de Aramanaí e a APA de Alter do Chão. Na margem esquerda da região do 
Baixo Tapajós encontra-se a Resex Tapajós-Arapiuns. Além das Unidades de 
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Conservação também existem diversos projetos de assentamentos da reforma 
agrária, a maioria deles são Projetos de Assentamentos Extrativistas (PAE) e Projetos 
de Assentamentos de Desenvolvimento Sustentável (PDS). 

Mapa 2 - Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Projetos de Assentamentos na Região da 
Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTI (2017). 
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A região do Baixo e Médio Tapajós abriga uma grande diversidade de unidades de 
conservação federais dos dois grupos: uso sustentável e proteção integral. No mapa 
3 observa-se mais de nove UCs do grupo de Uso Sustentável entre as categorias de 
Área de Proteção Ambiental, Floresta Nacional, Reserva Extrativista. Já, o grupo de 
Proteção Integral observa-se as categorias Parque Nacional e Reserva Biológica.  
 

Mapa 3 - UCs Federais próximas a Flona do Tapajós.  

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT (2017). 
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Conforme o mapa 4 pode-se verificar que as áreas abrangidas pela Flona do Tapajós 
e Zona de Amortecimento, possuem ao todo 77 comunidades e localidades 
identificadas.  

 
Mapa 4 - Comunidades do interior e entorno (10 km de raio) da Floresta Nacional do Tapajós.  

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT (2017). 

 

Outro ponto a destacar é o distrito de Alter do Chão. Localizado a 30 km de Santarém, 
é conhecido como o “Caribe Brasileiro” e recebeu o título, em 2009 (pelo jornal inglês 
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The Guardian), de praia de água doce mais bonita do mundo, sendo notório o 
destaque aos gargalos oportunizados no turismo nacional e internacional devido a 
belezas naturais e cênicas do local. 

Além das cidades turísticas, a importância do afluente principal rio Tapajós, contando 
com seus respectivos divisores de águas, os rios Amazonas e Arapiuns. A Flona do 
Tapajós pertence à região hidrográfica Amazônica (QVICMBio, 2017). O mapa 5 
abaixo, ilustra a rede hidrográfica do rio Tapajós, seus confluentes e os limites 
circundantes da época de criação da UC. Verifica-se como limites o rio Tapajós à 
esquerda, já Belterra localiza-se a norte e Aveiro ao Sul com porção hidrográfica sob 
confluência do rio Cupari. 

 

Mapa 5 - Rede hidrográfica do rio Tapajós. 

Fonte: ICMBio e ANA (2017). 
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No mapa 5 pode-se verificar a influência direta do rio Tapajós nos limites da Flona, 
perfazendo como afluente principal margeador ao lado oeste da Flona e a visível 
abundância de malhas hidrográficas de todas as ordens e formações de igarapés 
dentro da UC. A navegabilidade do rio Tapajós assegura mobilidade às comunidades 
inseridas na Flona do Tapajós, este afluente foi decisivo no processo de ocupação, 
circulação e conquista do território, processo histórico de mais de 100 anos (AMARAL 
et al., 2013). 

 

2.2 Acesso à Unidade de Conservação 
 

A cidade de Santarém (PA) é o principal centro urbano que interliga aos meios de 
acesso a Unidade de Conservação. Via aérea à cidade conta com o Aeroporto 
Internacional de Santarém - Maestro Wilson Fonseca, com voos diários para Itaituba 
(PA), Altamira (PA), Manaus (AM), Belém (PA) e Brasília (DF), com percursos que 
podem variar entre 30 a 180 minutos. É possível chegar a Santarém via fluvial, com 
embarcações saindo principalmente de cidades como Manaus (30 horas de viagem), 
Macapá (36 horas de viagem), Itaituba (15 horas), Altamira (26 horas de viagem) e 
Belém (60 horas de viagem).  

Segundo o portal Wikiparques4 (2017), o acesso para se aventurar pela Flona do 
Tapajós, é por via terrestre e fluvial. A Flona do Tapajós possui opções regulares de 
transporte coletivo de segunda a sábado. Atualmente três linhas de ônibus 
particulares fazem transporte coletivo para diferentes regiões da UC a partir de 
Santarém. 

Viana e Fonseca (2009) relatam que no ano de 2007 a Flona do Tapajós possuía uma 
estimativa total de 244,8 km de estradas internas, sendo contabilizadas estradas 
abertas pela atividade de manejo florestal onde não é permitido o acesso sem 
autorização. Os principais ramais e bases de acesso a UC para o público são: 

• Base de São Domingos: É possível acessar pela estrada da praia de 
Aramanaí, município de Belterra, através do ramal de aproximadamente 12 km 
que liga até a comunidade São Domingos. Nesta comunidade encontra-se a 
primeira base de monitoramento de entrada do ICMBio localizada no extremo 
norte da Flona do Tapajós; 

• Base Terra Rica: Base localizada no km 67 da Rodovia BR-163, esse acesso 
hoje é utilizado para atividades com finalidades científicas e turísticas. É possível 
acessar a torre do LBA/INPA e uma trilha interpretativa. 

• Base do km 72: localizada no km 72 da BR-163 que liga a rodovia até a 
comunidade Jaguarari. São cerca de 18 km de ramal até a comunidade; 

• Base do km 83: localizada no km 83 da BR-163 atualmente é administrada 
pelo Conselho Indígena Munduruku de Belterra; 

                                                        
4Maiores informações disponível em: <http://www.wikiparques.org/wiki/Floresta_Nacional_do_Tapajós> 
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• Base de pesquisa do km 84: localizada no km 84 da BR-163, atualmente é 
administrada pelo LBA/INPA; 

• Ramal km 92: localizado no km 92 da BR-163, este ramal liga a rodovia até a 
comunidade Itapaiúna localizada na margem direita do rio Tapajós. O ramal 
possui aproximadamente 11 km entre a rodovia até a base de entrada do ICMBio 
que dá acesso a UC. 

• Base do km 166: localizada as margens da BR-163, esta base foi desativada. 

• Base do km 171: localizada no km 171 da BR-163, próximo a antiga base do 
km 166, foi construído e entregue pelo Exército ao ICMBio no ano de 2017.  

• Base do km 211: localizada a cerca de 6 km da cidade de Rurópolis. 

 

O acesso à UC por via fluvial é feito pelo rio Tapajós. Não existem barcos de transporte 
coletivo de passageiros para a Floresta Nacional. As embarcações são particulares e 
normalmente são oriundas do balneário de Alter do Chão, localizado ao norte da Flona 
do Tapajós, a 30 quilômetros da cidade de Santarém.  

O mapa 6 mostra o acesso à Flona do Tapajós e as formas de deslocamento dentro 
da UC para as comunidades. 
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Mapa 6 - Acesso a Floresta Nacional do Tapajós.  

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT e IMAZON (2017). 
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2.3 Origem do nome e histórico de criação da Flona do 
Tapajós 

 

A maior parte das informações desta seção foram editadas do Plano de Manejo –
realizado em 2005. 

A origem do nome da Flona do Tapajós é uma clara referência ao rio Tapajós. Já a 
origem do nome do grande rio, estudos arqueológicos realizados na região apontam 
a existência de civilizações indígenas que ocupavam a região com alta densidade 
demográfica. Os chamados “Tapajós” habitavam a região antes da chegada dos 
europeus ao Brasil (NIMUENDAJU, 2001). 

O histórico recente de ocupação da região da Flona do Tapajós será abordado no 
capítulo da caracterização Socioeconômica, mas resumidamente ele remonta a dois 
grandes momentos de fluxo migratório para a região. O primeiro deles está associado 
aos dois ciclos econômicos da borracha, entre 1879-1912 e 1932-1945 
respectivamente. O segundo momento de grande fluxo migratório está associado aos 
projetos de integração nacional da Amazônia. O principal deles ocorreu no início da 
década de 1970, quando o governo militar do presidente Médici lançou o Projeto de 
Integração Nacional (PIN), com o slogan “ocupar para não entregar”. O PIN destinou 
recursos para o financiamento da Transamazônica e a Rodovia Cuiabá-Santarém 
(BR-163), e para promoção de infraestrutura e projetos de colonização na faixa de 10 
km de ambos os lados das rodovias (BACHA, ESTRAVIZ RODRIGUEZ, 2004). 

Portanto, existe uma diferença no perfil de ocupação e de ocupadores entre os dois 
momentos históricos de fluxo migratório. Os dois ciclos da borracha a ocupação da 
região pelas margens dos rios, nos seringais, influenciaram a formação de diversas 
comunidades ribeirinhas que tinham em suas origens famílias de seringueiros vindos 
do Nordeste. Já a ocupação pelo interior, vetorizada pelas rodovias abertas pelo PIN, 
o fluxo migratório foi de colonos vindos de outras regiões do Brasil. Este paralelo é 
importante ressaltar, pois ele está presente na realidade da Flona do Tapajós, seja no 
seu aspecto social, seja na sua consolidação fundiária.  

Segundo Dubois (1976), a decisão da criação da Flona do Tapajós foi tomada após 
um inventário de reconhecimento conduzido pelo IBDF ao longo da Rodovia Cuiabá-
Santarém no final de 1972. Segundo o autor, a decisão foi tomada em função da 
posição estratégica que áreas de grande potencial florestal ocupavam em relação aos 
projetos de desenvolvimento pensados para a região na época, oferecendo facilidade 
de acesso fluvial pelo rio Tapajós e acesso via terrestre pela Rodovia BR-163.   

Todavia, a região já estava demarcada para a implantação do Projeto Integrado de 
Colonização (PIC) de Itaituba, executado pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), abrangendo os Municípios de Santarém, Aveiro e Itaituba. 
Os PICs foram concebidos para promover a ocupação ao longo dos eixos rodoviários 
conforme preconizado pelo PIN. A grande abrangência dos PICs contou com o 
amparo legal do Decreto n°. 1.164 de 01/04/1971 que, alegando razões de segurança 
nacional, transferiu para a União a faixa de 100 km margeando rodovias, inclusive a 
Transamazônica e a Cuiabá-Santarém (LEROY, 1991).  

De qualquer maneira, o Decreto n°. 73.684 de 19 de fevereiro de 1974 criou a Flona 
do Tapajós, sob jurisdição do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), 
vinculada ao Ministério da Agricultura, com área correspondente inicial a 600.000 
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hectares. Sua criação foi marcada por intensos conflitos entre moradores da região e 
os órgãos governamentais responsáveis, uma vez que o IBDF não verificou condições 
fundiárias e os povos tradicionais residentes (SILVA et al., 2016). 

 

Quadro 4 - Decreto de Criação da Floresta Nacional do Tapajós. 

Decreto N° 73.684 - 19 de fevereiro de 1974 
Cria a Floresta Nacional do Tapajós, e dá outras Providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição Federal, e 
considerando o disposto na alínea "b", do artigo 5°, da Lei n° 4.771 (*), de 15 de setembro de 1965.  
Decreta:  
Art.1° É criado, no Estado do Pará, a Floresta Nacional do Tapajós, sob jurisdição do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, com a área estimada em 600.000ha 
(seiscentos mil hectares), dentro dos seguintes limites e confrontações: Oeste - rio Tapajós; Leste - Rodovia 
Cuiabá - Santarém; Norte - Reta que passa pelo marco 50 (cinquenta) da Rodovia Cuiabá-Santarém e por um 
ponto de latitude igual a 2º45’S (dois graus e quarenta e cinco minutos Sul), à margem direita do rio Tapajós; Sul 
- rio Cupari e seu afluente Santa Cruz, também chamado Cupari Leste, até a intersecção deste ou do 
prolongamento do seu eixo, com a Rodovia Cuiabá – Santarém. 
Art. 2º O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, mediante estudos de natureza silvicultura, promoverá a 
utilização múltipla dos recursos naturais de Floresta Nacional do Tapajós sob o regime de rendimento sustentado. 
Art. 3º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal selecionará a 
área destinada à criação de uma Estação, Experimental, cuja finalidade será a de pesquisas e experimentação, 
de interesse regional. 
Parágrafo único. A Estação Experimental ficará subordinada administrativamente ao Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal. 
Art. 4º O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal poderá destinar áreas da Floresta para Reservas 
Biológicas e valorização Turística. 
Art. 5º Fica Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal autorizado a celebrar convênios com entidades 
públicas ou privadas, objetivando o uso nacional dos recursos naturais existentes na Floresta. 
Art. 6º O Ministério da Agricultura, por proposta do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal, baixará as normas para o adequada organização, funcionamento e exploração múltipla dos recursos 
naturais da Floresta. 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
EMÍLIO G. MÉDICI - Presidente da República 
Moura Cavalcanti 

Fonte: BRASIL (1974). 
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2.4 Análise da representatividade da Flona do Tapajós 
 

Carvalho (1980) expõe que a Flona do Tapajós é considerada uma das mais 
representativas amostras de cobertura florestal densa da Amazônia Brasileira. A UC 
é classificada como uma Floresta Ombrófila Densa, com abundância e ampla 
distribuição de indivíduos arbóreos de grande porte, lianas lenhosas, palmeiras e 
epífitas (VELOSO et al., 1991 apud VIEIRA et al., 2013). A UC possui tipologia do tipo 
Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme (RODRIGUES et al., 2015). 

Em relação à região hidrográfica, segundo informações baseada na Base Hidrográfica 
Ottocodificada (BHO), utilizada pela da Agência Nacional de Águas (ANA), a UC tem 
uma área protegida na Bacia hidrográfica que totaliza 530.618,1 hectares. A seguir, 
no quadro 5, a sua categorização segundo a metodologia de Classificação de Bacias 
intitulada Ottobacias. 

 

Quadro 5 - Classificação de Ottobabacias nos diferentes níveis para a Flona do Tapajós. 

Região Hidrográfica (Ottobacia nível 1) Região Hidrográfica Amazônica 

Ottobacia nível 2 Tapajós 

Ottobacia nível 3 Tapajós 02 

Unidade hidrográfica (Ottobacia nível 3) Baixo Tapajós 

Rio Principal (Ottobacia nível 3) Tapajós 

Fonte: QVICMBIO (2017). 

 

A representatividade da UC segundo a plataforma QVICMBIO (2017), atualmente são 
324 UCs federais, totalizando uma área de 79.147.657,5 hectares de áreas 
protegidas. Do Grupo Uso Sustentável, são 40.348.480,00 hectares, sendo que as 
Florestas Nacionais possuem 17.081.063 hectares (2017).  

 

Em nível territorial, a representatividade da Flona do Tapajós é baixa em relação ao 
total de áreas protegidas no Brasil, acima de 0,3% com uma área total de 527.319 
hectares. Ao analisar a relevância em relação ao estado do Pará são 5.804.313,20 
hectares de áreas protegidas, com 14 UCs da Categoria Floresta Nacional, ou seja, a 
área da Flona do Tapajós corresponde em porção territorial de quase 10% das UCs 
federais do estado desta categoria. 

No I Seminário de Pesquisas Científicas da Floresta Nacional do Tapajós, em 2011, 
considerando os dados do SISBIO, a UC foi a mais pesquisada no Bioma Amazônico, 
e está entre as cinco mais pesquisadas do país dentre as 310 UCs Federais existentes 
no ano analisado. Esse status foi alcançado graças aos esforços somados entre 
pesquisadores e equipe de gestão da Flona do Tapajós. Além disso, outras 
características especificas, como localização de fácil acesso, riqueza biológica, 
investimento na gestão da área e existência de projetos de pesquisas pioneiros na 
UC. 
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Uma breve consulta à plataforma do Google Scholar5, realizando a busca com o termo 
Floresta Nacional do Tapajós, apresenta 9.900 resultados nas diversas áreas do 
conhecimento, com publicações em periódicos, capítulos de livros, documentos 
técnicos, boletins e outros (revisões, artigos, trabalhos de conclusão, dissertações, 
teses, entre outros), ou seja, a categoria em questão vêm promovendo diversas 
pesquisas, cumprindo assim fielmente aos objetivos de criação da Flona do Tapajós 
em promover e incentivar a pesquisa na UC.  

Segundo Gomes et al. (2014) a Flona do Tapajós tem conseguido alcançar os 
objetivos básicos previstos no SNUC, quanto ao uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e incentivo à pesquisa científica, e que há uma reciprocidade da Flona do 
Tapajós e as instituições de ensino e pesquisa da região, totalizando durante o período 
de 2007 ao início de outubro de 2014, 352 pesquisas nas áreas de Ecologia (74), 
Botânica (47), Conservação (42), Recursos Florestais e Engenharia Florestal (40), 
Manejo (32), Zoologia (31), Inventário (29), Taxonomia (21), Biogeografia (18) e 
Sistemática (18). 

O ecoturismo é uma atividade em destaque na UC que atrai inúmeros visitantes de 
várias partes do mundo e do Brasil. Um estudo realizado pela Universidade de West 
Virginia no período de 13 de fevereiro de 2014 a 31 de maio de 2016 com 4.010 
visitantes que passaram pelas comunidades de São Domingos, Maguari e Jamaraquá 
mostrou que a maioria (69.6%) dos visitantes entrevistados eram brasileiros. A maior 
porcentagem de visitantes estrangeiros veio da França (15.8%), seguido da França 
(15.2%) e Reino Unido (13.9%) (BURNS et. al., 2016). No ano de 2017 foram mais de 
42 mil visitantes entre turistas, pesquisadores, estudantes e outros, todos de diversas 
nacionalidades (ICMBio, 2017).  

Em relação às áreas protegidas do entorno, pode-se dizer que a Flona do Tapajós é 
quase uma ilha de floresta protegida, não fossem alguns pontos onde mantém 
conectividade com a APA de Aramanaí que ainda são limítrofes a Flona do Tapajós e 
possuem alguma relevância ecológica, seja na formação de corredores florestais, na 
manutenção de corpos hídricos, entre outras funções ecológicas. Porém, 
recentemente uma articulação entre a Flona do Tapajós e a Resex Tapajós-Arapiuns 
se construiu para tratar alguns temas de fortalecimento da gestão territorial, 
principalmente para a proteção dos estoques pesqueiros do Baixo Tapajós e a 
prevenção e combate a incêndios florestais. 

Em relação a explorações florestais, a UC possui em seu histórico intervenções de 
colheita madeireira em 1945 e outra em 1979 (SILVA e BAPTISTA, 2015). Em meados 
de 1980 iniciaram-se as discussões de técnicas de manejo sustentável de florestas 
tropicais, visando um sistema com explorações de impacto reduzido (EIR). Assim, a 
Flona do Tapajós foi a precursora em práticas de EIR entre os anos de 1986 e 1997, 
por meio de uma experiência conduzida pela Fundação Floresta Tropical (FFT) e pela 
empresa Treviso.  

A experiência no delinear destas técnicas foi norteadora para adequações e 
adaptações para a consolidação do projeto ITTO realizado em 1999 a 2003 (BACHA; 
RODRIGUES, 2004), entre outros projetos já citados. Todavia, em 1992, a 
implementação do projeto de exploração madeireira apoiada pelo ITTO, trouxe 
reações de questionamento pelas comunidades, sobre o porquê de o setor privado 

                                                        
5 Ver mais em https://scholar.google.com.br. 
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poder ser usufrutuário da madeira da Flona e as comunidades não terem o mesmo 
direito (IBAMA, 2005). 

Outro contraponto de destaque da UC foi a aprovação do SNUC em 2000, garantindo 
os direitos da apropriação dos recursos naturais pelas comunidades locais 
acentuando o questionamento e desencadeando debates de outras formas de gestão 
da exploração florestal em Florestas Nacionais. Tais discussões resultaram, em 2001, 
na contratação de um estudo de viabilidade de exploração madeireira sob gestão 
comunitária da Flona do Tapajós (WADOUSKI et al., 2001). 

A portaria n° 00040 de 22 de agosto de 2003 foi editada, e o IBAMA aprovou em 
caráter experimental e piloto o manejo florestal de uso múltiplo, sob gerenciamento 
das associações e teve a implantação em 2005 de uma UPA de 100 hectares. 

No país, os primeiros esforços para regulamentação do manejo florestal remontam da 
década de 1990. Porém, o marco legal que reconhece as populações tradicionais e 
comunidades locais foi instituído apenas em 2009, por meio do decreto n° 6.874/2009, 
que objetivou o fomento a programas e políticas públicas para o desenvolvimento de 
modelos de exploração sob gestão comunitária (AMARAL NETO et al., 2011; BRASIL, 
2009).   

Assim, desde a criação da Flona houve protagonismo nas ações desenvolvidas pela 
gestão integrada dos associados e cooperados, demonstrando a efetividade e 
capacidade suporte de uma floresta conciliar populações tradicionais e locais de modo 
a compatibilizar os objetivos de sustentabilidade.  

Um destaque ainda na região foi em meados do primeiro semestre de 2013, quando 
o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), em parceria com a Rede Internacional de 
Florestas Modelos (RIBM) e Rede Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) 
promoveram o primeiro debate sobre as florestas modelo e desenvolvimento territorial, 
visando a criação de uma floresta-modelo para a Calha Norte e a zona de influência 
da Rodovia BR-163 (PAINEL FLORESTAL, 2013). 

O conceito de floresta modelo, segundo o Serviço Nacional de Informações Florestais 
(SNIF, 2017), é o de associações voluntárias que integram diferentes setores 
econômicos, políticos e sociais que compartilham um território e formam alianças para 
o desenvolvimento e manejo sustentável de seus recursos florestais. A 
institucionalização da floresta modelo tem como enfoque priorizar a governança para 
o manejo sustentável de forma a compatibilizar as necessidades e interesse dos 
atores locais em uma estratégia integrada para o desenvolvimento sustentável.     

As florestas modelo “formam redes nacionais, regionais e internacionais, através das 
quais compartem suas experiências mediante colaboração horizontal, reforçam 
capacidades, fortalecem líderes locais e eventualmente servem de plataformas 
efetivas para o desenvolvimento rural” (SNIF, 2017). 

No Brasil a primeira experiência de filiação ao RIAMB foi implantada em 2004 no 
estado de Minas Gerais, o “Bosque Modelo Mata Atlântica” em uma área de 
2.250.320,00 hectares. No ano seguinte, também em Minas Gerais, foi implementado 
o Bosque Modelo Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, com 750.000,00 hectares de 
Cerrado predominando como tipologia florestal. Já no estado de Santa Catarina, 
inserido no município de Caçador, em 2013, o Bosque Modelo Caçador” ocupa uma 
área 98.429 hectares e a vegetação é representada por remanescentes de Florestas 
Ombrófila Mista.  
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A Floresta Modelo do Amazonas - Tapajós já está incluída no mapa mundial de 
Florestas Modelos filiadas a RIBM. Atualmente a rede inclui mais de sessenta 
paisagens do planeta, que cobrem 84 milhões de hectares em 31 países. 
 

 
Figura 1 - Distribuição pelo Mundo das Florestas Modelos integrantes do RIBM. 

Fonte: RIBM (2017). 

 
Somente na América Latina e parte da América Central e Caribe, há 31 milhões de 
hectares de bosques modelo em 15 países e distribuídas em 30 áreas (Figura 2) 
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Figura 2 - Florestas Modelos filiadas ao RIAMB. 

 Fonte: Reprodução RIAMB (2017). 

 

A partir de 2013, por meio de uma parceria do SFB com a RIAMB, a Flona do Tapajós 
e outras áreas Protegidas da região iniciaram uma série de debates com intuito de 
implantar o Bosque Modelo da Amazônia Brasileira, com uma área de 4.080.300,00 
hectares localizada no oeste do Pará. Neste contexto, no ano de 2017 filiou-se a 
RIAMB o “Bosque Modelo Amazonas-Tapajós”. 

 

No mapa 7, a delimitação da Floresta Modelo Amazonas – Tapajós, que abriga 
diversas áreas protegidas: a Área de Proteção Ambiental (APA) da Praia de Alter do 
Chão, APA Praia de Aramanaí, Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Lago 
Grande, PAE Eixo Forte, Floresta Nacional do Tapajós, Reserva Extrativista Tapajós-
Arapiuns, além de duas terras Indígenas (Bragança-Marituba e Munduruku-Takuara). 
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A extensão territorial da Floresta Modelo Amazonas – Tapajós é de 4.080.300,00 
hectares, e a área da Floresta Nacional do Tapajós representa 13% deste território.  

.

 
Mapa 7 - Área da Floresta Modelo Amazonas-Tapajós.  

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro/Divulgação (2017). 
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3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA 

FLONA DO TAPAJÓS 

 
A atualização da Caracterização do Meio Socioeconômico da Flona do Tapajós seguiu 
a proposta do Roteiro para Elaboração e Revisão de Planos de Manejo de Florestas 
Nacionais (ICMBio, 2009).  

A primeira seção apresenta a caracterização dos quatro municípios que possuem 
parte de seus respectivos territórios nos limites da Flona do Tapajós: Aveiro, Belterra, 
Placas e Rurópolis. Foram coletadas informações oficiais de órgãos públicos e não-
governamentais, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
informações do Sistema Único de Saúde (DATA SUS), Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Instituto de Pesquisa e Economia 
Aplicada (IPEA), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
entre outros. Há informações sobre demografia, indicadores de desenvolvimento, 
desigualdade, renda, saúde, educação, saneamento, políticas ambientais e de 
planejamento urbano e territorial dos quatro municípios em questão, sempre que 
possível utilizando a média estadual do Pará como linha de base para a avaliação. 

Na atualização dos aspectos históricos, culturais e socioeconômicos da Flona do 
Tapajós, os dados primários e secundários do meio antrópico foram obtidos em 
planilhas de Excel fornecidas pelo órgão gestor (produtos de expedições de campo 
que ainda não foram sistematizados). Foram utilizados também, como base, o plano 
de manejo produzido em 2005, artigos científicos, o Diário Oficial da União, IBGE, 
sites das prefeituras de Aveiro, Placas, Rurópolis, da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), do Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério das Minas e Energia, do Governo do Estado do Pará, Secretaria Estadual 
de Saúde e Secretaria Estadual de Educação. Foram ainda consultados relatórios de 
eventos onde a Flona do Tapajós ou suas experiências produtivas foram pauta de 
análise e discussão, assim como relatórios de estudos específicos e de atividades 
realizadas com a população residente e do entorno pelo órgão gestor e instituições 
parceiras. 

Com relação à temporalidade, optou-se por utilizar dados e informações, 
preferencialmente, publicados entre 2014 e 2017. No entanto, existem aspectos 
socioeconômicos cuja origem remontam a datas impostas por leis como a criação do 
Conselho Consultivo em 2001 (Portaria no 84/2001 do IBAMA). Além disso, a 
inexistência de estudos e, principalmente, de publicações mais recentes sobre as 
características socioeconômicas da Flona do Tapajós, impôs a utilização do plano de 
manejo publicado no Diário Oficial em 2005 e o site do ICMBio como uma das 
principais fontes das peculiaridades histórico-culturais da região onde a unidade foi 
criada e particularidades dos sítios arqueológicos, da economia, do uso de recursos 
naturais, organização política e social, acessibilidade e infraestrutura da Flona e 
comunitária. 

As referências sobre a assistência técnica rural e social, realizada na Flona e seu 
entorno, foram obtidas no “Levantamento das atividades produtivas e demandas de 
capacitações de moradores da unidade de conservação”, feito pelo ICMBio/Flona do 
Tapajós, Empresa de Assistência Técnica e Extensão (EMATER)/Belterra, FCFT e a 



 

50 

Cooperativa Mista da Flona do Tapajós (COOMFLONA) em 2015; no Relatório da 
Emissão de Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAPs), da EMATER/Belterra, de 
2016; e, no Termo de Reciprocidade, publicado no Diário Oficial da União no dia 
04/02/2016, Processo SEI no 02121.000014/2015-77. 

Quanto à economia, várias fontes bibliográficas contribuíram para o entendimento do 
comércio e abastecimento, das atividades econômicas realizadas pelos moradores da 
Flona e dos Projetos de Incentivo ao Desenvolvimento Comunitário e de Alternativas 
de Geração de Renda. O primeiro foi o Plano de Manejo Florestal Comunitário, 
publicado pela COOMFLONA em 2004.  

As outras fontes são: 1) o estudo “Caracterização Socioambiental das Comunidades 
da Flona do Tapajós e população do entorno”, realizado pela Cooperativa e publicado 
em 2015; 2) o estudo “As Comunidades Ribeirinhas do Baixo Tapajós (PA): 
Infraestrutura, Mobilidade, Serviços Sócio Ambientais e Conectividade” (AFFONSO et 
al., 2016), nas margens direita e esquerda do Baixo Tapajós, na região central do 
Pará, incluindo parte dos municípios de Santarém, Belterra, Aveiro, Itaituba e 
Rurópolis, onde se localiza a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Resex), na 
margem esquerda, e a Floresta Nacional do Tapajós na margem direita; 3) o relatório 
do II Seminário de Áreas Protegidas do Escudo das Guianas (2017), que ocorreu em 
2016; 4) projetos elaborados por associações comunitárias fornecidos pelo 
ICMBio/Flona do Tapajós. 

Relatórios do ICMBio/Flona do Tapajós forneceram informações sobre atividades de 
educação ambiental, voltadas principalmente para resolução de conflitos, realizadas 
com população indígena e não-indígena no interior da unidade. As oficinas foram 
ministradas nas aldeias Bragança e Takuara e nas comunidades de Nazaré, Pini, 
Piquiatuba e Prainha I, em 2016. 

Como mencionado anteriormente, a versão anterior do Plano de Manejo e o site do 
ICMBio contribuíram para conhecer a atual infraestrutura comunitária, além destas 
fontes foi usado o estudo da caracterização socioambiental, realizado pela 
COOMFLONA, em 2015. Esse estudo também proporcionou melhor entendimento 
das manifestações culturais, da organização política e social, em especial quanto às 
formas encontradas pela população moradora de se organizar e os tipos de 
organizações existentes atualmente na Flona.  

A pesquisa “Avaliação da gestão na percepção dos moradores da Comunidade 
Maguari, Belterra-PA”, cujo resultado foi publicado nos Anais do II Seminário de 
Pesquisa Científica da Floresta Nacional do Tapajós, em 2014, realizado pelo ICMBio, 
e a “Caracterização Perceptiva da Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós 
por não cooperados”, produzida pela Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA, 2016), forneceram os aspectos relacionados à percepção dos moradores e 
não moradores sobre a Flona do Tapajós. 

As características e problemáticas relacionadas às aldeias indígenas Bragança, 
Marituba e Takuara foram colhidas do “Parecer Técnico 12/2015/Flona do 
Tapajós/ICMBio – Questão Indígena na Floresta Nacional do Tapajós”; no estudo  
feito pela COOMFLONA em 2015; no site do Instituto Socioambiental (ISA); no 
relatório do II SAPEG (2017); nas portarias 567 e 568 do Ministério da Justiça, 
publicadas no Diário Oficial da União em 2016, declarando posse permanente das 
Terras Indígenas Munduruku-Takuara com 25.323 hectares e Bragança-Marituba com 
13.515 hectares; e, no relatório do II Curso de Gestão Socioambiental, realizado pelo 
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MMA/ICMBio, por meio da Diretoria de Consolidação Territorial em Unidades de 
Conservação, em 2015/2016. 

O perfil da população residente (habitantes e comunidades) teve o aporte de dados 
contidos em planilhas do Excel, fornecidas pela equipe gestora; na caracterização 
socioambiental realizada pela COOMFLONA em 2015; no “Levantamento de famílias 
da Floresta Nacional do Tapajós, Pará”, publicado nos anais do II Seminário de 
Pesquisa Científica da Floresta Nacional do Tapajós em 2014. Por outro lado, a 
investigação acerca da “Situação Fundiária da Floresta Nacional do Tapajós”, 
executada pelo ICMBio/Flona do Tapajós, em 2014, forneceu informações quanto ao 
ordenamento territorial da unidade. 

Os dados e informações sobre o uso dos recursos naturais, em especial a utilização 
do solo, dos animais silvestres, dos recursos pesqueiros e dos recursos florestais 
madeireiros e não-madeireiros foram extraídos da pesquisa “Conhecimento 
Comunitário sobre Ocorrência, Caça e Alimentação de Peixe-Boi-Amazônico, em 
duas unidades de conservação do Baixo rio Tapajós” (LEITÃO E CREMA, 2014); da 
caracterização socioambiental feita pela COOMFLONA em 2015; e, do estudo do 
INPE, publicado em 2016. 

Finalmente, relatórios das Oficinas de Planejamento Participativo (OPPs) 
comunitárias e das reuniões temáticas sobre turismo e cadeias produtivas forneceram 
informações sobre as condições dos serviços públicos e atividades geradoras de 
renda. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA 
FLONA DO TAPAJÓS 

 
Esta parte do documento apresenta seis subseções, conforme os títulos a seguir: 
4.1.1 Aspectos Demográficos e Populacionais; 4.1.2 Indicadores de Desenvolvimento 
Humano, Renda e Desigualdade Social; 4.1.3 Indicadores de Saúde; 4.1.4 
Indicadores de Educação; 4.1.5 Indicadores de Saneamento Básico; 4.1.6 Políticas 
Municipais de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial. 

3.1.1 Aspectos Demográficos e Populacionais dos Municípios 

da Região da Flona do Tapajós  

 

A área da Flona do Tapajós abriga quatro municípios do Oeste do Pará: Aveiro, 
Belterra, Placas e Rurópolis. Deve-se também considerar a influência dos municípios 
de Santarém e Itaituba, considerados pólos regionais, principalmente Santarém. Na 
elaboração do atual Plano de Manejo da UC, os dados demográficos apresentados 
tinham influência do Censo Demográfico do ano de 2000. Para esta revisão, buscou-
se atualizar algumas informações, utilizando dados mais atuais possíveis. 

A história de emancipação administrativa dos municípios com área de abrangência na 
Flona do Tapajós é recente. O município de Aveiro é o mais antigo entre todos, sendo 
elevado à categoria de município em 1955, quando foi desmembrado de Itaituba e 
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Santarém. Em 1988 o distrito de Rurópolis, criado em 1974 pelo governo militar, 
desmembra-se da área de Aveiro e emancipa-se como município. Em 1993, através 
da Lei Estadual nº 5.783, é criado o município de Placas. Já Belterra, após a fim da 
história de investimento de Henry Ford na região, foi transformada, entre outras 
denominações, em Estabelecimento Rural do Tapajós (ERT), ficando sob jurisdição 
do Ministério da Agricultura. Somente em 1997, os moradores de Belterra 
conseguiram a emancipação do município.  

Para analisar o crescimento populacional foram utilizadas informações dos dois 
últimos Censos Demográficos (2000 e 2010), além de uma estimativa que o IBGE 
realizou para calcular a população dos municípios para o ano de 2016. Segundo os 
dados do IBGE, entre o ano de 2000 e 2016 a população teve um incremento de 
44.252 habitantes, o que representa um aumento de 64,91% em relação ao Censo de 
2010. 

 
Figura 3 - População total dos quatro municípios da área de abrangência da Flona do Tapajós.  

Fonte: IBGE (2017). 

 

O município de Rurópolis é aquele com maior população em relação aos demais: 
estima-se que tenha aproximadamente 48 mil habitantes. Placas é aquele com maior 
curva de crescimento populacional: em 2000, este município tinha pouco mais de 13 
mil habitantes, e estima-se atualmente uma população de mais de 29 mil habitantes - 
um crescimento de 119,4% neste período. Rurópolis teve um aumento de 94,5% no 
mesmo período, enquanto a curva de crescimento populacional de Belterra e Aveiro 
foram muito pequenas, conforme demonstra a figura 4 abaixo. 
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Figura 4 - Crescimento populacional dos municípios da área de abrangência da Flona do Tapajós.  

Fonte: IBGE (2000, 2010 e estimativa populacional 2016). 

 

Além de possuir a menor população e a menor taxa de crescimento populacional 
dentre os municípios analisados, Aveiro também possui uma baixa densidade 
demográfica, com menos de um habitante por km² (0,92). Comparada à densidade 
demográfica média estadual no Pará (6,07 habit/km²), pode-se considerar que os 
municípios de Placas e Belterra possuem também baixa densidade demográfica, 
enquanto o município de Rurópolis apresenta uma densidade demográfica mais 
similar à média estadual, conforme demonstra a figura 5. 

 
Figura 5 - Densidade demográfica dos municípios da área de abrangência da Flona do Tapajós.  

Fonte: IBGE (2010). Organização: IDESAM (2018). 

 

Em relação à estrutura etária da população, os municípios apresentam semelhanças 
na distribuição entre os intervalos de idade. Entre a população mais jovem (até 29 
anos), as faixas etárias entre 5 a 9 e 10 a 14 anos de idade são aquelas mais 
populosas. Placas é exceção, onde a faixa etária de 0 a 4 anos de idade fica também 
entre as mais populosas. Ainda em Placas, a faixa etária entre 25 e 29 anos de idade 

AVEIRO BELTERRA PLACAS RURÓPOLIS

município 0,93 3,71 3,34 5,71

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (Habitantes/km²)
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é mais populosa do que a faixa etária anterior (20 a 24 anos), o que foge do padrão 
encontrado nos demais municípios. Nas faixas etárias mais adultas não existem 
diferenças entre as pirâmides etárias, o padrão demonstra que quanto menor a idade, 
maior a população.  

 

 

 

Figura 6 - Pirâmide etária dos municípios da área de abrangência da Flona do Tapajós.  

Fonte: IBGE (2010). 
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Outra informação importante para verificar a estrutura etária, no que se refere à 
dinâmica populacional, é a taxa de envelhecimento da população, representada pela 
razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. 
Para analisar a taxa de envelhecimento dos municípios da área de abrangência da 
Flona do Tapajós se utilizou como linha de base as taxas estaduais do Pará, que em 
2000 era de 3,84 e em 2010 marcou 4,75. 

A partir desta linha de base é possível afirmar que os municípios de Aveiro e Belterra 
envelheceram mais do que a média estadual entre 2000 e 2010. Estes dois municípios 
não apenas possuem uma taxa de envelhecimento superior à média estadual, mas 
também entre 2000 e 2010 envelheceram mais do que a média estadual. Aveiro teve 
um incremento de taxa de envelhecimento de 1,74, e Belterra marcou 1,95. No mesmo 
período o incremento da taxa estadual de foi de 0,91.  

O município de Rurópolis foi aquele que a população menos envelheceu entre 2000 e 
2010, com um incremento de apenas 0,45, enquanto Placas é o município com a 
menor taxa de envelhecimento, marcando apenas 2,28 em 2000, e 3,1 em 2010, 
conforme apresenta a figura a seguir. 

 

 
Figura 7 - Taxa de envelhecimento dos municípios da área de abrangência da Flona do Tapajós.  

Fonte: IBGE (2000 e 2010). 

 

Pode-se afirmar que a população de todos estes municípios vive predominantemente 
no meio rural. A maior parte dos domicílios permanentes estão localizados na zona 
rural, embora entre 2000 e 2010 somente em Placas a população do meio rural 
aumentou em relação ao ano de 2000. Em todos os outros três municípios houve um 
pequeno crescimento populacional do meio urbano no mesmo período. Em Aveiro, 
quase 80% dos domicílios estão na zona rural. Belterra é o município com a menor 
população rural, mas mantém 58% dos domicílios fora da zona urbana.  
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Tabela 1 - População residente por situação de domicílio dos municípios da Flona do Tapajós. 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO URBANA X RURAL 

2000 (%) 
POPULAÇÃO URBANA X RURAL 2010 

(%) 

URBANA RURAL URBANA RURAL 

Aveiro 19,20 80,80 20,06 79,94 

Belterra 35,12 64,88 41,99 58,01 

Placas  26,38 73,62 20,28 79,72 

Rurópolis 34,14 65,86 38,10 61,90 
 

Fonte: Atlas Brasil/PNUD, IPEA e FJP (2010). Organização: IDESAM 

 

 
Figura 8 - Número de habitantes e população urbana e rural nos municípios da área de abrangência 

da Flona do Tapajós.  

Fonte: IBGE (1991, 2000 e 2010). 
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3.1.2 Indicadores de desenvolvimento humano, renda e 

desigualdade social  

Para apresentar indicadores de desenvolvimento dos municípios da região da Flona 
do Tapajós, foram utilizados dois índices: Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM - PNUD), e o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM – 
Firjan). Ambos têm, em suas respectivas composições, uma combinação formada por 
indicadores de educação, saúde e trabalho/renda. Porém, são medidos de forma 
diferente e em periodicidades diferentes. 

O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de oferecer um 
contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a 
dimensão econômica para mensurar o sucesso do desenvolvimento. Os três pilares 
do IDH são os indicadores saúde, educação e renda. As variáveis que compõem os 
indicadores são: 

• Saúde: expectativa de vida ao nascer; 
• Educação: composição de indicadores de (i) escolaridade da população adulta 

e (ii) do fluxo escolar da população jovem; 
• Renda: renda municipal per capita. 

Os dados são do Censo Demográfico do IBGE (2010). 

O ano mais atual de mensuração do IDHM foi em 2010, quando a média do IDHM no 
Estado do Pará foi de 0,646. A partir da figura 9, é possível verificar que de modo 
geral os municípios da região da Flona do Tapajós estão abaixo da média estadual, 
sendo o município de Placas aquele com pior desempenho (0,522). 

 

 

Figura 9 - IDHM dos municípios da região da Flona do Tapajós em relação à média estadual em 
2010.  

Fonte: Atlas Brasil – PNUD, IPEA e FJP (2010). 
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O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal é um estudo do Sistema Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) que acompanha anualmente o 
desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de cinco mil municípios brasileiros 
em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde.  

Criado em 2008, este índice é feito, exclusivamente, com base em estatísticas 
públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.  
Embora pareça medir indicadores semelhantes aos pilares do IDHM, as variáveis 
analisadas pelo IFDM são diferentes, e neste sentido, assume papel complementar, 
com a vantagem de ser medido anualmente a partir de 2008, e, portanto, com uma 
periodicidade maior do que o IDHM, medido decenalmente. 

Quadro 6 - Indicadores do índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. 

Emprego & Renda Educação Saúde 

Geração de emprego 
formal 

Matrículas na educação infantil 
Número de consultas 
pré-natal 

Absorção da mão de obra 
local 

Abandono no ensino fundamental 
Óbitos por causas mal 
definidas 

Geração de Renda formal 
Distorção idade-série no ensino 
fundamental 

Óbitos infantis por 
causas evitáveis 

Salários médios do 
emprego formal 

Docentes com ensino superior no ensino 
fundamental 

Internação sensível à 
atenção básica 

Desigualdade 

Média de horas aula diárias no ensino 
fundamental 

Resultado do IDEB no ensino 
fundamental 

Fonte: Ministério do 
Trabalho e Emprego 

Fonte: Ministério da Educação 
Fonte: Ministério da 
Saúde 

Fonte: FIRJAN (2015). 

 

O dado mais recente do IFDM é para o ano de 2015. Em virtude das diferentes 
variáveis e metodologias utilizadas em relação ao IDHM, o resultado demonstra que 
apenas o município de Placas (0,514) possui um desempenho melhor em relação à 
média estadual (0,480). Justamente este município teve o pior desempenho de IDHM 
entre os municípios analisados. O pior desempenho para este indicador é do 
município de Rurópolis (0,444).  
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Figura 10 - IFDM dos municípios da região da Flona do Tapajós em relação à média estadual em 
2015.  

Fonte: FIRJAN (2015). 

Ao analisar os dados sobre a renda per capita dos municípios da região da Flona do 
Tapajós, é possível afirmar que são municípios pobres em relação à média estadual. 
Enquanto a média de renda per capita no Pará é de R$ 446,76, este valor cai em 
quase pela metade para Belterra, Placas e Rurópolis. Aveiro tem desempenho ainda 
pior, a renda per capita de R$ 148,71 é três vezes menor do que a média estadual.  

 
Figura 11 - Renda per capita dos municípios da região da Flona do Tapajós em relação à média 

estadual em 2010. 

Fonte: Atlas Brasil/PNUD, IPEA e FIP (2010). 

 

A afirmação de que os municípios da região da Flona Tapajós podem ser classificados 
como “municípios pobres” é corroborada pelo percentual da população que vive em 
condições de extrema pobreza. O Banco Mundial atribui “pobreza extrema” para as 
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pessoas que vivem com menos de 1 dólar por dia. No ano de 2010 o percentual deda 
população que vivia na Extrema Pobreza no Estado do Pará era de 15,9%. O 
desempenho dos municípios analisados, o melhor desempenho foi de Rurópolis 
(24,3%), ou seja, uma a cada quatro pessoas. No município de Aveiro, que tem o pior 
desempenho, mais de 40% da população (quase metade) encontra-se 
economicamente na condição de pobreza extrema.  

 
Figura 12 - Extrema Pobreza nos municípios da região da Flona do Tapajós.  

Fonte: Atlas Brasil/PNUD, IPEA e FJP (2010). 

 

O Índice de Gini é um indicador utilizado para medir a desigualdade na renda da 
sociedade. O índice de Gini varia no intervalo de 0-1, onde 0 significa renda distribuída 
igualitariamente, e 1 indica a total desigualdade. Os dados deste indicador para 2010 
demonstra que, apesar de pobres, a distribuição de renda nos municípios da região 
da Flona do Tapajós está menos desigual em relação à média estadual. Conforme 
apresenta a figura 13, o Índice de Gini estadual em 2010 marcou 0,62. Entre os 
municípios da Flona do Tapajós Rurópolis teve o melhor desempenho (0,57). 
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Figura 13 - Índice de Gini dos municípios da região da Flona do Tapajós em relação à média estadual 

em 2010. 

Fonte: Atlas Brasil/PNUD, IPEA e FJP (2010). 

 

3.1.3 Indicadores de saúde  

O Ministério da Saúde possui um rol de diretrizes, metas, objetivos e indicadores que 
é atualizado anualmente. São mais de 60 indicadores sobre diversos aspectos da 
saúde em escala municipal, estadual, regional e nacional. Para o Plano de Manejo 
foram selecionados quatro indicadores que formam dois grupos de análise: 

• Os indicadores do primeiro grupo de análise são a (i) taxa de mortalidade 
Infantil e o (ii) percentual de nascidos vivos de mães com sete ou mais 
consultas pré-natal. Tratam da saúde gestacional, da universalização do 
acompanhamento pré-natal, e da atenção de saúde nos primeiros anos de vida; 

• Os indicadores (iii) proporção da cobertura da equipe de atenção básica e (iv) 
proporção de internações por condições sensíveis a atenção básica formam o 
segundo grupo de análise. Tratam da saúde preventiva e de programas como 
Programa Saúde na Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

É importante ressaltar que os indicadores apresentados nesta subseção são 
adicionais e complementares as variáveis que compõem o indicador “saúde” para o 
IDHM e IFDM. 

De acordo com as informações apresentadas pelos gráficos a seguir, é possível 
afirmar que a Mortalidade Infantil vem diminuindo e a universalização do 
acompanhamento Pré-Natal vem aumentando significativamente nos últimos anos 
nos municípios da região da Flona do Tapajós.  

No ano de 2010 a taxa de Mortalidade Infantil dos municípios analisados era maior do 
que a média estadual do Pará. No município de Aveiro a taxa marcava 27,3%, e 
Belterra, com o melhor desempenho, mantinha uma taxa de 22,5%. No período entre 
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2010 e 2014, Belterra e Placas reduziram substancialmente suas taxas de Mortalidade 
Infantil, marcando 12,6% e 13,4% em 2014.6 

 
Figura 14 - Taxa de Mortalidade dos municípios da região da Flona do Tapajós em 2010 e 2014. 

Fonte: DATASUS (2014). 

Comentário: Não existe informação disponível pelo DATASUS sobre a mortalidade infantil para o 
Estado do Pará para o ano de 2014  

 

Em relação ao acompanhamento Pré-Natal, no período entre 2010 e 2014 o município 
de Rurópolis teve maior incremento na Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 
sete ou mais consultas pré-natal entre os municípios analisados, saindo de 18,3% dos 
nascidos vivos em 2010 para 62,4% em 2014. O pior desempenho é de Aveiro, com 
apenas 36,3% de nascidos vivos em 2014, único dos municípios analisados abaixo 
da média estadual do Pará.  

O segundo grupo de análise de indicadores de Saúde demonstra que os Programas 
de Saúde da Atenção Básica têm melhor desempenho nos municípios da região da 
Flona do Tapajós do que a média estadual, que é de 20,3%. Aveiro se destaca com 
27,3% de cobertura da equipe da Atenção Básica.  

                                                        
6 A taxa de mortalidade estadual do Pará não foi disponibilizada pelo DATASUS para o ano de 2014. 

MÉDIAS
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AVEIRO BELTERRA PLACAS RURÓPOLIS

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
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Figura 15 - Proporção de Nascidos Vivos de Mães com sete ou mais consultas pré-natal nos 

municípios da região da Flona do Tapajós em 2010 e 2014. 

Fonte: IDESAM (2018) sobre dados DATASUS (2014). 

O desempenho de Aveiro na cobertura da Atenção Básica pode estar contribuindo 
para o desempenho do município no indicador proporção de internações por 
condições sensíveis a Atenção Básica, já que apenas 16,7% das internações no 
município deveriam ser tratadas pela equipe da Atenção Básica. A população 
majoritariamente da zona rural e a busca por atendimento em municípios maiores, 
como Santarém e Itaituba, também podem influenciar o desempenho deste indicador. 
A média estadual paraense de internações sensíveis a Atenção Básica é de 41,1% e 
dos municípios analisados apenas Placas tem desempenho inferior à média estadual, 
que marca 20,3%. 

 

Figura 16 - Proporção da Cobertura da Equipe de Saúde da Atenção Básica dos municípios da região 
da Flona do Tapajós em relação à média estadual em 2014.  

Fonte: DATASUS (2014). 
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Figura 17 - Proporção das internações em condições sensíveis a Atenção Básica nos municípios da 
região da Flona do Tapajós em relação à média estadual em 2014. 

Fonte: DATASUS (2014). 

3.1.4 Indicadores de educação  

Recentemente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem se 
constituído no indicador mais utilizado para análise da educação municipal. Fernandes 
(2007) expõe que se trata de um indicador educacional que infere sobre a qualidade 
de ensino nacional, uma ferramenta de monitoramento que utiliza dados consolidados 
do Censo Escolar do INEP. 

Este indicador é calculado com base no aprendizado dos alunos nas disciplinas de 
português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação), com 
escala de 0 a 10, tendo como meta a ser atingida de 6,0 em 2021. As variáveis 
correlacionadas são o rendimento escolar (aprovações) e o desempenho 
(proficiências).  

A partir das informações apresentadas na figura 18 é possível destacar algumas 
análises sobre o IDEB nos municípios da região da Flona do Tapajós: 

• Destaca-se o desempenho de Belterra em relação ao fluxo escolar, com 86% 
de aprovações de alunos no letivo de 2015; 

• A média geral dos municípios foi de 5,2 (aprendizado), 80% (fluxo), 4,2 (IDEB); 

• Apenas o município de Placas não atingiu a meta do IDEB e tem o menor fluxo 
de aprendizado (74%); 

• Todos os outros municípios atingiram a meta prevista no ano de 2015 e com 
um fluxo acima de 80% de aproveitamento.  
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Figura 18 - Aprendizado, IDEB, Fluxos e Metas para os municípios em 2010. 

Fonte: INEP (2015). 

 

Em relação a evolução do IDEB entre 2005 e 2015 nos municípios analisados, pode-
se destacar os seguintes pontos de análise: 

• O incremento médio estadual no IDEB do Pará neste período foi de 1,6 pontos. 
Os municípios de Aveiro e Placas tiveram incremento abaixo da média 
estadual, Rurópolis teve uma evolução igual a média estadual, e Belterra foi o 
único município que teve um desempenho melhor que a média estadual para a 
evolução do IDEB no período, com um incremento de 1,8 pontos no período 
analisado. 

• O maior incremento de IDEB em apenas um único período foi de Aveiro entre 
2009 e 2011, quando o índice aumentou 1,0 ponto.  
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Figura 19 - Evolução do IDEB entre 2005 a 2015. 

Fonte: INEP (2015). 

 

Ao analisar dados de 2010 para os diferentes níveis de instrução da população dos 
municípios da região da Flona do Tapajós com idade mínima de 25 anos, pode-se 
afirmar: 

• De modo geral, os municípios analisados têm alto índice de analfabetismo. 
Rurópolis é o município com maior proporção de analfabetos, com mais de 15% 
da população nesta condição; 

• Aveiro é o único município com desempenho melhor do que a média estadual 
do Pará no nível de instrução de ensino fundamental, com 17,4% da população 
maior de 25 anos com ensino fundamental completo. A média estadual no Pará 
é de 14,83; 

• Todos os municípios analisados estão abaixo do desempenho médio dos 
municípios paraenses em relação ao nível de instrução do ensino médio. No 
Pará 22,3% da população tem o ensino médio completo, Entre os municípios 
analisados Belterra tem o melhor desempenho (17,7%) e Rurópolis o pior 
desempenho, com apenas 8,71% da população com 25 ou mais anos de idade 
que possui ensino médio. 

• Na média estadual 6,21% da população maior de 25 anos possui ensino 
superior. Nos municípios analisados todos estão abaixo da média estadual. 
Belterra (3,04%) e Rurópolis, com 3,4% e 2,65% respectivamente são os 
municípios com maior nível de instrução (superior completo). Em Placas 
apenas 1,38% da sua população tem ensino superior completo. 
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Figura 20 - Nível de Instrução nos municípios da região da Flona do Tapajós em relação à média 

estadual em 2014.  

Fonte: IBGE (2010). 

Em relação aos serviços de educação no município, ao analisar o número de alunos 
por turma, todos os municípios analisados têm em média menos alunos por turma em 
relação à média estadual, em todos os níveis de ensino. Enquanto a média estadual 
é influenciada por municípios predominantemente urbanos, nos municípios analisados 
a maior parte dos estabelecimentos de ensino estão na zona rural, onde o número de 
alunos costuma ser menor. Esta evidência pode ser fortalecida ao analisar que Aveiro 
é o município com as menores médias de alunos por turma para os ensinos 
fundamental e ensino médio, sendo também o município com o maior percentual de 
população na zona rural. 
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Figura 21 - Média de alunos por turma nos diferentes níveis de ensino nos municípios da região da 
Flona do Tapajós. 

Fonte: INEP (2016). 

 

3.1.5 Indicadores de saneamento básico 

A análise sobre o Saneamento Básico dos municípios da região da Flona do Tapajós 
aborda três temas principais: (i) acesso a água, (ii) esgoto sanitário e (iii) resíduos. 
Todas as variáveis utilizadas foram informações geradas pelo Censo Demográfico 
2010, e somente foram considerados os domicílios urbanos, pois a maior parte delas 
estavam ligadas ao formulário de pesquisa sobre aspectos urbanísticos. 

Em relação ao primeiro tema, foram utilizadas duas variáveis: percentual de domicílios 
com acesso a abastecimento de água pela rede geral (“água da rua”), e o percentual 
de domicílios com estrutura de água encanada em pelo menos um cômodo. 

Segundo as informações apresentadas na figura 22, pode-se analisar: 

• O município de Placas a rede geral atende apenas 1% do total de domicílios do 
município, segundo dados do IBGE para 2010; 

• Quase 60% dos domicílios de Belterra são atendidos com água da rede de 
abastecimento, desempenho superior à média estadual no Pará; 

• Mais da metade dos domicílios de Aveiro não possuem água encanada, 
situação mais comum nos domicílios localizados na zona rural; 

• Todos os municípios analisados têm desempenho inferior à média estadual em 
relação ao percentual de domicílios com estrutura de água encanada, sendo 
Belterra aquele que mais se aproxima a média estadual. 
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Figura 22 - Abastecimento de água e água encanada nos domicílios nos municípios da região da 
Flona do Tapajós em relação à média estadual em 2010. 

Fonte: IBGE (2010). 

Analisando o segundo tema, Esgoto Sanitário, a análise também utilizou duas 
variáveis: Percentual de domicílios com ocorrência de esgoto a céu aberto em seu 
entorno, e o Percentual de domicílios com esgotamento sanitário adequado. 

Realizando a leitura das informações apresentadas na figura 23, destaca-se: 

• Mais da metade dos domicílios em Aveiro tem ocorrências de esgoto a céu 
aberto no entorno (57,58%); 

• Belterra e Placas, ambos com 15,8%, estão com desempenho melhor que a 
média estadual na questão do esgoto a céu aberto; 

• Todos os municípios analisados estão com desempenho inferior à média 
estadual em relação a instalação de esgotamento sanitário adequado nos 
domicílios. Placas tem o pior desempenho, com apenas 3,9% de seus 
domicílios com esgotamento adequado. 



 

70 

 

Figura 23 - Esgoto sanitário nos domicílios urbanos nos municípios da região da Flona do Tapajós em 
relação à média estadual em 20107.  

Fonte: IBGE (2010). 

 

Para o tema resíduos, as duas variáveis utilizadas na análise sobre os municípios da 
região da Flona do Tapajós foram a (i) cobertura da coleta de lixo municipal, e o (ii) 
acúmulo de lixo nos logradouros (ruas e terrenos). 

Em relação a coleta de lixo, segundo dados do IBGE (2010), no estado do Pará 91% 
dos domicílios urbanos possuem algum tipo de serviço de coleta de lixo. Segundo as 
informações apresentadas pelo gráfico da figura 24, é possível destacar os seguintes 
pontos sobre o desempenho dos municípios em análise: 

• Todos os municípios da região da Flona estão abaixo da média estadual para 
a coleta de lixo urbano; 

• Placas e Rurópolis tem os melhores desempenhos, com 80,1% e 77% 
respectivamente; 

• Aveiro, mesmo possuindo o menor centro urbano, é o município analisado com 
o pior desempenho, com apenas 53,8% de seus domicílios urbano atendidos 
por algum tipo de coleta de lixo. 

                                                        
7 Para domicílios com esgoto a céu aberto em seu entorno, o IBGE não divulgou informação para o município de 
Rurópolis. 
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Figura 24 - Coleta de lixo nos domicílios urbanos nos municípios da região da Flona do Tapajós em 
relação à média estadual em 2010. 

Fonte: IBGE (2010). 

A segunda variável analisa a disposição/acúmulo de lixo nos logradouros urbanos por 
falta de disposição e coleta adequadas. A média estadual desta variável foi de 8,9% 
para o ano de 2010. Em relação aos municípios da região da Flona do Tapajós, ao 
analisar as informações da figura 25 podemos destacar: 

• Belterra é o único município da região com desempenho melhor que a média 
estadual, com apenas 3,4% de ocorrências de lixo acumulados em 
logradouros; 

• O município de Placas tem o pior desempenho em relação ao lixo disposto em 
logradouros, com 32,7%. 

 

Figura 25 - Lixo acumulado nos logradouros no entorno dos domicílios urbanos nos municípios da 
região da Flona do Tapajós em relação à média estadual em 2010. 

Fonte: IDESAM (2018) sobre dados IBGE (2010). 
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3.1.6 Políticas Municipais de Meio Ambiente e Ordenamento 

Territorial 

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais faz um levantamento de informações 
sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições públicas municipais, 
em especial a prefeitura, compreendendo, também, diferentes políticas e setores que 
envolvem o governo municipal e a municipalidade. 

Os dados estatísticos e cadastrais desde sua primeira edição, em 1999, constituem 
um conjunto relevante de indicadores de avaliação e monitoramento do quadro 
institucional e administrativo dos municípios. Tais indicadores expressam, de forma 
clara e objetiva, não só a oferta e a qualidade dos serviços públicos locais como 
também a capacidade dos gestores municipais em atender às populações.8 

As informações são prestadas anualmente pelos gestores municipais ao IBGE. A 
pesquisa se divide sempre por temas, porém não coleta todas as mesmas 
informações já coletadas em edições anteriores, visando o acúmulo de conhecimento 
sobre as características da gestão municipal ao longo dos anos. 

Para a compilação de informações sobre os municípios da região Flona do Tapajós 
foram selecionados os temas planejamento urbano e Territorial e gestão Ambiental. 
As informações são referentes a pesquisa realizada nos anos de 2013 e 2015. 

Para o primeiro tema “Planejamento Urbano e Territorial”, foram selecionadas quatro 
variáveis: (i) Ano do Plano Diretor, (ii) Lei de Uso e ocupação do Solo, (iii) Lei de 
Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE, (iv) Lei de Regularização Fundiária. Para 
cada município foi realizada uma análise.  

Quadro 7 - Instrumentos e políticas de planejamento urbano e territorial dos municípios da região da 
Flona do Tapajós. 

PLANEJAMENTO 
URBANO E 

TERRITORIAL 
AVEIRO BELTERRA PLACAS RURÓPOLIS 

Plano Diretor 2006 2007 2006 2006 

Legislação de Uso e 
Ocupação do Solo 

Somente integra o 
Plano Diretor 

Somente integra o 
Plano Diretor 

Possui Lei 
Específica 

Não possui 

Legislação de 
Zoneamento 
Ecológico-
Econômico 

Não possui 
Somente integra o 

Plano Diretor 
Somente integra o 

Plano Diretor 
Não possui 

Legislação sobre 
Regularização 
Fundiária 

Somente integra o 
Plano Diretor 

Possui Legislação 
Específica 

Possui Legislação 
Específica 

Possui Legislação 
Específica 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2013 e 2015). 

 

                                                        
8http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/default.shtm 
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A partir das informações do quadro 7, destaca-se os seguintes pontos: 

• Todos os municípios precisam revisar seus respectivos Planos Diretores. O 
mais recente é de Belterra (2007);  

• Dentre todas as políticas analisadas Aveiro é o único município que não possui 
nenhuma legislação específica de regulamentação para a questão fundiária, 
uso e ocupação do solo e ZEE. Todas estas questões são tratadas somente no 
âmbito do Plano Diretor; 

• O ZEE é o instrumento menos utilizado pelos municípios, e a regularização 
fundiária é o tema mais regulamentado dentre os instrumentos de planejamento 
territorial avaliados;  

• Placas é o único município que tem regulamentação específica para ordenar o 
Uso e Ocupação do solo. 

Para o primeiro tema “Instrumentos de Gestão Ambiental”, foram selecionadas quatro 
variáveis: (i) Licenciamento Ambiental, (ii) Existência do Conselho de Meio Ambiente, 
(iii) Existência do Fundo de Meio Ambiente, (iv) Existência do Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, conforme as informações do quadro 8 a seguir: 

 
Quadro 8 - Status de implementação de instrumentos de Gestão Ambiental nos municípios da Flona 

do Tapajós. 

INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO AMBIENTAL 

AVEIRO BELTERRA PLACAS RURÓPOLIS 

Licenciamento Ambiental SIM NÃO SIM NÃO 

Conselho de Meio 
Ambiente 

2005 1999 2009 2010 

Fundo de Meio Ambiente SIM SIM SIM NÃO 

Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos 

SIM NÃO NÃO NÃO 

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2013 e 2015). 

 

Ao realizar a leitura das informações apresentadas, observa-se os seguintes pontos: 

• As secretarias municipais de meio ambiente de Belterra e Rurópolis ainda não 
fazem licenciamento ambiental, necessitando de licenças emitidas pelos 
órgãos ambientais, estadual e federal, para o licenciamento de projetos 
causadores de impactos ambientais de pequeno e médio porte conforme a 
legislação; 

• Placas e Rurópolis têm os Conselhos de meio Ambiente mais recentes. Belterra 
foi o primeiro município a formar seu Conselho Municipal de meio Ambiente, no 
ano de 1999; 
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• Rurópolis, embora possua Conselho de Meio Ambiente, ainda não instituiu 
legalmente o Fundo Municipal de Meio Ambiente, sendo o único município 
analisado que não possui o fundo ambiental; 

• Aveiro é o único município da região que possui o Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, embora tenha o pior desempenho nos indicadores sobre 
resíduos sólidos avaliados na subseção sobre Saneamento Básico. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS CULTURAIS, 
HISTÓRICOS E SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO DA 
FLONA DO TAPAJÓS 

 

3.2.1 História e Arqueologia Pré-Colombiana na Região da 

Flona do Tapajós 

A história da ocupação humana pré-colombiana na região do Baixo Amazonas, e mais 
especificamente na região do Tapajós, foi inicialmente contada por meio de relatos de 
expedicionários que por ali circularam. São famosos os relatos da expedição de 
Francisco de Orellana ao rio Amazonas desde sua foz até os Andes, de autoria do 
monge dominicano Gaspar de Carvajal. Seus relatos tiveram publicações diferentes, 
por vezes divergentes, mas se constituem nas primeiras evidências descritivas da 
população pré-colombiana da região amazônica. 

Carvajal descreve a existência de grandes assentamentos nas margens dos rios 
Amazonas e seus tributários na região do Baixo Amazonas, com estruturas de 
fortificações e com relação de hierarquia entre a coletividade, na medida que as 
diversas localidades, chamadas por Carvajal como províncias, tinham líderes. 
Descreve Carvajal que na região do Tapajós a expedição de Orellana enfrentou fortes 
resistências das populações locais, e existem passagens em que narra as míticas 
Amazonas (mulheres guerreiras) e o uso artefatos de guerra como flechas 
envenenadas. 

As interpretações sobre os relatos de Carvajal levam a crer que ele descrevia as 
regiões dos rios Trombetas, Nhamundá, Arapiuns e Tapajós, da qual chamava de 
Província de Iaiba, também relatada como a “província do veneno”. Nesta província 
tinha como chefe um líder denominado de “Ichipayo”, que futuramente outro 
expedicionário na região, Cristóbal de Acuña (1639), denominou de “tapajosos”, e 
assim batizando o rio e o povo que habitava a região onde hoje está Santarém 
(STENBORG, 2016). 
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Os índios Tapajós habitaram toda a região conhecida como Baixo Amazonas entre o 
século X ao século XVIII. A cultura material associada a esse grupo é distribuída entre 
os rios Trombetas e Xingu - oeste / leste - e de Almeirim até o rio Tapajós - norte / sul 
(GOMES, 2002). Dados arqueológicos e etnográficos demonstram que os Tapajós 
produziram a elaborada e intrincada cerâmica de Santarém (PROUS, 1991), e podem 
ser encontrados ao redor dos rios Tapajós, Trombetas e Nhamundá (FIGUEIREDO, 
2016).  

Na última década houveram diversos novos levantamentos arqueológicos na região 
de Santarém e Belterra, com coleta de artefatos de superfície e escavações em locais 
selecionados que forneceram informações sobre a extensão do domínio dos Tapajós 
na região. Os levantamentos foram realizados desde o rio até o planalto adjacente, e 
evidenciam que na região entre Santarém e Belterra os Tapajós ocupavam uma área 
de pelo menos 2.000 km2 (SHANN, 2016). 

Durante o processo de licenciamento da BR-163, no início da década passada, foram 
conduzidas a maior parte das pesquisas e conhecimento sobre a ocupação dos 
Tapajós na região do planalto de Belterra. Mais de 100 sítios arqueológicos foram 
amostrados na região, conforme demonstra a figura 26. 

 

Figura 26 - Sítios indicados em pesquisas arqueológicas conduzidas na região de Santarém e 
Belterra.  

Fonte: Stenborg (2016).  

 
A partir do conhecimento gerado, Stenborg (2016) propõe uma cronologia que situa a 
dinâmica de ocupação do território dos Tapajós de acordo com o conhecimento 
gerado por pesquisas preexistente. Segundo a cronologia proposta pelo autor, 
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existiram quatro grandes períodos da ocupação dos Tapajós na região do planalto de 
Belterra: 

• Antes do ano de 1300 DC, a região do planalto de Belterra parece ter sido uma 
área pouco povoada e periférica em relação às partes centrais da Amazônia a 
oeste, e as áreas costeiras a leste. As populações habitavam principalmente 
áreas próximas aos rios e a agricultura nas várzeas era economicamente 
dominante;  

• Durante o período 1300-1500 novas formas de agricultura surgiram, permitindo 
uma expansão das áreas de assentamento permanente nas regiões ribeirinhas 
para o planalto de Belterra. O período parece ter sido associado a grandes 
transformações das sociedades pré-históricas, ao crescimento significativo da 
população e ao desenvolvimento de novos tipos de manejo da água e da 
agricultura.  

• Entre 1500–1639, a região provavelmente foi afetada indiretamente pela 
chegada europeia na América do Sul, e principalmente a partir da expedição 
de Orellana onde ocorreu o primeiro encontro de civilizações indígenas e 
europeia, em 1542. Neste período houve um abandono de áreas densamente 
povoadas ao redor dos rios e a retirada para áreas mais seguras do interior. 
Existem indícios de que esta retirada para as áreas de interior pode ter 
começado antes deste confronto. A partir de 1542, esse desenvolvimento foi 
acelerado.  

• No início do período colonial, entre 1639 e 1690, houve um reassentamento 
gradual nas áreas ribeirinhas, motivadas pelas aldeias missionárias. 

Segundo Stenborg (2016), as regiões do planalto de Belterra não tinham a mesma 
disponibilidade hídrica da região ribeirinha na época da estação seca, o que obrigava 
os assentamentos a se estabelecer em áreas onde existiam pequenas depressões 
naturais, formando pequenos reservatórios de água na época da estação seca. A 
maior parte dos sítios encontrados na região do planalto de Belterra estão nas 
proximidades destes “poços naturais”, ainda encontrados na região, como se pode 
verificar nas imagens a seguir. 

 

Figura 27 - Depressões de terra que formam "poços naturais", reservatórios de água utilizados pelos 
Tapajós na região do planalto de Belterra. 
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Fonte: Stenborg (2016). 

 

 

Figura 28 - Reservatório de água causado por áreas de depressão (poços naturais) na comunidade 
do Bom Futuro, localizada no planalto de Belterra, em 2010.  

Fonte: Troulard (2010). 

 

Nesta região, pesquisas sistemáticas e não sistemáticas foram conduzidas em uma 
área de 12.000 hectares ao longo da margem direita do rio Tapajós e no planalto de 
Belterra. Com base nas características geomorfológicas dos locais, pudemos 
determinar cinco categorias de locais: ribeirinha, planalto, topo da montanha, encosta 
e lado do lago. Os poços foram identificados em 27 locais, 26 deles situados no 
planalto e apenas um na encosta; 36% dos locais do planalto têm poços (SHANN, 
2016). 

Entre os 68 sítios localizados no planalto de Belterra, 27 estão associados a poços 
naturais, conhecidos atualmente como cacimba ou mudurú (SCHAAN, 2010). Em 
muitos locais foram identificadas estradas que ligam esses locais ao rio Tapajós. 
Embora os poços estejam localizados em lugares distantes do rio Tapajós, muitos 
deles estão perto de igarapés (TROULARD, 2016). 

Quanto aos sítios arqueológicos na área da Flona do Tapajós, em 1993, pesquisas 
sociais e econômicas do governo relataram informações dos habitantes locais sobre 
a presença de artefatos arqueológicos na comunidade de Maguari, e arte rupestre nas 
cavernas ao longo do rio Cupari (COUTO & UCHOA, 1993, no IBAMA, 2004). Em 
1996, foram mapeados dezesseis locais com ocorrência de “terra preta” na Flona do 
Tapajós, o que resultou na proposição de proteção destas áreas no primeiro Plano 
Diretor da Flona do Tapajós elaborado pelo Imaflora, a fim de proteger o patrimônio 
arqueológico (IBAMA, 2005). 
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Para a elaboração do Plano de Manejo da UC (IBAMA, 2005), foi realizado um 
levantamento de sítios associados a chamada “terra preta de índio”, solos 
antropogênicos que demonstram que na localidade onde se encontra esse tipo de 
solo houve uma ocupação humana ancestral. Nas localidades de “terra preta” 
encontram-se vestígios de cerâmica, e por solos ricos em nutrientes, são utilizados 
nos dias atuais para o sistema de produção agrícola da população residente na UC. 

Nas pesquisas realizadas para elaboração do Plano de Manejo foram identificados e 
mapeados quatro sítios arqueológicos associados a terra preta, locais com potencial 
para ser realizado o ecoturismo com repartição de benefícios e educação patrimonial, 
conforme apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 9 - Localização dos sítios arqueológicos na Floresta Nacional do Tapajós. 

Localização do sítio 
Tamanho da área 

de terra preta 
Descrição 

Comunidade de Piquiatuba  Área aproximada 
de 3,5 ha 

Fragmentos de cerâmica simples e 
decorados, encontrados na superfície. Entre 
os decorados ocorreu um fragmento com 
representação de rosto humano semelhante 
à típica de Santarém.  

Comunidade de Prainha – distante 
5 km da sede, próximo ao Igarapé 
Pau-Rosa  

Área aproximada 
de 4 ha 

Material coletado composto por fragmentos 
de cerâmica simples e decorados.  

Comunidade de Itapaiúna – 
distante 5 km da sede, próximo ao 
lago do Jacaré  

 
Sem informação 

Distância e exiguidade de tempo impediram a 
visita.  

Comunidade de Acaratinga - 
Situado cerca de 3 km distante da 
casa do Sr. Polaco (morador) a 
800m do Lago Pojó  

Área aproximada 
de 8 ha 

Material coletado composto por fragmentos 
de cerâmica simples e decorados  

Fonte: Rizzo & Guapindaia (1997) apud IBAMA (2004) 

Após estes dois levantamentos realizados em 1993 e 2005, respectivamente, não 
foram encontradas novas referências sobre investigações no campo da arqueologia 
nos limites da Flona do Tapajós. Destaca-se a demanda por pesquisas arqueológicas 
na área da UC, demanda que ganha mais notoriedade em função do reconhecimento 
territorial das populações indígenas que habitam a região, do potencial científico e de 
educação patrimonial junto as comunidades e aldeias da área da UC. 

 

3.2.2 História da Ocupação Munduruku na bacia do Tapajós 

Na história pré-colombiana o território original dos Munduruku estava localizado nas 
áreas centrais do Alto rio Tapajós, numa área de transição da floresta amazônica para 
as grandes manchas de savanas no interflúvio Tapajós-Madeira e Tapajós-Xingu. No 
final do século XVIII, os Munduruku haviam expandido seu território até o Baixo 
Amazonas. Em 1817, Aires de Casal (1947) denominou esta área como 
“Mundurucânia”, chegaram a “dominar de forma beligerante e cultural o vale do rio 
Tapajós durante o século XIX” (RAMOS, 2000). 



 

79 

A principal motivação da expansão do território Munduruku foi a guerra. Anualmente 
eram organizadas expedições em busca de cabeças inimigas, exibidas como troféus 
poderosos. Essa prática tinha um simbolismo para o sistema cultural Munduruku: o 
troféu era uma fonte de poder mágico que assegurava abundância de animais de 
caça, e conferia prestígio dentro do grupo. Os caçadores de cabeças, com o seu troféu 
de cabeça, participaram das expedições de caça como convidados especiais porque 
sua simples presença era considerada suficiente para agradar a Mãe da caça. Tudo 
indica que em expedições de guerra e caça os Mundurukus foram aumentando seu 
território (IORIS, 2005). 

Na virada do século XVIII, os Munduruku foram descendo o rio Tapajós e chegaram 
até o Baixo Amazonas, onde grupos nativos locais estavam sendo dominados e 
catequisados pelo avanço do colonialismo europeu.  

Em sua expansão para esta região, os Mundurucu encontraram um território 
que havia sido invadido por mais de um século, e grupos nativos que sofreram 
fortes impactos tanto em suas organizações sociopolíticas quanto em sua 
composição demográfica, como aconteceu com o Tapajó e Tupinambá que 
dominaram a região no início do período colonial. (IORIS, 2005). 

As primeiras informações sobre os índios Munduruku na região do Baixo Tapajós 
foram registradas em 1773, quando os índios atacaram o forte de Santarém (RAMOS, 
2000; RODRIGUES, 1993; MENÉNDEZ, 1981; MURPHY e MURPHY, 1954; 
NIMUENDAJÚ, 1949). Relatos do zoólogo alemão Johann Baptist von Spix, após sua 
viagem pela Amazônia entre 1817 e 1820, registra-se já naquela época a presença 
de mundurukus, já deslocados do Alto Tapajós, e diversas etnias que se misturavam 
na região: 

Os índios da redondeza, empregados dos colonos ou das pequenas roças, 
eram cruzamento de numerosas tribos: dos jacipuias, jurunas, cariberis, 
curiarés (curiverés), cuzaris, guaruarás, todas morando entre o Xingu e o 
Tapajós, e os passés, júris, uianumás, maruaás e miranhas, que foram 
trazidos de regiões a oeste, sobretudo do Japurá. Todas estas tribos 
refundiram-se ao contato dos brancos, muitas vezes dentro de poucos anos, 
numa população quase homogênea nos costumes e na língua (SPIX e 
MARTIUS, 1981). 

Segundo Menéndez (1981), a expansão Munduruku representou o evento mais 
importante no realinhamento das relações interétnicas na região do Baixo Tapajós. 
Existe diferentes versões sobre a relação entre Munduruku e colonizadores. Alguns 
autores relatam uma aliança entre Munduruku e colonizadores, o que para os 
Munduruku representou uma estratégia para facilitar a expansão de seu território e 
acessar artefatos de ferro e cobre. Em contrapartida, os Munduruku foram usados 
pelas forças coloniais contra outros grupos nativos que ainda resistiam de forma hostil 
aos colonizadores (IORIS, 2005). 

Outra corrente descreve que a relação entre os Munduruku e colonizadores ocorreu 
de forma distinta na calha do Tapajós e da calha do Madeira. Na calha do Tapajós 
teria ocorrido uma resistência dos Munduruku, que só foram vencidos pelos 
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colonizadores após várias expedições e tropas de resgate organizadas pelos 
portugueses. Em retaliação à resistência que os indígenas faziam através de ataques 
aos povoados dos colonizadores. A relação supostamente amistosa que alguns 
estudiosos caracterizaram como “acordos de paz” entre chefes Munduruku e 
autoridades coloniais do interflúvio da região do Baixo Tapajós só ocorreu ao final do 
século XVIII, com o apaziguamento das relações com os moradores da Vila de 
Santarém. A partir de então foram colocados em aldeamentos missionários, inseridos 
na exploração das chamadas “drogas do sertão” (cumaru, cacau, etc.), sendo que 
alguns grupos continuaram guerreando contra etnias rivais, de certa forma 
favorecendo a ação dos colonizadores na ocupação da região.9 

A partir da segunda metade do século XIX, a expansão da economia extrativista 
consolidou a exploração do caucho (Castilloa elastica) e da seringueira (Hevea 
brasiliensis) acelera o processo de ocupação não-indígena no Alto Tapajós 
especialmente a partir do final do século, com o deslocamento de milhares de 
trabalhadores da região Nordeste do Brasil. Alguns estudos de história e antropologia 
apontam que a partir do final do século XIX - os Munduruku das aldeias do campo 
passaram a se deslocar na estação da seca para as margens do Tapajós com a 
finalidade de efetuar a troca de borracha e produtos da floresta por bens 
industrializados, e desta forma foram fixando-se nas margens dos rios.10 

Para os Munduruku esses acontecimentos coincidem, em 1872, com a instalação do 
primeiro aldeamento missionário, conhecido como Missão Bacabal, abaixo da foz do 
rio Crepuri. Mesmo assim, as aldeias tradicionais situadas em locais de difícil acesso, 
ou seja, nos campos, permaneceram autônomas durante muito tempo, até os 
primórdios do século XX. Com o passar dos anos outras missões foram se 
estabelecendo, Missão São Francisco no rio Cururu, e aumentando a influência sobre 
os deslocamentos dos Munduruku dos campos interiores até a margem do rio, 
principalmente na época da estiagem.11 

Mais tarde, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) chega à região, criando em 1940 
o Posto de Atração Kayabi, no Rio São Manoel, e em 1942 o Posto Indígena de 
Atração Munduruku, no rio Cururu, contribuindo, ao lado da Missão Franciscana, para 
o aceleramento e consolidação do processo de deslocamento dos Munduruku, como 
também dos Kayabi e Apiaká. Ambas instituições exerceram papéis importantes na 
solidificação do trabalho de extração de caucho e borracha entre os indígenas, 
atraindo o deslocamento de grande parte da população dos campos para o rio 
Cururu.12 

Após a queda dos preços da borracha, a região do Tapajós passou pelo ciclo do ouro, 
a partir do final da década de 50. Este movimento se intensificou após a construção 

                                                        
9Informações do site do ISA: <https://pib.socioambiental.org/pt/povo/munduruku/print>. Acesso em março 2018. 
10 Idem 
11 Idem 
12 Idem 
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da Rodovia Transamazônica, em 1972, e teve seu auge no período de 1975 a 90. Os 
Munduruku passaram a participar dos trabalhos de exploração aurífera com maior 
intensidade a partir da década de 80. Por esta época, por iniciativa própria, deram 
início aos garimpos no lado leste da atual Terra Indígena Munduruku, entre os rios 
Cabitutu, Kaburuá e Tropas.13 

Nos últimos anos, com o declínio da exploração aurífera em toda região e os impactos 
socioculturais e na saúde causados pela contaminação com mercúrio, algumas 
comunidades indígenas voltaram a praticar atividades florestais, tentando encontrar 
alternativas para agregar valor aos produtos como borracha, castanha e copaíba. Este 
processo se encontra em fase embrionária, porém o tema está vinculado às 
discussões dos Munduruku para a questão da defesa dos seus territórios, a 
preservação dos recursos naturais e da cultura.14 

O processo de criação das Terras Indígenas que abrigam o povo Munduruku se inicia 
ainda na década de 80 com o processo de identificação da Terra Indígena Sai Cinza 
localizada na região do Alto tapajós, na divisa entre Pará e Amazonas, município de 
Jacareacanga. O Decreto15 de Declaração da TI Sai Cinza foi publicado em 1987 e a 
Homologação ocorreu em dezembro de 1991.  

Na história mais recente, em 2004 foi criada a Terra Indígena Munduruku, homologada 
com um território de 2,3 milhões de hectares, abrigando Munduruku e Apiakás. A partir 
da TI Munduruku se iniciaram o processo de criação da TI Kayabi, TI Apiaká do Pontal 
e Isolados e TI Sawré Muybu, todas localizadas no Alto Tapajós, entre os municípios 
de Itaituba e Jacareacanga, no Pará, e Apiacás no Mato Grosso. No Baixo Tapajós, 
no final da década de 90 se inicia o processo de reconhecimento territorial das aldeias 
Munduruku de Takuara, Bragança e Marituba, no município de Belterra, na região da 
Flona do Tapajós. Atualmente os Munduruku tem, na bacia do Tapajós três Terras 
Indígenas homologadas, duas declaradas e duas já identificadas, conforme o quadro 
a seguir.  

Quadro 10 - Terras Indígenas Munduruku na bacia do Tapajós. 

TERRAS 
INDÍGENAS 

POVOS 
SITUAÇÃO 
JURÍDICA 

ÁREA POPULAÇÃO MUNICÍPIOS 

Terra Indígena 
Sai Cinza 

Munduruku 

Homologada 

Decreto 393 
26/12/1991 

126 mil 
hectares 

1793 
habitantes 

Fonte: Sesai/ 
2013 

Jacareacanga/PA 

                                                        
13 Idem 
14 Idem 
15 Decreto 94.604 de 14/07/1987. 
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TERRAS 
INDÍGENAS 

POVOS 
SITUAÇÃO 
JURÍDICA 

ÁREA POPULAÇÃO MUNICÍPIOS 

Terra Indígena 
Munduruku 

Munduruku 

Apiakás 

Homologada 
por Decreto 

s/n 26/02/2004 

2,382 
milhões 
hectares 

6518 
habitantes 

Fonte: Sesai/ 
2012 

Jacareacanga/PA 

Itaituba/PA 

Terra Indígena 
Kayabi 

Apiaká 

Kawaiwet 

Munduruku 

Homologada 

Decreto s.n. 
25/04/2013 

1,053 
milhões 

hectares 

788 habitantes 

Fonte: Sesai/ 
2013 

Jacareacanga/PA 

Apaiacás/MT 

 

Terra Indígena 
Apiaká do 
Pontal e 
Isolados 

Munduruku 

Apiakás 

Apiakás 
isolados 

Identificada 

Despacho 964 

21/12/2015 

982 mil 
hectares 

262 habitantes 

Fonte: 
Sesai/2013 

Apaiacás/MT 

Terra Indígena 
Sawré Muybu 

Munduruku 

Identificada 

Despacho 28 

19/04/2016 

178 mil 
hectares 

168 habitantes 

Fonte: 
Sesai/2014 

Itaituba/PA 

Terra Indígena 
Bragança 
Marituba 

Munduruku 

Declarada 

Portaria 567 
12/05/2016 

14 mil 
hectares 

231 habitantes 

Fonte: Funai 
2008 

Belterra/PA 

Terra Indígena 
Munduruku 

Takuara 
Munduruku 

Declarada 

Portaria 568 
12/05/2016 

25 mil 
hectares 

178 habitantes 

Fonte: Funai 
2008 

Belterra/PA 

A região do Baixo Tapajós tem, no seu ordenamento territorial, duas grandes 
Unidades de Conservação Federais, Resex Tapajós-Arapiuns, na margem esquerda, 
e a Flona do Tapajós, na margem direita. Além das Terras Indígenas da região da 
Flona do Tapajós (TI Bragança-Marituba e TI Munduruku-Takuara), existem dois 
processos de demarcação no rio Arapiuns: TI Cobra-Grande (Identificada), TI do Maró 
(em identificação).  

Uma tese de doutorado defendida por Vaz Filho (2010) identifica 40 comunidades 
ribeirinhas em processo de recente afirmação identitária iniciada na década de 90. 
Fazem parte deste movimento recente etnias Munduruku, Apiaká, Borari, Maytapu, 
Cara Preta, Tupinambá, Cumaruara, Arapium, Jaraqui, Tapajó, Tupaiu e Arara 
Vermelha. Os líderes indígenas calculam que são sete mil os indígenas pertencentes 
a esses povos na região. Uma parte dessas comunidades está na Reserva Extrativista 
(Resex) Tapajós-Arapiuns, na Flona do Tapajós e no Projeto de Assentamento 
Agroextrativista (PAE) Lago Grande. Outra parte em áreas chamadas devolutas ou 
em disputa com madeireiros e fazendeiros. 

Segundo relato de Ioris (2005), o movimento de autoreconhecimento da identidade 
Munduruku na aldeia Takuara deve-se a origem dos fundadores da comunidade e 
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principalmente a tradição ao xamanismo. Os fundadores da comunidade em 1889, 
Pedro Simplicio e Maria Porqueria, que teriam chego a região em 1889. Os 
descendentes de Pedro identificam-no como sendo o filho de uma mulher Munduruku 
"e um homem Português". O xamanismo sempre foi praticado como um meio de cura 
e crença, na região. O xamã mais famoso foi Saulo, falecido em 1998. “Saulo 
(Laurelino) nasceu no alto rio Arapiuns, afluente do rio Tapajós, e ele identificou-se 
como um índio Camaruara. Ele se tornou conhecido como um xamã não só na 
comunidade de Taquara, mas também em todo o Vale do Tapajós” (IORIS, 2005). 

Segundo Ioris (2005), o xamanismo foi a base do Sistema de crenças da comunidade 
de Takuara, juntamente com o catolicismo, e sua organização sócio-política. O 
xamanismo praticado por Saulo em Takuara “não era apenas um conhecido e 
respeitado curandeiro da região, mas também o chefe de uma grande prorrogado 
família, a base da organização social da comunidade, o presidente da comunidade e 
seu principal líder político” (IORIS, 2005). Foi justamente para reverenciar a memória 
de Saulo após sua morte que as pessoas da comunidade em Takuara iniciaram o 
movimento para recuperar as tradições culturais indígenas e reconhecer a si mesmos 
como pertencentes à etnia Munduruku (IORIS, 2005). 

O processo de identidade indígena das aldeias Bragança e Marituba foi influenciado 
pelo movimento de Takuara. As comunidades de Bragança e Marituba foram 
constituídas de famílias da comunidade Marai e Nazaré, situadas nas proximidades. 
Segundo alguns relatos sobre a história da comunidade de Marai, este nome advém 
de um índio chamado Maraio, que residiu no local. De acordo com a equipe do 
ICMBio/Flona do Tapajós a comunidade do Marai passou a assumir a identidade 
indígena no início de 2018, mas o processo ainda não foi formalizado junto a FUNAI. 
A partir de 1998 a comunidade Takuara organizou um grande ritual chamado puracê 
abá, que aconteceu de 19 a 20 de dezembro de 1998:  

 

Neste ritual de puracê abá, duzentas e vinte pessoas participaram, incluindo 
pessoas de outras comunidades, localizadas nas duas margens do rio 
Tapajós, representantes da FUNAI, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
do CIMI e do movimento indígena de Santarém, Manaus e Belém. Nos dias 
10 e 11 de abril de 1999, foi realizada outra celebração, a Primeira Missa 
Indígena, com o mesmo número de participantes (...) 

Representantes das duas comunidades 16  participaram dos rituais da 
Taquara, que os influenciaram na decisão de se reconhecerem como parte 
da etnia mundurucu. Nos dias 13 e 14 de janeiro de 2001, as duas 
comunidades organizaram uma grande festa semelhante à que ocorreu na 
comunidade Taquara. Segundo eles, era para informar aos outros que, a 
partir de então, deviam ser “reconhecidos como índios Mundurucu”. Foi 
através dessas celebrações particulares, e outros mais tarde, que a causa 
indígena começou a se espalhar entre outras comunidades do país, região, e 
várias comunidades começaram a alegar que pertenciam a uma etnia 
indígena (IORIS, 2005). 

Em maio de 2000 é criado o Conselho Indígena dos rios Tapajós e Arapiuns (CITA). 
A organização começou a se articular com outras organizações indígenas e 
indigenistas regionalmente e a nível nacional. Quando foi realizado II Encontro dos 
Povos Indígenas da região, o CITA já estava reconhecido pelo chamado movimento 
                                                        
16 Bragança e Marituba 
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indígena e pelas entidades indigenistas, e muitas delas participaram do encontro que 
ocorreu na comunidade São Francisco, entre os dias 30 e 31/12/2000 a 01/01/2001 
(VAZ FILHO, 2010). 

No ano de 2001 a FUNAI criou um Grupo de Trabalho para estudar a situação dos 
povos indígenas na região do Baixo Tapajós, o que suscitou grande interesse e 
mobilização das comunidades indígenas. No III Encontro dos Povos Indígenas dos 
rios Tapajós e Arapiuns, que aconteceu na comunidade de São Pedro, no rio 
Arapiuns, entre os dias 30/12/2001 e 01/01/2002, o número de comunidades 
indígenas participante subiu para 25, e mais de 400 participantes na ocasião 
(ALMEIDA, 2002). 

Já em 2003 a FUNAI constituiu o Grupo Técnico com o objetivo de realizar estudos 
de natureza etnohistórica, antropológica, ambiental e cartográfica, necessários à 
identificação e delimitação das Terras Indígenas Bragança-Marituba e Munduruku-
Takuara, através das portarias da FUNAI no 799/2003 e 859/2003. 

Em julho de 2003 o movimento indígena realizou o IV Encontro dos Povos Indígenas 
dos rios Tapajós e Arapiuns. O encontro ocorreu justamente na aldeia de Bragança, 
margem direita do rio Tapajós. Várias entidades participaram do encontro, tais como 
o Departamento das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (DEMIAB), COIAB e 
Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI), o Projeto Integrado de 
Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) e IBAMA. 
Mais de 500 participantes das comunidades e aldeias indígenas da região estiveram 
no encontro. 

A partir do ano de 2003 surgiram conflitos entre as comunidades indígenas e as 
comunidades das Unidades de Conservação, principalmente ligadas ao CNS e 
Associação Tapajoara. Entre 2003 e 2008 diversas ações de mediação de conflitos 
foram intermediadas pelo Ministério Público Federal. Já em 2009 ocorreu a aprovação 
e publicação dos estudos de identificação e delimitação das Terras Indígenas 
Munduruku-Takuara (25.323ha) e Bragança-Marituba (13.515ha) realizados pela 
FUNAI (portarias 51 e 52/PRES-FUNAI). 

Em 11 de maio de 2016, por meio das portarias no 567 e 568 do Ministério da Justiça, 
foi declarada posse permanente do povo Munduruku as Terras Indígenas Munduruku-
Takuara com 25.323 hectares e Bragança-Marituba com 13.515 hectares. 
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Mapa 8 - Áreas de posse permanente do povo Munduruku (sobreposição). 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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Na análise dos gestores da Flona e da Diretoria de Ações Socioambientais e 
Consolidação Territorial em Unidades de Conservação do ICMBio, a partir de 2005 a 
possibilidade de delimitação física do território Munduruku e de retirada das famílias 
não indígenas da área sobreposta, conforme previsto no Decreto nº 1.775 de 8 de 
janeiro de 1996, que dispõe sobre os procedimentos para demarcação das Terras 
Indígenas, gerou desconforto nas populações não indígenas e acirrou os ânimos entre 
ambas. Além disso, se apresentou como mais um desafio para a gestão da unidade. 

À medida que o processo de demarcação avançava os desafios de gestão aumentava, 
culminando na demarcação das Terras Indígenas Bragança-Marituba e Munduruku-
Takuara. A concretização desse fato gerou impasse e várias dúvidas relacionadas ao 
uso e ocupação do território pelas comunidades não indígenas da Flona. 

Assim como gerou um clima de conflito visto que nos estudos de delimitação das terras 
indígenas não foram considerados os limites culturais respeitados entre as 
comunidades envolvidas e que o território Munduruku sobrepôs áreas de produção e 
moradia de algumas comunidades não indígenas (Piquiatuba, Nazaré, Marai, Pini e 
Prainha I). Além disso, as zonas de manejo florestal madeireiro, populacional e 
corredor ecológico, definidas no Plano de Manejo da Flona também ficaram dentro 
dos limites das terras indígenas, além de áreas de pesquisas realizadas desde a 
década de 1970, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e 
pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). 

Esse cenário levou o ICMBio, por meio de sua Diretoria de Ações Socioambientais e 
Consolidação Territorial em Unidades de Conservação, da sua Coordenação Geral de 
Gestão Socioambiental e da Coordenação de Educação, executar o II Curso de 
Gestão Socioambiental, no período de outubro de 2015 a outubro de 2016, que 
possibilitasse a mediação do conflito, através da instauração de um espaço de diálogo 
entre os indígenas e não indígenas, buscando possibilidades de acordos de gestão 
para uso do território. 

A ação foi intitulada como “Povos da Floresta: diálogo em construção para a gestão 
do território em disputa entre indígenas e não indígenas na Floresta Nacional do 
Tapajós” e contou com a parceria do MPF, da FUNAI, a FCFT e Conselho Indígena 
Munduruku de Belterra (CIMB) e da COOMFLONA. Entre os principais resultados 
alcançados a equipe executora destacou: 

1. Conforme recomendação da certificadora que realizou a vistoria das atividades 
realizadas pela COOMFLONA, a equipe da Unidade, juntamente com 
representantes da FUNAI, FCFT, COOMFLONA e lideranças das aldeias 
Bragança-Marituba e Munduruku Takuara, reuniram-se no dia 06 de maio de 
2016, para discutir sobre os elementos de importância cultural para o povo 
Munduruku, que possivelmente estariam localizados dentro da Unidade de 
Manejo Florestal da COOMFLONA;  

2. No dia 18 de maio de 2016 a equipe da unidade de conservação (UC), 
juntamente com representantes da FUNAI e FCFT, realizou uma reunião na 
aldeia Takuara para apresentar às lideranças das aldeias Takuara, Bragança e 
Marituba o Plano de Trabalho para a revisão do Plano de Utilização e consultar 
se as aldeias queriam participar do processo. As lideranças das aldeias 
manifestaram interesse em participar do processo de revisão do Plano de 
Utilização e agendaram a data das oficinas. Foram realizadas seis oficinas que 
envolveram 228 comunitários e indígenas; 
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3. Foram identificados os fatos históricos positivos e negativos, marcantes na vida 
das aldeias e comunidades;  

4. Foi elaborado um mapeamento das áreas ocupadas pelas aldeias e 
comunidades, bem como os elementos marcantes na paisagem, os conflitos e 
sobreposições;  

5. Foram identificadas as Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças das 
aldeias e comunidades relacionadas ao cenário vivenciado;  

6. As aldeias e comunidades sugeriram que as lideranças indígenas e não 
indígenas da Flona, juntamente com a FUNAI, ICMBio, Conselho Indígena 
Tapajós-Arapiuns (CITA) e MPF, se reúnam para discutir e formalizar um acordo 
de convivênciaA partir da sugestão dos indígenas das aldeias Bragança e 
Marituba realizou-se reunião no dia 20 de junho de 2016, com as instituições que 
utilizam as bases localizadas na Terra Indígena Bragança-Marituba (UFOPA, 
SFB, INPA, EMBRAPA, COOMFLONA), para o levantamento de informações 
referentes às pesquisas e atividades realizadas na área;  

7. No dia 29 de junho o ICMBio solicitou, através do ofício Circular SEI nº 3/2016-
Flona do Tapajós/ICMBio, à UFOPA, SFB, INPA, EMBRAPA, COOMFLONA e 
as seguintes informações:  

- Relação das pesquisas realizadas, bem como os arquivos em formato shp. 
e/ou coordenadora geográficas das áreas do estudo;  

- Listagem das estruturas utilizadas e finalidades de uso;  

- Qual o interesse de cada instituição em utilizar as infraestruturas;  

- Qual a justificativa e/ou a importância para que cada instituição continue 
utilizando as infraestruturas localizadas na Flona do Tapajós;  

- Qual a importância para a continuidade das pesquisas e/ou atividades 
realizadas nas Terras Indígenas Bragança - Marituba e Munduruku-Takuara;  

- Quais as principais dúvidas relacionadas ao uso da área e infraestruturas;  

Observação: A FUNAI solicitou do ICMBio a relação das pesquisas realizadas 
nas Terras Indígenas e dados sobre a infraestrutura e os equipamentos utilizadas 
pelas instituições; 

8. No dia 29 de julho de 2016 a equipe da UC e FCFT se deslocaram até à aldeia 
Bragança para participar da oficina sobre a revisão do Plano de Utilização, 
porém a atividade foi cancelada, pois a Associação Indígena do Estado do Pará 
(AIEPA) alegou que não foi convidada e que representa os indígenas do 
Estado. O cacique da aldeia Bragança, Domingos Correa, informou que a 
AIEPA não os representava e não poderia interferir nas atividades previstas. 
Verificou-se nos discursos que ali existia uma crise de representatividade e o 
gestor da Flona, José Risonei, solicitou que a aldeia Bragança indicasse quem 
de fato os representava e encaminhasse ao ICMBio essa informação e a 
manifestação se existia interesse em participar das atividades previstas para 
as aldeias;  

9. No dia 02 de agosto a equipe da Flona reuniu-se com a FUNAI para 
nivelamento de informações sobre as atividades e pesquisas realizadas nas 
áreas com sobreposição (Flona do Tapajós e Terras Indígenas). Os 
encaminhamentos da reunião foram: suspensão das oficinas sobre a revisão 
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do Plano de Utilização; levantamento das infraestruturas localizadas no km 83 
da BR-163 e pesquisas realizadas na Terra Indígena Bragança-Marituba; 
Reunião da FUNAI com os indígenas das aldeias Bragança, Marituba e 
Takuara para discutir sobre a necessidade do Plano de Utilização;  

10. No dia 10 de agosto de 2016 o ICMBio solicitou, novamente, através do Ofício 
Circular SEI nº 7/2016 Flona do Tapajós/ICMBio, aos representantes do INPA, 
da EMBRAPA e da UFOPA informações a respeito das pesquisas e 
infraestruturas localizadas na Terra Indígena Bragança Marituba, no km 83 da 
BR-163. Recomendou que as informações deveriam ser encaminhadas ao 
ICMBio e à Coordenação Técnica Local da FUNAI;  

11. No dia 16 de agosto de 2016 o ICMBio encaminhou o Ofício SEI nº 19/2016 
Flona do Tapajós/ICMBio à FUNAI com a relação das infraestruturas 
localizadas na Terra Indígena Bragança-Marituba, bem como a localização, 
quem usa e finalidade de uso; 

12. No dia 19 de agosto de 2016 o senhor Francinaldo Correa, Tuxaua da aldeia 
Marituba, protocolou no ICMBio uma declaração do Conselho Indígena 
Munduruku de Belterra, onde os representantes das aldeias Bragança, 
Marituba e Takuara informam que a Associação Indígena do Estado do Pará 
(AIEPA) não os representa. As aldeias também solicitaram a continuidade dos 
projetos/atividades realizados com os parceiros (FUNAI, CITA, ICMBio, 
COOMFLONA e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER);  

13. No dia 22 de agosto de 2016 a equipe da UC encaminhou à FUNAI um Ofício 
sobre a solicitação das aldeias para a manutenção das atividades realizadas 
pelo ICMBio e parceiros e solicitou um posicionamento formal da FUNAI em 
relação à solicitação das aldeias, pois a equipe entendeu que a FUNAI deveria 
se manifestar sobre as atividades previstas para as aldeias: Emissão da DAP, 
oficinas sobre o Plano de Utilização e projeto do Fundo DEMA. A equipe da UC 
informou que estaria à disposição da FUNAI e aldeias para elaborar o Plano de 
Trabalho para a gestão do território com sobreposição;  

14. No dia 29 de agosto de 2016 a FUNAI respondeu o ofício ao ICMBio e 
informou que após a consulta junto às lideranças das aldeias Takuara, 
Bragança e Marituba, no dia 25 de agosto, a FUNAI concluiu que não tem nada 
a obstar em relação à continuidade das atividades e projetos realizados pelo 
ICMBio e parceiros. A FUNAI ressaltou que toda atividade realizada nas Terras 
Indígenas, seja previamente acordada com as lideranças das aldeias e 
comunicada à Coordenação Técnica Local da FUNAI em Santarém. Em relação 
à elaboração do Plano de Trabalho para a gestão em conjunto com a FUNAI e 
aldeias, conforme previsto na PNGATI, a FUNAI informou que o pleito deverá 
ser debatido com os indígenas em 2017. 

15. Entre janeiro de 2017 e março de 2018 foram realizadas diversas reuniões 
entre FUNAI, ICMBio, COOMFLONA, FCFT e lideranças indígenas sobre o 
processo de transição do repasse das infraestruturas localizadas na base no 
km 83 da rodovia BR-163, interior da Terra Indígena Bragança-Marituba. 
Também foram realizadas várias reuniões com as instituições de ensino e 
pesquisa que utilizam essa base. Em fevereiro de 2017 FUNAI, ICMBio e 
lideranças indígenas realizaram o levantamento das benfeitorias da base do km 
83 e a pedido da FUNAI e indígenas realizou-se a elaboração de um Plano de 
Ação com atividades a serem desenvolvidas durante o processo de transição 
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sobre o repasse das benfeitorias aos indígenas. Em dezembro de 2017 o CIMB 
solicitou formalmente ao ICMBio as benfeitorias (casas, alojamentos, etc.) 
localizadas na base do km 83 da BR-163, interior da TI. 

16. Em outubro de 2017 realizou-se a expedição entre os limites da Terra 
Indígena Munduruku-Takuara e Unidade de Manejo Florestal manejada pela 
COOMFLONA. Em 2018 o CIMB solicitou apoio da COOMFLONA, FCFT e 
ICMBio para reformas emergenciais na base do km 83. O ICMBio abriu um 
processo administrativo para verificar a possibilidade de cessão ou doação do 
patrimônio ao CIMB. 

Finalizado o processo, a equipe gestora concluiu que: 

• A intervenção possibilitou a abertura de portas para o diálogo entre os atores 
sociais envolvidos, bem como o amadurecimento da proposta de se formalizar 
um acordo para garantir a permanência de não indígenas, que possuem laços 
familiares, nas áreas com sobreposição, pois o caso da Flona do Tapajós é 
excepcional onde as famílias possuem laços sanguíneos, a mesma origem e 
tradições culturais. Os desdobramentos do projeto ocorreram a partir das 
sugestões dos participantes das oficinas; 

• A reunião (mesa de negociação) com as lideranças indígenas e não indígenas é 
essencial para consolidar na prática as sugestões e definir os próximos passos 
da intervenção, além de possibilitar o amadurecimento da proposta para a 
formalização do acordo de convivência. A FUNAI e ICMBio deverão manter o 
diálogo e elaborar em conjunto o Plano de trabalho para garantir a gestão 
compartilhada das áreas com sobreposição e minimizar os conflitos de interesses 
entre os grupos envolvidos.  

• O processo de ensino-aprendizado provocou mudanças na percepção de 
membros da equipe gestora da realidade local e ajudou a compreender os 
anseios dos indígenas e não indígenas da Flona;  

• É necessário que os agentes externos (MPF, FUNAI, ICMBio, FCFT, 
COOMFLONA e outros) também cheguem a um consenso sobre a necessidade 
de se formalizar um acordo de convivência para que a proposta seja concretizada 
e os anseios das comunidades e aldeias sejam alcançados, pois ainda existe 
divergências na percepção dos agentes externos. Sobre essa questão o 
posicionamento da FUNAI foi de que um acordo para a permanência de não 
indígenas na Terra Indígena, poderá abrir precedentes para a permanência de 
não índios em outras áreas da Amazônia; 

• A equipe da UC deverá realizar uma reunião (mesa de negociação) com as 
lideranças das aldeias Bragança, Marituba e Takuara, e comunidades de 
Piquiatuba, Marai, Nazaré, Pini e Prainha I para nivelamento de informações 
sobre o acordo que foi elaborado durante a audiência pública, realizada em 
novembro de 2015 pelo MPF. Essa reunião foi uma sugestão dos participantes 
(indígenas e não indígenas) das oficinas. 
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3.2.3 Caracterização Geral das Comunidades da Flona do 

Tapajós 

 

Numa história mais recente, é possível afirmar que a partir de 2004, com a instalação 
de um Porto de Transbordo de grãos da companhia sojeira CARGILL em Santarém, 
e o projeto de revitalização da rodovia BR-163 que liga Cuiabá a Santarém, um novo 
processo de imigração se estabeleceu na região da Flona do Tapajós. Como marcas 
deste novo processo, (i) a conversão de florestas e áreas de agricultura familiar em 
campos de produção de soja, (ii) a especulação imobiliária que valorizou as áreas com 
potencial para o cultivo do grão, (iii) outros aspectos ligados a infraestrutura de 
logística comercial foram empreendidos pelo governo na região, como o porto de 
Miritituba, e (iv) a ascensão de um mercado periférico ligado ao agronegócio, seja em 
serviços como em bens de consumo. 

Da contextualização sobre a influência de grandes projetos desenvolvimentistas na 
formação cultural e socioeconômica da região, abordados pelo Plano de Manejo 
(IBAMA, 2005), esta história recente ligada ao agronegócio é a única que não foi 
relatada. Estes fatos influenciam a sociedade da região de forma geral, e não tratam 
especificamente a realidade de populações tradicionais, indígenas e ribeirinhas.  

Para tratar da contextualização regional sobre a realidade ribeirinha, nesta revisão do 
Plano de Manejo optou-se em apresentar informações que pudessem atualizar 
aspectos históricos e culturais destas populações. Para tanto, foram primordialmente 
utilizadas às informações do estudo “As Comunidades Ribeirinhas do Baixo Tapajós 
(PA): Infraestrutura, Mobilidade, Serviços Sócio Ambientais e Conectividade”, (INPE, 
2016). 

Segundo este estudo, as comunidades da região possuem, em média, 80 anos de 
existência (entre 20 e 300 anos). Segundo os informantes, muitas dessas 
comunidades são originadas de aldeias indígenas (Mayatapu, Tupinambá e 
Kumaruara) ou foram estabelecidas na época do ciclo da borracha e ainda como 
resposta aos incentivos governamentais para expansão agropecuária e ocupação na 
região. Dentre o local de origem dos habitantes nas comunidades foram citadas 
comunidades próximas (por ex. Boim, Pinhel, Santa Cruz, Tumbira) e as cidades de 
Santarém, Belterra, Aveiro, Óbidos, Manaus, e ainda os estados do Maranhão, 
Pernambuco, Ceará e Roraima. 

Até a realização do estudo, a média de habitantes nas comunidades era de 300 
pessoas, sendo que em Cauassu-Ê-Pá foi registrado 1.300 habitantes e em Paraíso 
apenas 23 habitantes. O número médio de famílias nas comunidades foi de 62, mas 
em Paraíso foram registradas apenas nove famílias, em contraste, na comunidade de 
Parauá foram registradas 250 famílias. 

Como reflexo da consciência histórica por algumas comunidades, observou-se que é 
possível identificar vestígios arqueológicos de civilizações passadas (machados, 
vasos, ossadas, restos de alimentos, etc.), mas não sabem como armazená-las ou 
mesmo o valor histórico dessas peças. As únicas comunidades onde foi encontrada 
uma tentativa de valorizar esse material e destinar-lhes um local próprio foi em 
Santarenzinho (Museu do Vovô Afonso), a partir da iniciativa de uma comunitária, e 
em Araipá, como cumprimento de uma condicionante por parte de uma empresa 
mineradora que se instalou na região.  
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Além disso, as fronteiras impostas pelo Estado são com frequência fatores de 
diferenciação e conflitos. Em um mesmo rio, além de suas duas margens, encontra-
se fronteiras como os limites municipais. Em muitos casos essas fronteiras também 
se sobrepõem e se multiplicam, formando uma intricada teia que contam a história 
dos diversos tempos da região. Como exemplo disso, em algumas comunidades 
relatou-se que, pelo fato de pertencer à área de determinado município, mas estar 
muito mais próxima da sede de outro município, a administração da comunidade é 
negligenciada por ambos governos municipais, que constantemente transferem um 
ao outro as demandas apresentadas pelos comunitários. 

O modo de vida das populações que habitam a Flona do Tapajós e região circundante 
se reflete também na forma que utilizam os recursos naturais. O uso da terra baseia-
se, sobretudo, em um sistema de agricultura familiar tradicional, descapitalizado, com 
técnicas simples de manejo, como o corte e a queima. Em todas as comunidades foi 
mencionado o uso do fogo para a abertura de novos roçados, prática justificada pelos 
comunitários devido à baixa fertilidade do solo, visto que as cinzas da queimada 
servem para liberar nutrientes e tornar o solo fértil (INPE, 2016). 

Na Flona do Tapajós atualmente o extrativismo do látex está voltado a produção do 
couro ecológico. A técnica utilizada trouxe uma inovação no processo produtivo para 
beneficiamento e possibilitou diversificação dos produtos confeccionados com este 
recurso. Tais técnicas começaram na comunidade do Maguari, em parceria com o 
IBAMA/ProManejo, entre 2002 e 2004 (SAMONEK, 2006). Ainda sobre técnicas de 
beneficiamento, Sarmento (2014) relata ainda a importância do projeto Tecbor com a 
introdução da tecnologia de produção da folha semi-artesanal na Comunidade do 
Jamaraquá, a autora entre 2007 e 2012 realizou oficinas de design para o 
desenvolvimento de linguagens visuais e de marca para artefatos confeccionados com 
a borracha natural.  

O uso de produtos florestais, tanto vegetal como animal, para fins medicinais é comum 
em 92% das comunidades (apenas em duas comunidades não são utilizados). 
Quando comparado com o uso de produtos farmacêuticos industriais, em 61% das 
comunidades foi informado que para as patologias mais comuns, a população usa 
produtos da floresta e em 26% das comunidades a população usa produtos 
comprados na farmácia. Esses valores refletem a importância dada a esses produtos 
para uso: 42,3% das comunidades dizem ter alta importância; 38,4% Média e 7,6% 
baixa importância (INPE, 2016). 

As plantas mais comumente utilizadas para esse fim são a andiroba, o cumaru, a 
invirataia, a mangarataia e a sucuba. Tais espécies são coletadas na floresta e 
algumas são cultivadas nos quintais das residências. Dentre os produtos de origem 
animal, destacam-se o uso de banhas (gordura animal), de serpentes como a sucuriju 
e o líquido biliar (popularmente chamado de fel) de mamíferos (paca, cutia, capivara), 
bem como o mel das abelhas nativas (meliponídeos) e do gênero Apis (INPE, 2016). 

A atividade de pesca é praticada em todas as comunidades visitadas. A atividade nas 
comunidades ribeirinhas do Tapajós ocorre de forma artesanal (com linha, caniço e o 
uso de malhadeira) e é praticada com uma regularidade diária entre os moradores. 
Em 35% das comunidades, todas as famílias pescam; em 31% a maioria; em 8% 
muitas e em 15% poucas famílias (INPE, 2016). 

O extrativismo da madeira é uma marca das comunidades da região. Para atender as 
demandas locais de infraestrutura, em 92% das comunidades a madeira é proveniente 
da própria área da comunidade, enquanto que em apenas quatro comunidades a 
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madeira necessária é adquirida de fora. Em 65% das comunidades foi relatada a 
confecção de produtos artesanais com recursos extrativistas (ex. tipiti, paneiro, cestos 
e biojóias) com fins de uso e de comércio. No entanto, poucas famílias em cada 
comunidade praticam tal atividade e a renda obtida é considerada baixa (INPE, 2016). 

Em oito comunidades de toda região do estudo do INPE foi mencionada a criação de 
abelhas sem ferrão (meliponídeos), em geral, praticada por duas a três famílias. A 
renda obtida é considerada baixa. Da mesma forma, em 58% das comunidades, a 
importância atribuída ao uso do mel para subsistência é baixa. Por outro lado, a prática 
de coletar o mel dessas abelhas na mata é comum em 96% das comunidades, prática 
que, em geral, requer a derrubada da árvore onde se localiza a colmeia para a 
obtenção do mel. 

Em mais de 90% das comunidades visitadas pela pesquisa do INPE a caça para 
subsistência é praticada. Dentro das comunidades, em 65% delas, a proporção das 
famílias que caçam parece ser pequena (“poucas”). Em apenas uma comunidade foi 
relatada que todos os moradores têm o hábito da caça, que tende a ter uma frequência 
de duas a três vezes ao mês, ocorrendo com maior frequência em mata primária do 
que em secundária. A caça de pequenos mamíferos (cutia, paca, tatu) e médios 
(veado, anta, porcos-do-mato) parece ser mais frequente e ter maior preferência entre 
os moradores do que aves e répteis. Quando questionados sobre o tipo de carne que 
mais é consumida na comunidade, em mais de 90% das comunidades foi respondido 
que a mais consumida é a carne de peixe. 

As comunidades e suas organizações sociais promovem diversas festas para celebrar 
datas religiosas, como a Festa Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, 
Divino Espírito Santo e Santo Antonio. São também realizadas festas por ocasião de 
datas comemorativas como o dia dos pais, das mães e para manifestações folclóricas, 
principalmente em junho. Entre as festas realizadas pelas comunidades destacam-se 
a Festa do Caju (Comunidade de Itapuama), Festival do Açaí (Comunidade de 
Piquiatuba), Festa do Açaí e das Torcidas (Comunidade de Marai), Festa do Tucunaré 
(Comunidade do Pini), Festa de Fim de Safra (Comunidade de Jamaraquá), Festa do 
Mapurá (Comunidade do Tauari), Festa da Vitória (Comunidade de Jutuarana), 
Festival da Chaperema (Comunidade de Jaguarari). São realizados também torneios 
de futebol masculino e feminino inter e entre comunidades. Nesses momentos, a 
comunidade realizadora recebe visitantes e turistas provenientes de dentro da Flona 
e das áreas urbanas e rurais mais próximas, como Santarém, Belterra e Alter do Chão. 

Os contos e cantos são outras formas de manifestação cultural da população 
tradicional, tendo como principais motivos os elementos da fauna e flora e seus 
mistérios. Parte das manifestações orais e musicais foram compiladas em um livro e 
em um CD com composições de moradores da Flona. 

A Flona do Tapajós é habitada por uma população cujos indivíduos se 
autodenominam como: tradicional, ribeirinho, indígena, agricultor, extrativista, colono, 
trabalhador rural e pescador. Cada categoria está relacionada com a principal 
ocupação geradora de renda, o local da moradia e a última origem. Uma pessoa que 
se autodenomina “colono” é proveniente de um assentamento. No entanto, se 
considerar o que diz o Decreto n° 6.040, de 07/02/2007, sobre Povos e Comunidades 
Tradicionais, é possível “classificar” os moradores da Flona como:  

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 



 

93 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007). 

 

Essa definição retrata as principais características da população que habita a Flona 
do Tapajós. Soma-se a isso a constante luta pela conservação dos conhecimentos 
que garantem o convívio com o bioma local e a busca de novas formas de produção 
que não sejam degradantes. 

Quanto à ocupação e organização do espaço, as populações estão presentes na 
região há pelo menos 300 anos. Para facilitar sua interação e interlocução com o 
universo exterior, o órgão gestor e os órgãos públicos, os agrupamentos humanos 
organizam-se em comunidades e para representá-las criam associações 
comunitárias, intercomunitárias, FCFT (também chamada de associação mãe). Para 
gerenciar uma das principais formas de geração de renda, o manejo florestal 
comunitário sustentável, foi criada a COOMFLONA. 

Além dos acordos inter, intra e entre comunidades, acrescentam-se as normas 
estabelecidas conjuntamente com o órgão gestor, com essa prática busca-se fazer 
gestão compartilhada do território de forma a usufruir e conservar, não como 
propriedade, mas como meio e condição da vida, de reprodução física e cultural. 

Até 2016 havia no interior da Flona do Tapajós 21 comunidades tradicionais e três 
aldeias indígenas ao longo do rio Tapajós, localizadas nos municípios de Belterra e 
Aveiro. Além destas comunidades, algumas famílias ocupam a Flona ao longo da BR-
163. As comunidades são formadas por 923 famílias e 3.889 habitantes, como 
demonstrado no quadro 11 e figura 29. 

 

Quadro 11 - Lista das comunidades, municípios e coordenadas geográficas. 

Comunidade 
Nº 
Famílias 

Nº de 
Pessoas 

Município Xcoord Ycoord X_DMS Y_DMS 

Acaratinga 21 126 Belterra 716338,03 9684567,35 55°03'13.72"S 2°51'07.67"S 

Aldeia de 
Bragança 

15 49 Belterra 711168,44 9661638,47 55°05'59.81"S 3°03'34.32"S 

Chibé 10 49 Belterra 714520,88 9655457,93 55°04'10.9"S 3°06'55.3"S 

Itapaiúna 33 142 Belterra 703823,58 9641108,23 55°09'56.47"S 3°14'43.04"S 

Itapuama 12 44 Aveiro 698791,69 9628111,28 55°12'38.68"S 3°21'46.43"S 

Jaguarari 39 151 Belterra 715244,59 9679268,1 55°03'48.83"S 2°54'00.22"S 

Jamaraquá 32 115 Belterra 718276,5 9689512,84 55°02'11.24"S 2°48'26.58"S 

Jutuarana 1 2 Aveiro 701310,29 9637594,74 55°11'17.67"S 3°16'37.56"S 

Maguari 96 432 Belterra 719085,17 9690741,19 55°01'45.13"S 2°47'46.56"S 

Marai 16 50 Belterra 710772,32 9661595,12 55°06'12.63"S 3°03'35.75"S 

Aldeia de 
Marituba 

36 146 Belterra 711460,44 9664453 55°05'50.52"S 3°02'02.68"S 

Nazaré 57 288 Belterra 710758,02 9660219,03 55°06'13.02"S 3°04'20.54"S 

Paraíso 7 24 Aveiro 703311,26 9639893,87 55°10'12.99"S 3°15'22.6"S 

Pedreira 64 285 Belterra 713789,19 9674277,38 55°04'35.67"S 2°56'42.76"S 

Pini 33 165 Belterra 707523,36 9654053,2 55°07'57.41"S 3°07'41.44"S 

Piquiatuba 93 405 Belterra 711693,27 9669046,28 55°05'43.24"S 2°59'33.15"S 
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Comunidade 
Nº 
Famílias 

Nº de 
Pessoas 

Município Xcoord Ycoord X_DMS Y_DMS 

Prainha I 59 199 Belterra 704144,9 9644421,57 55°09'46.26"S 3°12'55.16"S 

Prainha II 17 67 Belterra 704497,9 9643468,49 55°09'34.77"S 3°13'26.17"S 

São Domingos 94 382 Belterra 719798,72 9694413,38 55°01'22.23"S 2°45'46.99"S 

São Francisco 
das Chagas 

13 50 Aveiro 679036,17 9584802,27 55°23'16.18"S 3°45'17.51"S 

São Francisco 
do Godinho 

10 38 Aveiro 681030,51 9581412,05 55°22'11.34"S 3°47'07.76"S 

Aldeia de 
Takuara 

45 176 Belterra 704935,22 9649793,94 55°09'20.98"S 3°10'00.24"S 

Tauari 50 174 Belterra 708646,86 9658655,17 55°07'21.29"S 3°05'11.57"S 

Uruará 19 65 Aveiro 680029,84 9590539,4 55°22'44.32"S 3°42'10.68"S 

TOTAL 923 3.889 - - - - - 

Fonte: COOMFLONA (2015) e ICMBio/Flona do Tapajós (2016). 

 

As três comunidades com maior número de famílias são comunidade do Maguari, São 
Domingos e Piquiatuba. As comunidades da porção sul da Flona apresentaram 
poucos indivíduos.  

 

 
Figura 29 - Número de Famílias nas comunidades da Flona do Tapajós. 

Fonte: IDESAM (2018) sobre dados COOMFLONA (2015) e ICMBio/Flona do Tapajós (2016). 
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Mapa 9 - Mapa de localização das comunidades da Flona do Tapajós.  

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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3.2.4 Atividades econômicas dos moradores da Flona do 

Tapajós 

Aqui, descreve-se uma caracterização geral das atividades produtivas realizadas 
principalmente na Zona Populacional, seja no uso direto ou indireto dos recursos da 
UC.  Uma caracterização mais detalhada sobre turismo e manejo florestal, duas 
atividades econômicas que envolvem as comunidades tradicionais da Flona do 
Tapajós, está apresentada em Atividades de Uso Múltiplo, Conflitantes e Ilegais.  

Na área que os moradores chamam de “urbana” das comunidades não há centros 
comerciais, como nas cidades, e nem grandes estabelecimentos. O comércio é 
precário e restrito. Em 24 comunidades havia ao menos um estabelecimento 
comercial, totalizando 51 comércios visitados. Geralmente são pequenas mercearias, 
localizadas na própria casa do comunitário ou em um anexo da casa. Dos itens de 
consumo, 94% dos estabelecimentos vendem principalmente alimentos não 
perecíveis e itens de higiene pessoal, sendo que desses, 29 vendem também outro 
tipo de mercadoria. Desses 29 estabelecimentos, oito vendem roupas e calçados, 15 
vendem remédios que não precisam de prescrição médica, dois vendem itens de 
autopeças e nove de insumos agrícolas.  

No município de Aveiro, já a algumas milhas da Flona, na comunidade Cauassu-Ê-Pá 
encontrou-se ainda uma padaria na localidade e um açougue, além de uma papelaria 
na localidade do Tavio (porção sudoeste da Flona). Apesar de apenas dois 
estabelecimentos se declararem como bar, praticamente em todos são vendidas 
bebidas alcoólicas. No balneário de Aramanaí, localizado no entorno da Flona do 
Tapajós, existem diversos bares e pousadas, mas que funcionam com menos 
intensidade na época de baixa temporada. 

O tempo de funcionamento dos estabelecimentos variou de três meses a 42 anos, 
porém, 60% dos estabelecimentos (30) tinham menos de cinco anos de 
funcionamento, 20 % (10) de seis a 10 anos, e 11 comércios com mais de 10 anos. 
Esses valores indicam que essa atividade/serviço é bastante instável na região. 

Santarém é a principal cidade de abastecimento desses comércios (66%), sendo 
Itaituba a segunda principal (31%) e Aveiro (2%) a terceira. O balneário de Alter do 
Chão, que pertence ao município de Santarém também é importante para o 
abastecimento das comunidades em seu entorno, sendo citado em 4% dos 
estabelecimentos visitados. Santarém e Itaituba se consolidam como os principais 
centros urbanos de compra tanto no âmbito de mantimentos quanto de vestuários e 
insumos agrícolas, ainda que o comércio da própria comunidade tenha um papel 
importante para a compra de mantimentos (27%). 

O uso direto e econômico dos recursos naturais realizado pela população que habita 
a Flona do Tapajós abrange principalmente o manejo florestal comunitário 
sustentável, a agricultura familiar, o extrativismo de produtos florestais não-
madeireiros, a pesca, serviços públicos municipais, programas de transferência de 
renda e benefícios previdenciários. 

 

Agricultura familiar: os principais cultivos para a venda são as roças de mandioca, 
arroz, milho e feijão caupi. A área média cultivada é de quatro tarefas nas 
comunidades ribeirinhas e de até oito tarefas nas comunidades do planalto (Nova 
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Vida). Em famílias numerosas, pode-se chegar a 10 tarefas em comunidades 
ribeirinhas (Piquiatuba, Nazaré). O tamanho dos roçados varia entre um a dois 
hectares. Os preços são estabelecidos conforme oferta e demanda. 

 

Figura 30 - Produção artesanal de Farinha. 
Foto: COOMFLONA (2014). 

Extrativismo e comercialização de produtos confeccionados com recursos 
florestais não madeireiros: neste segmento destaca-se o comércio dos óleos de 
copaíba e andiroba, frutos como o piquiá e o uixi, a castanha do Brasil e o látex para 
a produção artesanal de artefatos de borracha, com destaque para o couro vegetal e 
os encalchados. As peças confeccionadas com couro vegetal são comercializadas na 
região de Santarém e Belterra e para empresas atacadistas nacionais e 
internacionais.  

Em 2013, a COOMFLONA criou a Ecoloja Tapajós que se constitui atualmente em 
uma das principais iniciativas que está contribuindo para a comercialização dos óleos 
naturais, artesanato de couro vegetal e objetos produzidos com madeira manejada. 
Todavia a comercialização de produtos florestais não madeireiros vai além da 
produção comercializada na Ecoloja. Muitos dos moradores estabelecem suas 
próprias redes de comercialização. Há também a comercialização que se dá 
conjuntamente com o desenvolvimento de projetos de turismo ecológico. 
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Figura 31 - Óleos e sabonetes produzidos à base de Andiroba e Copaíba (PFNM) comercializados na 
Ecoloja Tapajós. Foto: Aimbere Sena. 

 

(a) (b)  

(c) (d)  

(e) (f)  

 

(g)  

Figura 32 - Produtos comercializados pelos comunitários e Ecoloja Tapajós. 
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Fotos: A) Marchetaria dos resíduos florestais; B) Bandejas e Caixa; C) Mesa D) Cadeira; Fonte: 
Aimbere Sena. E) Colares e Artesanatos; F) Marchetaria G) Fachada Ecoloja; Foto: Ecoloja Tapajós. 

 

 
Figura 33 - Artefatos da produção de borracha “couro vegetal”. Foto: Leonardo Milano, 2012. 

Fonte: ICMBio (2017). 
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Figura 34 - Produtos florestais não madeireiros e artesanatos de produtos advindos da 
sociobiodiversidade. Foto: Leonardo Milano, 2012.  

Fonte: ICMBio (2017). 

 

Manejo Florestal Comunitário Sustentável: no final dos anos de 1990 a 
Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO), uma organização 
intergovernamental que promove a conservação de florestas tropicais e sua gestão 
sustentável, uso e comércio, implantou uma concessão empresarial florestal 
sustentável na Flona do Tapajós. Em 2001 o IBAMA, através do ProManejo, fomentou 
a elaboração do Estudo de Viabilidade Prévia da Implantação de um Plano Piloto de 
Manejo Florestal Comunitário na Flona do Tapajós. Baseado nesse estudo, em 2003 
o IBAMA publicou a Portaria 40 e implantou o Projeto Ambé de caráter piloto. Em 2005 
foi criada a COOMFLONA como ente econômico e detentor do Plano de Manejo. 

A produção florestal madeireira para fins comerciais é realizada por meio de Plano de 
Manejo Florestal Comunitário Sustentável (PMFS) sob a gestão da COOMFLONA. A 
extração é realizada nas UMFs Anambé e Samambaia. O PMFS incorpora técnicas 
de manejo florestal e exploração de impacto reduzido (MF-EIR), minimizando os 
danos à floresta remanescente, os riscos de incêndios, o desgaste do solo e a erosão, 
garantindo a qualidade dos recursos hídricos e regeneração natural da floresta, entre 
outros serviços ecossistêmicos gerados. Os levantamentos florísticos estabeleceram 
um número de 105 espécies selecionadas nas categorias de utilização comercial de 
uso madeireiro; comercial de uso não madeireiro; potencial e protegidas. Na atividade 
também acontece o aproveitamento dos galhos para a produção de artefatos de 
madeira. 
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Figura 35: Atividades-chave no Manejo Florestal na Flona do Tapajós.  

Foto: ICMBio (2018) (Arquivo Flona do Tapajós). 

 

A produção madeireira está alicerçada na comercialização em forma de toras de 
variadas espécies. Em 2013 a COOMFLONA abriu um pregão para a venda de 
15.969,00 m³. Em 2014 novo pregão ofertou a comercialização de madeira certificada 
em forma de toras de variadas espécies num total estimado de 9.870,333 m³.  
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Figura 36 - Produção de madeira destinada a pregão de venda nos respectivos anos.  

Fonte: COOMFLONA (2015). 

 

O lucro da venda da madeira, após as deduções dos custos operacionais e 
destinações estatutárias, é compartilhado com os cooperados. Outra fonte de renda 
gerada pelo manejo da madeira são os objetos artesanais produzidos com resíduos 
de galhos coletados pelas famílias nas áreas de manejo.  

A certificação florestal FSC contribui para agregar valor aos produtos. O manejo 
florestal comunitário realizado na Flona do Tapajós recebeu a certificação do FSC no 
padrão SLINF em 2013. A permanência da certificação implica que o manejo seja 
realizado por pequenos produtores e o mesmo garanta benefícios sociais e 
ambientais. 

Quanto aos benefícios sociais da iniciativa, após cada produtor receber sua cota, as 
sobras são distribuídas da seguinte forma: 

 
Figura 37 - Percentual de Destinação aos Fundos. 

2013 2014

Produção (m³) sob concessão
de pregão de venda.

15069,00 9870,00
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Uma iniciativa envolvendo a COOMFLONA, o SFB em parceria com a Agência Alemã 
de Cooperação Internacional (GIZ) e o ICMBio buscou reativar as movelarias 
instaladas nas comunidades Pedreira, São Domingos, Tauari, Paraíso e Jutuarana, 
paradas por falta de qualificação profissional e apoio financeiro. No entanto, apenas a 
movelaria da Pedreira foi reativada. O curso básico em marcenaria fez com que se 
desenvolvesse habilidades para que os comunitários possam produzir peças de 
madeira em pequena escala, seguindo as exigências de qualidade do mercado e as 
normas técnicas de segurança, saúde e higiene no trabalho. 

 

 

Figura 38 - Movelaria na comunidade Pedreira. Foto: Maurício Adu Schwade. 

Fonte: COOMFLONA (2015). 

 

A COOMFLONA aprovou junto a Fundação Banco do Brasil um projeto para implantar 
uma movelaria com maquinário semiautomático, no km 117 da Rodovia Santarém-
Cuiabá. O valor total do Projeto está orçado em R$ 470.729,06, sendo que R$ 
447.726,03 serão investimentos da Fundação Banco do Brasil e o restante R$ 
23.003,03, como contrapartida da cooperativa. Juntas, as iniciativas estão sendo 
essenciais para a inclusão produtiva e geração de renda familiar a partir do manejo 
responsável da floresta. 
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Figura 39 - Galpão da marcenaria para aproveitamento de resíduos do manejo florestal. 

Fonte e Foto: A) Adonias Silva/G1; B) COOMFLONA (2017). 

 

Pesca: esta é uma das principais atividades econômicas das famílias da Flona do 
Tapajós. Os pescadores artesanais comercializam sua produção com vizinhos e 
atravessadores dos municípios de Belterra, Santarém e Belém. A captura e 
comercialização ocorrem o ano todo, mas se intensifica no período de transição do 
inverno para o verão, entre maio a outubro. Basicamente todas as espécies são 
comercializáveis, mas a preferência do mercado está no tambaqui, acari, mapará, 
pirarucu, pacu, filhote, surubim, dourada e curimatá. Nos quatro meses de período de 
defeso, cada pescador artesanal recebe um salário mínimo mensal do seguro defeso. 

  
Figura 40 - Comunitários e os recursos pesqueiros. 

Foto: Leonardo Milano (2012). 

  

A disputa pelos recursos pesqueiros é razão de conflito entre os próprios moradores 
e entre estes e pessoas de comunidades vizinhas. São comuns as reclamações contra 
as geleiras e pescadores profissionais que atuam no rio Tapajós e rio Cupari. Os 
moradores também reclamam de pessoas do outro lado do rio Tapajós que pescam 
nas áreas de comunidades da Flona do Tapajós, inclusive nos lagos. Acordos 
promovidos por iniciativas das próprias comunidades da Flona do Tapajós têm 
buscado minimizar os conflitos entre os moradores, mas não solucionam o problema 
da pesca predatória praticada por pessoas estranhas às comunidades da unidade. Os 
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comunitários denunciam a atuação das “geleiras” no rio Tapajós e também o 
desperdício pois alguns peixes de baixo valor no mercado que são jogados no rio e 
aparecem podres nas praias das comunidades. Alguns comunitários abordaram 
embarcações e receberam ameaças dos infratores. 

De acordo com relatos de gestores do ICMBio, os conselhos gestores da Flona do 
Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns elaboraram em 2017 uma proposta de um acordo 
de pesca, visando dirimir os conflitos pelo uso do recurso. Em 2018 a proposta foi 
encaminhada para Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) do Pará 
para análise e posterior publicação. 

Problemas de exploração registrados na região para espécies como pirarucu e 
tambaqui desde 1994, a contaminação por mercúrio proveniente de garimpos 
instalados às margens do rio Tapajós é outra fonte de ameaça à fauna aquática. Nas 
pesquisas realizadas no processo de elaboração do Plano de Manejo na década de 
1990 e início da de 2000 foram detectados níveis de mercúrio em peixes coletados 
em vários pontos do rio Tapajós, inclusive na boca do rio Cupari (sul da Flona do 
Tapajós), foram encontrados níveis superiores a 500µg/g de peso vivo para 35% das 
amostras, com os maiores índices para surubim, sarda, dourada e pescada. À época 
os pesquisadores já previam que o elevado índice de contaminação poderia 
comprometer a reprodução de espécies carnívoras. 

Outra atividade que ocorre relacionada a recursos pesqueiros é a criação de peixe em 
tanque rede. As comunidades do Pini e Tauari estão iniciando um experimento com 
esta atividade nas áreas dos lagos e em tanques construídos especificamente para 
isso. Nos tanque-rede estão sendo cultivados alevinos de tambaqui, enquanto o 
pirarucu é cultivado em tanques. Ainda não existe exploração comercial destes 
cultivos, que dependem de uma série de condições fitossanitárias e de saúde animal 
para que isso possa ocorrer futuramente.  

Outros potenciais econômicos ligados aos recursos pesqueiros são a criação de 
peixes em tanque escavado, a criação em leito de igarapés, a pesca esportiva 
(principalmente em áreas de lagos), e a observação da fauna aquática, principalmente 
de peixes ornamentais nos cursos de água mais límpidos. 

O Turismo é uma das principais atividades econômicas das populações da Flona do 
Tapajós. Segundo dados da equipe gestora e parceiros, estima-se que 4 a 5 mil 
pessoas visitam a Flona anualmente para fazer turismo. O turismo mais usual é aquele 
relacionado as praias, igarapés e balneários. Estes ocorrem em maior frequência e 
intensidade nas comunidades ao norte da Flona do Tapajós, onde existe estrutura de 
trilhas ecológicas, passeios de canoa, observação de aves, e outras experiências que 
podem ser incluídas em pacotes de serviços dos guias locais, muitas vezes já 
agenciados por operados externos.  

A rede de serviços instalada nas comunidades também é fomentada pelo turismo, seja 
no comércio em geral, mas também na venda de artesanatos, produtos florestais, 
refeições e produtos alimentícios. Nas comunidades de São Domingos, Maguari, 
Jamaraquá e Piquiatuba existem pousadas para hospedagem de turistas, e outras 
comunidades (Acaratinga e Jaguarari) estão trabalhando para estruturar serviços de 
hospedagem. Uma prática ainda incipiente é o turismo cultural, onde o turista 
(normalmente estrangeiro) se hospeda e vivencia a rotina de um morador ribeirinho. 
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(a) (b)  

(c) (d)  

(e) (f)  

(g) (h)  

Figura 41 - A) Pousada Nirvana do Tapajós; B) Instalações da Pousada Nirvana do Tapajós; C) 
Refeição na comunidade Jamaraquá; D) Artesanato; E) Banco de Areia; F) Pôr do sol na 

Comunidade Jamaraquá; G) e H) Trilha Interpretativa na Comunidade Terra Rica.  

Fonte: Aos eventos (2017); ICMBio (2017). Fotos: A), B), C), D), E), F) - Cassiana Pizaia; G) e H) – 
ICMBio (2017). 
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A madeira em escala comunitária e familiar é um recurso tradicionalmente usado 
pelas comunidades para a construção de moradias, igrejas, currais, cercas, casa de 
farinha, paióis, pocilgas, galinheiros, instrumentos de trabalho, móveis e construção 
de embarcações. A seleção das espécies de interesse ocorre quando o morador anda 
pela floresta. Para as moradias, há uma seleção rigorosa da espécie, o que garante 
segurança e longevidade da construção. Para as embarcações acima de uma 
tonelada, a itaúba é uma das espécies mais procuradas. Para cercas, paióis e casa 
de farinha, não há seleção rigorosa, utilizando-se qualquer espécie disponível. 

Entre os produtos florestais não madeireiros destaca-se a coleta de óleos naturais, 
frutos e látex. Os óleos de copaíba e andiroba são coletados para uso familiar com 
fins medicinais e para a comercialização. O óleo de copaíba é utilizado para o 
tratamento de doenças respiratórias como xarope para tosse, gripe, também ajudando 
na cura de inflamações e até dor de cabeça. O óleo de andiroba é aplicado em 
coceiras de pele e inchaços.  

A extração do látex de seringueira é uma atividade tradicional que até a falência 
dos seringais destinava-se à produção de borracha. Atualmente as 27 famílias da 
Comunidade Maguari coletam o látex para a produção de couro ecológico.  

Entre os frutos mais coletados estão o miriti, o açaí, bacaba, pupunha, cacau, côco 
de ouricuri e cupuaçu, destinados ao consumo alimentar. O uso mais comum é 
alimentar, consumindo os frutos diretamente ou processados, como o açaí, importante 
para a base alimentar das comunidades.  

A carne de caça faz parte da dieta dos moradores da Flona e do entorno, constituindo-
se, portanto, em fonte adicional de pressão sobre a fauna. À época as espécies mais 
procuradas era tatu, caititu, cutia, jabuti, queixada, paca, veado, anta, jacaré, macaco, 
entre outros. A caça de aves é menos frequente do que a caça de mamíferos e outros 
grupos, sendo mencionada com mais frequência no município de Aveiro. Os 
ribeirinhos afirmam que há disponibilidade de caça o ano todo, mas a atividade se 
torna mais intensa no verão. Os colonos moradores de localidades ao longo da BR-
163, afirmam que a caça diminuiu muito em função do uso de cachorros americanos 
e das queimadas realizadas para plantios. 

A região de Terra Rica, próxima à BR-163, é considerada pelos moradores como a 
localidade mais rica em caça e, portanto, a mais visada pelos caçadores, 
principalmente pelos moradores de entorno do município de Belterra. Os relatos 
atestaram grande abundância de capivaras (Hydrochoerus hydrochoeris) na Flona. A 
captura é realizada através de armadilhas, principalmente nos lagos. A área entre os 
km 114 e 124 da BR-163 é outra localidade bastante utilizada para a entrada de 
caçadores procedentes do entorno da Flona, principalmente na época do verão.  

A caça ainda é realizada com o auxílio de cachorros, na modalidade de espera e com 
uso de espingardas. O uso do cachorro é considerado caça predatória, pois destrói 
ninhos, mata filhotes, separa filhotes das mães, estressa os animais, os afugenta das 
áreas, entre outros danos. Em várias localidades é utilizada raça de cachorro caçador, 
chamado localmente de “cachorro americano”. Por meio do memorando nº 149/99, o 
problema foi informado à Divisão de Fauna e Flora Silvestres/IBAMA de Brasília (DF), 
mas as providências ainda continuam pendentes e o cachorro americano continua 
sendo utilizado na Flona do Tapajós. 
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O fogo e atropelamentos são outros fatores que ameaçam a fauna da Flona do 
Tapajós. O perímetro da Flona, às margens da Rodovia Santarém Cuiabá, é 
constituído basicamente de vegetação secundária. Nestas áreas ocorrem incêndios 
florestais com frequência, causados principalmente pelo uso inadequado do fogo para 
o preparo de áreas para o plantio e manejo de pastagens. O atropelamento de animais 
ao longo da BR-163 também foi mencionado pelos entrevistados como outro fator de 
impacto negativo sobre a fauna, devendo tornar-se ainda mais problemático após o 
asfaltamento da rodovia. 

Em relação a fauna aquática, o peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) está 
classificado como vulnerável na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção e está contido no Plano de Ação Nacional para a Conservação 
de Sirênios. A Flona do Tapajós está entre as unidades de conservação onde o plano 
está sendo implementado.  

O peixe-boi ocorre em toda a região da Flona. Nos casos de morte, a maioria é devido 
à pressão da caça sobre a espécie (44,7%), seguido de morte por encalhe (21,1%), 
principalmente no período de vazante/seca, outras menos expressivas são emalhe 
em rede, atropelamento por embarcações, abatimento por outros peixes-boi e 
ingestão de planta tóxica. A pesca ainda é feita com arpões ou malhadeiras no período 
das cheias, quando as fêmeas entram nos “lagos” com seus filhotes para se alimentar. 

Mesmo que a caça seja a maior causadora de morte dos peixes-boi, os relatos 
afirmaram que não ocorreu nenhum incidente há pelo menos 10 anos. Essa redução 
de caça nos últimos anos pode estar relacionada, principalmente, devido ao rigor da 
legislação (Lei nº 5.197 de 1967) e o decreto nº 6.686 de 2008, que ainda são vigentes 
e proíbem a caça, punindo com prisão e multa àqueles que violarem. 

Nas comunidades de Jaguarari por uma época foi realizada a retirada de peixes 
ornamentais para exportação, mas não há dados quantitativos e qualitativos que 
permitam avaliar o impacto desta extração. Dentre as espécies mais capturadas estão 
os acarás-disco (Shymphisodon discus, S. aequisfaciata e S. fasciatus), outros acarás 
(Crenicara maculata, Peckoltia sp., Geophagus spp.) e acaris (Ancisttus sp.). Houve 
repressão e fiscalização que inibiram esta atividade ilegal na UC. 

Em relação a tartarugas e quelônios, o lugar de maior abundância de tartaruga é o 
Monte Cristo, região não pertencente à Flona, mas explorada por seus moradores. A 
região do Tabuleiro é outra área de grande abundância de quelônios. Na área da 
Flona, a maior concentração de quelônios encontra-se nas ilhas do rio Tapajós 
situadas entre as comunidades de Tauari e Paraíso, locais bastante procurados para 
desovas. Considerando-se a localização destas regiões, pode-se dizer que a região 
ribeirinha da Flona é rota dos quelônios para as desovas nas mesmas. As espécies 
de quelônios mais abundantes e procuradas são Tartaruga-da-Amazônia 
(Podocnemis expansa), o tracajá (Podocnemis unifilis) e o pitiú (Podocnemis 
sextuberculata), sendo que a primeira delas é até comercializada por alguns 
moradores. Segundo os entrevistados, moradores de Barreiras e Brasília Legal 
frequentam estas áreas para coletar espécimes e ovos, mesmo existindo fiscalização 
pelo IBAMA na época da desova. 

De um modo geral, não há jacarés em abundância na área da Flona e a espécie 
jacaretinga (Caiman crocodilus) é a mais encontrada. A Ilha Grande é mencionada 
como área de desova de marrecas e patos, ocorrendo a retirada constante de ovos 
para consumo da população local. Segundo a opinião de moradores das comunidades 
de Prainha I, Prainha II, Itapaiúna e Paraíso, esta ilha, junto com a Ilha do Capitari em 
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Aveiro, deveria tornar-se uma das zonas de preservação da Flona, pois serve como 
área de reprodução para inúmeras espécies. A introdução de búfalos e gado nas ilhas 
no período da vazante é mencionada pela maioria dos moradores como prejudicial à 
fauna.  

A inexistência de levantamentos sistemáticos sobre a fauna aquática da Flona impede 
uma listagem precisa das espécies ameaçadas. No entanto, com base na lista de 
espécies de peixes que compõe a dieta dos moradores, pode-se afirmar que a 
Floresta abriga pelo menos seis espécies listadas como sobreexplotadas ou 
ameaçadas de sobrexplotação: jaú (Zungaro zungaro, Pimelodidae), mandi-vermelho 
(Brachyplatystoma filamentosum, Pimelodidae), pirarucu (Arapaima gigas, 
Arapaimidae) e tambaqui (Colossoma macroporum, Characidae). 

 

3.2.5 Organização Política e Social dos Moradores da Flona do 

Tapajós 

Desde a década de 1970, impulsionada, capacitada e assessorada pelo Movimento 
Eclesial de Base (MEB) da Igreja Católica, a população rural da região de Santarém 
desenvolveu uma tradição organizativa. Um dos fatores que contribuiu para isso foi à 
importância de grupos informais de compras coletivas como as realizadas pelo 
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR), o chamado 
Revendão, na década de 1980. As formas de organização social são as mais diversas. 
De 2004 a 2016 essas formas variaram desde grupos informais até cooperativas com 
personalidade jurídica. Em junho de 2004 os moradores estavam organizados em 16 
associações, sendo quatro delas de abrangência intercomunitária (IBAMA, 2005). Em 
12 anos houve um aumento de 57% de associações comunitárias, ou seja, aumentou 
de 16 para 25 associações, no entanto, atualmente só existem duas associações 
intercomunitárias. Em âmbito municipal, os moradores sindicalizados são 
representados pelo STTR de Belterra e pelo STTR de Aveiro. 

 

Quadro 12 - Formas de organização das comunidades da Flona do Tapajós. 

Organização Função Observações 
Comissão ou 
Coordenação 
Comunitária  

Mediam diversas questões internas, como: área de 
uso familiar, utilização das áreas comunitárias, 
permissão para construção de casas, problemas 
na área de educação e saúde. Fazem 
representação política, organizam o trabalho 
comunitário, buscam apoio de políticos e ajudam 
na organização de festas.  

Presentes na maioria das 
comunidades. 
Relacionam-se com 
muitas entidades e 
organizações, 
principalmente com o 
COOMFLONA e FCFT 
ICMBio, Prefeituras, 
IPAM, STTR e PSA. 

Grupo das mulheres  Foram criados pelo PSA para plantar verduras, 
preparar multimisturas e caldo verde para as 
crianças subnutridas e trabalhar nas campanhas 
de vacinação.  

Foram muito fortes no 
passado, mas 
encontram-se 
desarticulados.  

Clube de mães  O Clube de mãe reúne as mulheres para a 
confecção de trabalhos manuais de pintura, 
costura, artesanato (inclusive com fins comerciais), 
trabalhos comunitários (inclusive na agricultura) e 
promover eventos.  

Presente em algumas 
comunidades. 

Grupo de Jovens  São responsáveis pela edição de jornais 
comunitários que circulam na Flona. Além disso, 

Sua criação foi 
estimulada pelo PSA. 
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Organização Função Observações 
participam e ajudam a promover atividades 
comunitárias.  

Clube de Futebol  Desempenham um papel importante, favorecendo 
a sociabilidade, ajudam a alegrar e integram as 
comunidades vizinhas. Em algumas comunidades 
estão bem organizados, com sede própria e 
diretoria atuante, promovendo festas e eventos.  

Estão presentes em 
quase todas as 
comunidades.  

Conselho Leal 
Integrado de Saúde 
(CLIS)  

Foi criado em 2001, por iniciativa do PSA, para 
acompanhar e apoiar as ações da entidade nas 
comunidades. Tem como função: fazer visitas 
domiciliares; trabalhar com a questão do lixo; 
orientar sobre a distância do sanitário até as casas; 
ajudar a distribuir cloro; fiscalizar as pedras 
sanitárias; realizar palestras; fazer atividades no 
dia das crianças; ajudar na prevenção de doenças, 
no combate à desnutrição infantil, no preparo da 
farinha múltipla e de remédios caseiros. Seu papel 
principal é atuar junto aos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e fazer a ligação com os 
Conselhos Municipais de Saúde.  

É formado por oito 
pessoas de cada 
comunidade, sendo 
obrigatório a 
participação de homens 
e mulheres de todas as 
organizações locais e 
todas as igrejas. É um 
trabalho voluntário. O 
funcionamento ainda é 
precário na maioria das 
comunidades.  

Associações locais  Sua função é buscar parcerias para desenvolver 
trabalhos comunitários, negociar produtos, 
administrar a comunidade junto com o ICMBio, 
trazer recursos (através de projetos) e representar 
a comunidade.  

Muitas delas surgiram 
com o apoio das 
Associações 
Intercomunitárias, do 
PSA e dos STTRs.  

Associações 
Intercomunitárias  

Garantir funcionamento para projetos e 
representar as comunidades em temas de 
interesse geral, como a regulamentação fundiária.  

Atualmente são duas 
Associações 
Intercomunitárias: AITA 
e ASMIPRUT. 

FCFT  Representar política de todos os moradores da 
Flona do Tapajós. Possível responsável pela 
assinatura do Contrato de Concessão Real de 
Uso.  

 

COOMFLONA Gerenciar o Manejo Florestal Comunitário, 
representar os interesses dos manejadores, fazer 
a ponte com o mercado consumidor e junto com 
outras organizações da Flona buscar formas de 
incrementar a renda das famílias e potencializar as 
oportunidades que a unidade oferece. 

 

Fontes: IBAMA (2005) e COOMFLONA (2015). 

 

Em relação as formas do arranjo das organizações comunitárias e intercomunitárias, 
verifica-se um elevado número de associações, totalizando mais de vinte associações, 
das quais oito estão legalizadas no ano de 2016, quatro em situação de inadimplência 
e as outras sem observação quanto a regularidade.  

 

Quadro 13 - Organizações comunitárias e intercomunitárias da Flona do Tapajós. 

Nome da Associação Fundação 
Comunidades 
participantes 

Nº de 
Sócios 

Situação 

 ACAMPPRIGRC – Associação 
Comunitária Agrícola dos Mini e 
Pequenos Produtores Rurais do 
Igarapé do Godinho 

 Godinho   

 ACOMTEP - Associação 
Comunitária dos Moradores 
Tradicionais e Extrativistas do Pini 

   Legalizada 
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Nome da Associação Fundação 
Comunidades 
participantes 

Nº de 
Sócios 

Situação 

 AITA – Associação Intercomunitária 
dos Pescadores, Trabalhadores 
Rurais e Seringueiros da Margem 
Direita do Rio Tapajós 

1994 

Nazaré, Tauari, 
Pini, Taquara, 
Prainha I e II, 

Itapaiuna, Paraiso, 
Juruarana e 

Itapuana 

138  

 AIWB - Associação Indígena 
Widaporo de Bragança 

   Legalizada 

 AMPROCEP - Associação de 
Moradores e Produtores Rurais e 
Extrativistas da Comunidade de 
Piquiatuba – Tapajós 

 Piquiatuba  Legalizada 

 APRUSANTA – Associação de 
Pequenos Produtores rurais de São 
Jorge, Santa Clara e Nossa 
Senhora de Nazaré 

 
São Jorge, Santa 

Clara e Nossa 
Senhora de Nazaré 

100  

 ASCATIJÓS – Associação de 
Moradores, Produtores Rurais e 
Extrativistas de Tauari 

 Tauari 53 Legalizada 

 ASCED - Associação de Moradores 
Produtores Rurais e Extrativistas de 
São Domingos 

 São Domingos  Legalizada 

 ASCOMART – Associação 
Comunitária Maguari rio Tapajós 

1999 Maguari 76  

 ASCOMTN - Associação 
Comunitária de Moradores 
Tradicionais de Nazaré 

 Nazaré  Legalizada 

 ASCOPRATA - Associação 
Comunitária de Pequenos 
Produtores da Comunidade de 
Prainha Tapajós 

2000 Prainha  Inadimplente 

 ASMIPRUT – Associação 
Intercomunitária de Mini e 
Pequenos Produtores Rurais e 
Extrativistas da Margem Direita do 
rio Tapajós 

1995 

Piquiatuba, 
Pedreira, Jaguarari, 

Acaratinga, 
Jamaraquá, 

Maguari, São 
Domingos e 

Revolta 

120  

 ASMOJA - Associação de 
Moradores do Jaguarari 

   Inadimplente 

 ASMOP - Associação Comunitária 
dos Moradores Agroextrativistas de 
Pedreira 

2001 Pedreira 43 Legalizada 

 ASMORJA - Associação de 
Moradores Produtores Extrativistas 
Rurais de Jamaraquá 

1999 Jamaraquá  Legalizada 

 Associação Comunitária de Putubiri  Jatuarana   

 Associação Comunitária de São 
Francisco do Godinho 

 
São Francisco do 

Godinho 
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Nome da Associação Fundação 
Comunidades 
participantes 

Nº de 
Sócios 

Situação 

 Associação Comunitária de Uruará  Uruará  Inadimplente 

 Associação Comunitária dos 
Produtores Rurais de Itapaiúna 

 Itapaiuna  Inadimplente 

 Associação de Moradores  Chibé   

 Associação de Moradores  Piquiatuba   

 Associação de Pescadores 1997 Aveiro 192  

 Associação dos Agricultores ao 
Itapuama 

1999 Itapuama 19  

Fontes: IBAMA (2005), COOMFLONA (2015) e ICMBio/Flona do Tapajós (2016). 

Comentário: Não existe informação para as células não preenchidas 

 

São organizações comunitárias que atuam na Flona do Tapajós: 

Coordenação comunitária: este tipo de organização está presente na maioria das 
comunidades, principalmente nas que não tem associação formalizada. As funções 
principais são coordenar questões internas da comunidade e representá-la frente a 
sujeitos e organizações externas. A coordenação comunitária é a representação de 
todos os moradores da comunidade. Existem coordenações organizadas para temas 
específicos, como o turismo e para a gestão dos microssistemas de água. Para estas 
últimas, em algumas comunidades relata-se que estas coordenações possuem um 
Regimento Interno que orienta o funcionamento da coordenação, obrigações e 
deveres. 

 

Associações comunitárias: sua função principal, além de representar seus 
associados, é buscar parcerias para desenvolver trabalhos comunitários, negociar 
produtos, captar recursos (através de projetos) e representar a comunidade 
juridicamente. Nem todas as comunidades têm associação formalizada e algumas das 
associações estão com problemas por inadimplência ou pendências jurídicas. Os 
moradores das comunidades têm liberdade para se filiar às associações, porém nem 
todos os moradores o fazem. Isso afeta diretamente a representatividade da 
associação, prejudicando as próprias comunidades visto que sua fraqueza política 
implica na ausência de serviços públicos. Durante as oficinas de Planejamento 
Participativo junto às comunidades da Flona do Tapajós, foi relatada a dificuldade de 
manter regularmente as contribuições do quadro associativo. 

 

Associações intercomunitárias: As primeiras associações intercomunitárias foram 
criadas antes das associações comunitárias. Surgiram para instrumentalizar o 
fortalecimento das comunidades no debate sobre a questão fundiária na Flona e 
captar recursos através de projetos que beneficiassem as comunidades. A partir de 
1998, as associações intercomunitárias iniciaram um processo de discussão com suas 
bases e com o IBAMA para viabilizar a implementação de um PMFS na Flona. Isso 
ocorreu com a publicação da Portaria do IBAMA N° 40, de 22 de agosto de 2003, que 
concedeu às associações intercomunitárias da Flona a autorização para, em caráter 
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experimental, implantar um Projeto Piloto de Manejo Florestal Comunitário na área 
destinada ao uso intensivo. Vale destacar que a criação da COOMFLONA é um 
desdobramento deste processo. Atualmente as associações intercomunitárias são a 
Associação Intercomunitária dos Pescadores, Trabalhadores Rurais e Seringueiros 
da Margem Direita do rio Tapajós (AITA), a Associação Intercomunitária de Mini e 
Pequenos Produtores Rurais da Margem Direita do rio Tapajós de Piquiatuba à 
Revolta (ASMIPRUT). Como efeito do fortalecimento da COOMFLONA e da atividade 
de exploração madeireira, as associações intercomunitárias perderam parte do seu 
protagonismo. A motivação para adesão de sócios nos últimos anos ficou bastante 
condicionada ao interesse individual de ingresso na Cooperativa, já que esta passou 
a exigir um tempo mínimo de filiação em uma das intercomunitárias como 
condicionante para se candidatar ao ingresso no manejo. Se por um lado este fato 
levou a adesão de mais sócios, por outro diminuiu o foco nas causas coletivas. Como 
efeito, os encontros das associações diminuíram, o que é motivo de 
descontentamento de lideranças antigas. Outro efeito foi a diminuição relativa da 
participação feminina, já que atualmente a maioria dos postos de trabalho da 
cooperativa são no plano de manejo florestal e este oferece poucas oportunidades 
para mulheres em relação ao número de postos de trabalho para aquelas funções 
atribuídas aos homens. 

Também deve ser atribuído como fator de diminuição do protagonismo das 
associações intercomunitárias a criação das associações comunitárias, haja vista que 
são instituições independentes e cuja maioria dos objetivos se sobrepuseram aos das 
intercomunitárias. Também a criação, e principalmente o atual fortalecimento da 
atuação da FCFT, sobrepôs a função de representante dos moradores da Flona, 
especialmente no que diz respeito ao CCDRU. Apesar deste contexto conturbado, as 
associações intercomunitárias ainda desempenham papel importante na articulação 
dos interesses dos moradores e o fortalecimento das mesmas é anseio comum de 
muitos moradores da Flona. O fortalecimento destas deve passar pela maior atenção 
à elaboração de pautas próprias, não se limitando às pautas relativas à 
COOMFLONA. 

 

Federação das Organizações e Comunidades Tradicionais da Flona do Tapajós 
(Federação ou FCFT): Esta organização é considerada atualmente a entidade 
representativa mais importante dos moradores da Flona. Foi criada em 2004 pelas 
comunidades Itapuama, Jutuarana, Paraíso, Itapaiúna, Prainha I, Prainha II, Pini, 
Tauari, Nazaré, Marai, Piquiatuba, Pedreira, Jaguarari, Acaratinga, Jamaraquá, 
Maguari, São Domingos e Chibé, além do STTR de Belterra e as quatro associações 
intercomunitárias existentes na época. Sua criação é tida como um desdobramento 
do processo de discussão fundiária. Ela é a detentora do CCDRU, contrato com o 
ICMBio para cessão aos moradores da Flona o direito real de uso de algumas porções 
da unidade. Sua estrutura organizativa conta com (i) Assembleia Geral das 
Comunidades da Flona; (ii) Conselho Deliberativo composto por representantes das 
comunidades, Delegacias Sindicais, Associações Comunitárias e Intercomunitárias; 
(iii) a Diretoria Executiva - com dois representantes da Baixa Flona, dois da Alta Flona, 
um do Planalto e um do STTR de Belterra; (iv) o Conselho Fiscal; (v) e as Comissões 
de Trabalho - Comissão Fundiária, Comissão de Formação, Comissão de Produção e 
Comercialização e Comissão de Comunicação. Com a desafetação da área 
populacional que pertencia ao planalto da Flona a representação da FCFT ficou 
somente na parte ribeirinha. 
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Na avaliação da atuação da FCFT junto as comunidades, foi identificado um problema 
de representatividade política das comunidades no Conselho Deliberativo da FCFT, 
instância de tomada de decisão da organização. O Conselho Deliberativo da 
Federação é representativo, já que em cada comunidade há pelo menos um delegado. 
Porém, como não tem havido reuniões regulares, a grande maioria das pessoas 
sequer sabe que há delegado de sua comunidade, quando sabem, não sabem quem 
é o delegado atualmente. Há casos que o próprio delegado não sabe que ele é 
delegado! São delegados um representante da comunidade, os delegados sindicais e 
representantes das organizações dos moradores. Como não tem havido reuniões do 
Conselho, as decisões são tomadas pela diretoria, fazendo com que a organização se 
desvirtue de suas funções. Muitas decisões da Federação são tomadas pela diretoria 
sem a devida comunicação com o conselho deliberativo e as comunidades. 

Outro problema é a dependência financeira da FCFT em relação à COOMFLONA. 
Atualmente a Federação tem sido bancada pela cooperativa. Seria importante que ela 
tivesse autonomia financeira, tendo recursos para realizar os encontros de seu 
conselho consultivo.  

 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR): Esta organização é 
muito importante na garantia dos direitos trabalhistas não somente dos agricultores, 
mas também das populações tradicionais. No início das discussões fundiárias na 
Flona os sindicatos foram essenciais nos debates que asseguraram a permanência 
dos moradores nas suas comunidades. Os STTRs também contribuem 
significativamente na delimitação do tamanho da área que atualmente é reconhecida 
como área populacional na UC. Também, contribuiu para que fosse concretizado o 
CCDRU que é gestado pela FCFT. A maioria das comunidades conta com um 
representante dos sindicatos. 

 

Cooperativa Mista da Floresta do Tapajós (COOMFLONA): Esta cooperativa é 
composta por moradores da Flona com o objetivo de promover o desenvolvimento 
social e econômico sustentável de suas comunidades e população. Até 2015 a 
cooperativa contava com 206 cooperados pertencentes a 21 comunidades. Após 10 
anos de experiência e aprendizagem, a COOMFLONA está se consolidando como 
referência quando se fala em Manejo Florestal Comunitário responsável.  
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Figura 42 - Cooperados da COOMFLONA. 

Foto: COOMFLONA in II SAPEG (2016). 

 

A principal atividade econômica atualmente é a exploração comercial de madeira em 
tora do Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). Além da renda apropriada 
pelos cooperados, a COOMFLONA destina parte de seus recursos à investimentos 
em projetos sociais e de infraestrutura para as comunidades tradicionais da Flona. 
Entre novembro de 2013 e agosto de 2014 a renda gerada e apropriada pelos 
moradores a partir deste empreendimento foi superior a R$ 3.000.000,00.  

Além do incremento da renda, o manejo gera aproximadamente 150 postos de 
trabalho diretos no período da safra; a cooperativa interage com as comunidades, 
discutindo as demandas, os desafios e construindo uma agenda coletiva; fornece 
apoio logístico e financeiro para a realização das assembleias da FCFT, AITA e 
ASMIPRUT. Em 2009 a cooperativa recebeu o Prêmio Chico Mendes na Categoria 
Negócios Sustentáveis. Já em 2013 a COOMFLONA se candidatou à Certificação 
Florestal FSC® (Forest Stewardship Council), recebendo o certificado em dezembro 
do mesmo ano. 

 

   
Figura 43 - Morador da comunidade Jamaraquá mostra sua casa antiga e a nova construída após 

trabalhar no PMFS.  

Foto: Maurício Adu Schwade/COOMFLONA (2015). 
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Apesar da magnitude que as atividades da organização já atingiram, há de reconhecê-
la como em processo em desenvolvimento e por isso é natural sofrer críticas. Todavia 
são apontados mais pontos positivos que críticas. Quanto às críticas, em sua maioria, 
elas vão no sentido de continuar fortalecendo o processo de consolidação de suas 
atividades, principalmente atividades de aproveitamento sustentável de recursos não 
madeireiros de forma a ampliar as possibilidades de geração de renda e de inclusão 
de mulheres e jovens em atividades produtivas. 

Quanto à atuação da COOMFLONA, a crítica mais frequente diz respeito à dificuldade 
de circulação das informações e das estratégias de diálogo entre comunidade e 
representantes das organizações. Não ocorrem diálogos de forma sistemática e 
ordenada. Se o Conselho Deliberativo da FCFT funcionasse, já poderia ser parte da 
superação desta dificuldade. Outro grande anseio é que a COOMFLONA amplie a 
gama de produtos com os quais trabalha de forma a aumentar a quantidade e a 
diversidade de postos de trabalho e cooperados, o que apenas fortalece a própria 
cooperativa, já que não dependeria exclusivamente da madeira e suas oscilações de 
mercado. 

No que diz respeito aos postos de trabalho do manejo florestal, uma das críticas mais 
frequentes é a de que não estão claras as regras para o rodízio e escolha dos 
trabalhadores. Antes de cada novo ciclo de produção o cooperado fica inseguro de se 
ele vai ou não ser chamado. Seria importante que estas questões fossem postas de 
modo transparente. Também parece não estarem claras as regras de trabalhadores 
por família e as regras para acesso ao auxilio saúde para sócios e não sócios. Outro 
ponto que falta clareza é no entendimento do que seria “morador tradicional”. A má 
interpretação do conceito para negar a participação de algumas pessoas não natos 
do ingresso na cooperativa gera descontentamentos. 

Verificam-se, ainda, descontentamentos com o grande diferencial de remuneração 
entre os cooperados. As remunerações dos trabalhadores envolvidos no manejo, 
segundo informações dadas em diversas oficinas, variam de menos de R$ 3.000,00 
(entorno de R$ 700,00 por mês) em um ciclo de produção para uns e mais de R$ 
18.000,00 para outros (o que representa algo entorno de R$ 4.000,00 por mês de 
trabalho). Isso cria desigualdades entre os cooperados e consequente desconforto. 
Note-se que, se isso ocorre, uns chegam a ganhar entorno de seis vezes o que outros 
ganham, gerando conflitos entre os cooperados. É certo que se podem ter diferenças 
nas remunerações, mas é filosofia da maioria das cooperativas que se busque não 
criar demasiada desigualdade entre os trabalhadores. Quanto à questão distributiva, 
também surgiram questionamentos sobre a distribuição dos benefícios entre as 
comunidades. 

Outro aspecto que merece destaque especial é a relação da COOMFLONA com as 
comunidades Indígenas, embora na maioria das questões os sentimentos dos 
moradores destas comunidades não são diferentes dos demais. A questão apontada 
com mais veemência como problema é que em dado momento teria havido 
contestação quanto à identidade indígena e a delimitação de seus territórios. Essa 
contestação teria sido movida, entre outros motivos, por entendimento de que a 
identidade indígena poderia pôr em risco interesses da cooperativa. Essa contestação 
fez com que comunidades não indígenas fossem jogadas contra comunidades 
indígenas. 

Também existe grande expectativa de que um percentual maior da madeira, extraída 
no plano de manejo, seja beneficiada dentro da própria Flona de modo a gerar ainda 
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mais postos de trabalho e renda aos moradores. Atualmente a maioria da madeira 
extraída é comercializada na forma de toras. Referente a esse quesito, já existe 
iniciativa para implantar marcenarias dentro da Flona. 

Entre as instituições públicas parceiras da COOMFLONA destaca-se o MMA 
(principalmente na época do ProManejo), com o IBAMA (principalmente no período 
em que a gestão da Flona estava sob sua responsabilidade), ICMBio, UFOPA, 
EMBRAPA, UFPA, SFB e EMATER-PA. Entre as instituições não governamentais 
estão a AITA, ASMIPRUT, APRUSANTA, PSA, IPAM, STTR-B, IEB, IMAFLORA, The 
Amazon Alternative, IFT e FCFT. A contribuição de cada instituição está descrita no 
quadro a seguir. 

Quadro 14 - Lista de instituições parceiras da COOMFLONA. 

Parceiros Atuais Apoio 

Universidade Federal do Oeste do Pará  
(UFOPA)  

Realização de pesquisa científica no campo ambiental, social e 
econômico; e oferta de treinamentos, apoiando o aperfeiçoamento 
contínuo do manejo florestal sustentável.  

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA)  

Cooperação Técnica para realização de experimentos voltados ao 
aproveitamento eficiente na madeira na UMF Samambaia.  

Serviço Florestal Brasileiro (SFB)  

Incentivo à produção e comércio da farinha, do látex e do 
artesanato com a criação da Rede de Três rios, voltada a apoiar o 
manejo e comercialização de produtos florestais e 
agroextrativistas.  

Fundação Banco do Brasil (FBB) 
Fomento a projetos voltados a fortalecer a agricultura familiar na 
Flona do Tapajós na área de agroecologia, produção de doces, 
polpas, marcenaria e essências de óleos vegetais.  

Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio)  

Órgão gestor da unidade monitorando o bom uso dos recursos 
naturais e apoiando a certificação FSC.  

Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)  

Realiza ações de autorização, monitoramento e fiscalização para 
o bom uso dos recursos naturais.  

Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado do Pará  
(EMATER-PA)  

Assistência e capacitação para inclusão dos produtores rurais e 
famílias manejadoras, estendendo-se aos demais moradores da 
UC.  

Federação das Organizações e 
Comunidades Tradicionais da Floresta 
Nacional do Tapajós  

Parceira na execução de projetos de desenvolvimento local e 
mobilização das comunidades.  
 

Associação Intercomunitária dos 
Pescadores, Trabalhadores Rurais e 
Seringueiros da Margem Direita do rio 
Tapajós - (AITA)  

Parceira na execução de projetos de desenvolvimento local e 
mobilização das comunidades.  
 

Associação dos Moradores e Produtores 
Rurais de São Jorge, Santa Clara e 
Nossa Senhora de Nazaré. 
(APRUSANTA)  

Parceira na execução de projetos de desenvolvimento local e 
mobilização das comunidades, até 2013.  
 

Associação Intercomunitária de Mini e 
Pequenos Produtores Rurais da Margem 
Direita do rio Tapajós de Piquiatuba à 
Revolta (ASMIPRUT)  

Parceira na execução de projetos de desenvolvimento local e 
mobilização das comunidades.  
 

Instituto Internacional de Educação do 
Brasil (IEB)  

Apoio nas atividades de treinamento e certificação FSC. 

Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola (IMAFLORA)  

Apoio no processo de certificação FSC.  
 

The Amazon Alternative (TAA)  Apoio nas atividades de formação e certificação FSC.  

Instituto Floresta Tropical (IFT)  
Oferta de treinamentos, apoiando o aperfeiçoamento contínuo do 
manejo florestal sustentável.  
 

Fonte: COOMFLONA (2015). 
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3.2.6 Acesso a Políticas Públicas e Serviços Sociais 

Os serviços sociais básicos (saúde e educação) são em sua maioria ofertados pelas 
prefeituras municipais de Belterra (15 comunidades e três aldeias indígenas), e Aveiro 
(6 comunidades), de acordo com a divisão regional do Brasil IBGE (2017): 

• Belterra: São Domingos, Maguari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, Pedreira, 
Piquiatuba, Nazaré, Marai, Chibé, Tauari, Pini, Prainha I, Prainha II, Itapaiuna; 

• Aveiro: Paraíso, Jutuarana, Itapuama, Uruará, São Francisco das Chagas e 
São Francisco do Godinho.  

Na área da educação existe um grande déficit educacional que pode ser constatado 
não apenas no nível de escolarização da maioria dos moradores, mas também na 
análise da rede de ensino e suas estruturas. A grande maioria das comunidades conta 
apenas com escolas municipais que oferecem ensino em nível fundamental. A 
estrutura das escolas construídas pelo poder público quase nunca atende a demanda, 
o que leva os moradores a construírem e utilizarem espaços comunitários para abrigar 
atividades escolares. 

No caso do ensino médio, o nível de oferta é ainda mais precário, sendo oferecido em 
poucas comunidades e apenas na forma modular, com professores vindos de fora da 
Flona do Tapajós.  

Aqui se deve destacar o papel desempenhado pelas escolas indígenas que, graças à 
capacidade de mobilização das lideranças, atualmente as escolas das aldeias 
indígenas atendem não apenas os estudantes indígenas como também jovens de 
comunidades vizinhas. 

Como reflexo deste quadro crítico, a busca por escolarização é apontada como o 
principal fator do êxodo das comunidades da Flona do Tapajós. O êxodo de 
estudantes para as cidades por vezes limita a capacidade das comunidades formar 
uma turma por não haver o número mínimo de estudantes matriculados para que 
legalmente a turma possa ser oferecida pela prefeitura na escola da comunidade.  
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Figura 44 - Espaços utilizados como salas de aula em comunidades da Flona do Tapajós.  

Foto: Maurício Adu Schwade/COOMFLONA (2015). 

 

Em relação às capacitações técnicas, uma articulação envolvendo a gestão e 
parceiros da Flona do Tapajós tem viabilizado o acesso a algumas políticas públicas, 
como o PRONATEC. Apenas no ano de 2015 foram oferecidos nove cursos, que 
envolveram 210 moradores de diversas comunidades da Flona do Tapajós e aldeias 
indígenas.  

 

Quadro 15 - Cursos oferecidos pelo PRONATEC no ano de 2015 na Flona do Tapajós. 

Curso Vagas Comunidades envolvidas 

Administrador de 
Empreendimentos Florestais 
de Base Comunitária 

25 
São Domingos, Magurari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, 
Pedreira, Piquiatuba, Marai, Nazaré, Chibé, Tauari, Pini, Prainha 
I, Prainha II, Takuara, Itapaiúna 

Agente de Desenvolvimento 
Cooperativista 

25 
São Domingos, Magurari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, 
Pedreira, Piquiatuba, Marituba, Bragança, Marai, Nazaré, Chibé, 
Tauari, Pini, Prainha I, Prainha II, Takuara, Itapaiúna 

Agente de Projetos Sociais 25 
São Domingos, Magurari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, 
Pedreira, Piquiatuba, Marituba, Bragança, Marai, Nazaré, Chibé, 
Tauari, Pini, Prainha I, Prainha II, Takuara, Itapaiúna 

Agricultor Agroflorestal 
25 

São Domingos, Magurari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, 
Pedreira, Piquiatuba, Marituba, Bragança, Marai, Nazaré, Chibé, 
Tauari, Pini, Prainha I, Prainha II, Takuara, Itapaiúna 

Artesão de Biojóias 
25 

São Domingos, Magurari, Jamaraquá, Pedreira, Piquiatuba, 
Marituba, Bragança, Marai, Prainha I. 

Condutor de Turismo em 
Unidades de Conservação 
Ambiental Local 25 

São Domingos, Maguari, Jamaraquá, Piquiatuba, Marituba, 
Bragança, Prainha I. 

Operador de Processamento 
de Frutas e Hortaliça 20 

Piquiatuba 

Agricultor Familiar 20 Famílias que moram em localidades do entorno da unidade 

Apicultor 20 Famílias que moram em localidades do entorno da unidade 

Fonte: ICMBio/Flona do Tapajós 



 

120 

  
Figura 45 - Apresentação do curso de biojóias e turma do curso de apicultor. 

Foto: COOMFLONA (2016). 

 

Em relação aos serviços de saúde, as comunidades de Piquiatuba e São Jorge 
possuem postos de saúde, mas os mesmos carecem de funcionários para 
atendimento e medicamentos. A região da BR-163 dispunha de Postos de Saúde até 
a emancipação de Belterra, mas os mesmos foram desativados pela Prefeitura de 
Santarém depois de desanexar esta área do município. Em Aveiro há Posto de Saúde 
e um Centro Clínico, mas carece de pessoal para atendimento médico e 
medicamentos. 

Existem Agentes Comunitários de Saúde, pagos pela Prefeitura de Belterra nas 
comunidades de Maguari, Pedreira, Bragança, Pini e São Jorge. O Projeto Saúde e 
Alegria (PSA) desenvolveu vários projetos na área da saúde, incluindo a capacitação 
de agentes de saúde, parteiras, programas de saúde oral, controle epidemiológico, 
entre outros. A Pastoral da Criança faz atendimento no município de Aveiro. A 
FUNASA e eventualmente a Marinha do Brasil prestam atendimento médico à 
população ribeirinha. 

Na questão da saúde a COOMFLONA tem o sistema de saúde que atendem os 
cooperados da COOMFLONA, financiado por 5% das sobras do exercício. A 
cooperativa tem disponibilizado também seus veículos para socorros emergenciais de 
maneira não formalizada, mas que é relatada por moradores como de grande 
importância, haja vista a inoperância do poder público nestes casos emergenciais. 
Soma-se a isso o fato de muitos moradores estarem melhorando suas habitações 
usando a renda obtida pelos beneficiados do plano de manejo. 

Na área da assistência social os Programas sociais de transferência de renda e os 
benefícios previdenciários também aparecem como importantes fontes de renda. O 
Bolsa Família, Bolsa Verde, aposentadorias e pensões asseguram para muitas 
famílias a principal fonte de renda mensal. Em 2016, das 923 famílias que moravam 
na Flona, quase 40% (368; 39,87%) eram contempladas pelo Bolsa Verde conforme 
levantamento realizado pela equipe local do ICMBio em 2016. 
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Quadro 16 - Número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Verde até 2016. 

COMUNIDADE/LOCALIDADE BOLSA VERDE/FAMÍLIAS 

Acaratinga 15 

BR-163 km 140 Comunidade Betânia 1 

BR-163 km106 Comunidade Nova Olinda 1 

BR-163 km137 Comunidade Betânia 1 

BR-163 km140 Comunidade Betânia 1 

BR-163 km164 Comunidade Novo Paraiso 1 

BR-163 km 151 1 

BR-163 km 180 1 

BR-163 km 188  1 

BR-163 km131 Comunidade Renascer 1 

BR-163 km143 Comunidade Betânia 1 

BR-163 km147 Comunidade Volta Grande 1 

BR-163 km151 1 

BR-163 km188 1 

BR-163 km 50 Comunidade São Pedro 3 

Bragança 5 

Chibé 4 

Itapaiúna 17 

Jaguarari 15 

Jamaraquá 10 

Jutuarana 1 

Maguari 48 

Marai 7 

Marituba 21 

Nazaré 26 

Paraíso 1 

Pedreira 30 

Pini 15 

Piquiatuba 39 

Piquiatuba (Bom Jesus) 1 

Prainha I 21 

Prainha II 4 

São Domingos 18 

São Francisco das Chagas 2 

São Francisco do Godinho 3 

Takuara 22 

Tauari 25 

Uruará 2 

TOTAL 368 
Fonte: Levantamento equipe ICMBio/Flona do Tapajós. 
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Segundo dados do MMA, no ano de 2017 houve o total de 286 famílias beneficiárias 
pelo Programa Bolsa Verde, (MMA, 2017). Comparado ao ano de 2016 houve uma 
redução, porém, ainda quase 31% das famílias totais residentes da Flona recebem o 
auxílio, sendo que em relação ao registro do CAD Único, 270 famílias são registradas 
em Belterra, 9 em Aveiro, 3 em Rurópolis e 1 cadastro nos municípios Itaituba, Mojuí 
dos Campos, Placas e Santarém. 

Na questão da infraestrutura de transporte, conforme já apresentada na seção 
referente aos acessos para a UC, existem atualmente ramais onde trafegam três 
linhas de ônibus que atendem três regiões diferentes da Flona do Tapajós. Este é o 
transporte mais usual das comunidades, que atualmente só utilizam o transporte via 
fluvial para deslocamentos entre comunidade próximas ou aquelas que não possuem 
ramais, caso das comunidades de Paraíso, Jutuarana e Itapuama. Os trajetos das 
linhas de ônibus pelas comunidades são: 

• São Domingos, Maguari e Jamaraquá, utilizando o acesso da comunidade de 
São Domingos, via estrada de Aramanaí.  

• Utilizando o ramal do km 72, a linha de ônibus atende as comunidades de 
Acaratinga, Jaguarari, Pedreira, Piquituba, Nazaré e Marai, além das aldeias 
Bragança e Marituba.  

• Via ramal do km 92 (São Jorge), a linha de ônibus atende as comunidades de 
Chibé, Tauari, Pini, aldeia Takuara, Prainha I, Prainha II, Itapaiuna e Paraíso, 
esta última via Itapaiúna.  

Os ramais ficam pouco trafegáveis durante o período das chuvas, porém atualmente 
devido à manutenção constante que é realizada as linhas de ônibus e muitos veículos 
trafegam mesmo durante a época de chuvas. A manutenção é feita pelas próprias 
comunidades com apoio da FCFT e COOMFLONA, e eventualmente com apoio da 
Prefeitura de Belterra. 

Na região extremo sul, as comunidades de Uruará, São Francisco do Godinho e São 
Francisco das Chagas não possuem ramais que os interligue até Aveiro. O transporte 
até a sede de Aveiro ou Fordlândia é feito via fluvial, em pequenas embarcações ou 
canoas. Outra forma de transporte normalmente utilizada são as vicinais que ligam as 
comunidades rurais que estão na outra margem do rio Cupari até Fordlândia, trajeto 
normalmente feito por motocicletas.  

A abertura de um ramal na região é uma antiga reivindicação do município de Aveiro 
e das comunidades locais. A proposta do município é a abertura de um acesso, em 
formato de estrada-parque, interligando a sede municipal até a margem do rio Cupari, 
próximo a comunidade de São Francisco das Chagas. A partir de balsa ou ponte, os 
veículos poderiam acessar a vicinal que liga até a estrada de Fordlândia, e 
consequentemente até a BR-163. Segundo atores locais, a abertura deste acesso 
terrestre a BR-163 traria ganhos econômicos e sociais ao município, e poderia ajudar 
a desenvolver as comunidades da UC.  

Em relação à comunicação, atualmente algumas comunidades já possuem serviço 
de telefonia móvel da operadora Vivo. As comunidades que se beneficiam atualmente: 
São Domingos, Maguari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, Pedreira e Piquiatuba. As 
comunidades que tinham telefonia pública não mais os utilizam por falta de 
manutenção. As comunidades de Maguari, Piquiatuba e Prainha I possuem 
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telecentros informatizados para inclusão digital, onde é possível acessar internet, mas 
todos eles precisam de manutenção para voltar a funcionar regularmente. Algumas 
comunidades e aldeias indígenas possuem radicomunicação. O IBAMA/ProManejo 
instalou rádios comunicadores em 32 localidades dentro da Flona do Tapajós, mas 
sabe-se que muitas não estão mais utilizando o equipamento. 

Em relação a habitação, durante os últimos anos os projetos de habitação popular 
mudaram o estilo tradicional de habitação na região. As casas mais antigas ainda são 
feitas de madeira e palha, enquanto as casas de alvenaria construídas com recursos 
dos projetos de habitação do INCRA tomaram a paisagem construída nas 
comunidades de São Domingo, Maguari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, Pedreira 
e Piquiatuba. Não é incomum encontrar famílias que foram beneficiadas com a 
habitação e pouco a utiliza. Muitas destas famílias ainda mantêm o hábito de utilizar 
suas habitações tradicionais feitas de madeira e palha, alegando ser mais confortável 
em dias quentes. 

(a) (b)  

(c) (d)  

Figura 46 - Moradias dos projetos de habitação do INCRA. 

Foto: Banco de dados da CR3 - ICMBio (2017). 

 

Durante o atual ciclo de gestão da UC as organizações comunitárias acessaram dois 
projetos para construir habitações populares. O primeiro deles, financiado pelo 
INCRA, movimentou muito recurso, e só não conseguiu construir mais habitações por 
problemas de gestão. Atualmente a FCFT obteve um recurso para construir 30 
moradias, que irão beneficiar famílias das comunidades de Maguari, Jaguarari e 
Acaratinga.  
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A questão de infraestrutura que teve maior e mudou a rotina das comunidades da 
Flona do Tapajós foi a energia elétrica. Atualmente quase todas as comunidades da 
Flona do Tapajós e as aldeias indígenas são atendidas pela rede de energia fornecida 
pela Concessionária Pública. A finalização da instalação da rede nas comunidades 
mais distantes ocorreu no final do ano de 2015. 

Existem muitos problemas com a qualidade da energia e a manutenção da rede. A má 
qualidade da energia deve-se muito a sobrecarga de demanda, já que o padrão 
oferecido ao meio rural é de baixa tensão, não permitindo que eletrodomésticos como 
freezers e outros de alto consumo funcionem adequadamente. Em relação a queda 
de energia, ela é frequentemente ocasionada por queda de árvores e falta de 
manutenção das faixas de servidão da rede. Muitas vezes as próprias comunidades 
acabam realizando os serviços por falta de atendimento da concessionária.  

Nas seis comunidades do município de Aveiro: Paraíso, Itapuama, Jutuarana, São 
Francisco das Chagas, São Francisco do Godinho e Uruará, a energia elétrica é 
fornecida por geradores a diesel, não existe rede pública de abastecimento. 

Outro avanço de infraestrutura relacionado a saúde e bem-estar das comunidades foi 
o acesso a água. Por meio da cooperação do Projeto Saúde e Alegria diversos 
Microssistemas Comunitários de Água foram instalados nas comunidades ribeirinhas. 
Recentemente o recurso oriundo do Fundo Social do manejo florestal, a FCFT tem 
ampliado os sistemas, furando mais poços artesianos e beneficiando mais 
comunidades. Recentemente foi instalado um Microssistema na comunidade de São 
Francisco do Godinho, no rio Cupari. A água de qualidade ajuda na higiene pessoal, 
na alimentação saudável, e traz diversos ganhos a saúde e bem-estar da população 
local. 

  
Figura 47 - Microssistema de água e açaí batido com água de qualidade na comunidade do Godinho, 

rio Cupari.  

Foto: Carlos Koury (IDESAM). 

 

Na avaliação dos moradores as condições de infraestrutura, especialmente de 
transporte, saúde e educação não são oferecidas na quantidade e qualidade 
desejada. 
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3.2.7 Uso e ocupação do solo na UC e entorno 

 

Dentro da Flona do Tapajós, o uso do solo realizado pelas comunidades é voltado 
principalmente para a construção de moradias, infraestrutura comunitária e estrutura 
produtiva, como casas de farinha, pequenas pousadas, lojas para venda de 
artesanato e o roçado. Esta forma produtiva configura-se em quatro categorias 
socioprodutivas: o quintal, a roça individual, a roça coletiva e a colônia/sítio.  

O quintal é uma área situada junto à moradia, ocupada com espécies frutíferas, 
medicinais, ornamentais e animais domésticos. Alguns quintais também abrigam a 
casa de farinha. O roçado individual é uma área de cultivo de espécies temporárias 
e anuais, onde geralmente localiza-se a casa de farinha. O roçado coletivo envolve 
mais de uma família ou até um grupo comunitário. A colônia/sítio é uma área que 
combina de forma integrada quintal, roçado, moradia e casa de farinha, geralmente 
situadas longe da moradia fixa. O tamanho da área que cada família pode utilizar para 
suas atividades de criação e cultivo são de dois hectares e só podem ser realizadas 
em áreas de capoeiras. 

As formas de uso e ocupação do solo na região onde a Flona do Tapajós está inserida 
seguem padrões do restante da Amazônia e refletem as políticas públicas 
implementadas pelos governos municipais, estaduais e federal. 

Considera-se áreas antropizadas as que onde a vegetação natural é modificada para 
diversos usos como criação de áreas urbanas dos municípios de Aveiro, Belterra, 
Placas e Rurópolis, empreendimentos agropastoris (localizados ao longo das estradas 
oficiais ou ilegais e rodovia) voltados principalmente para culturas perenes e 
temporárias, consorciamento, sistemas agroflorestais (SAFs) e pastagens, 
extrativismo, povoados/comunidades, pistas de pouso, rodovias, estradas e ramais. 
Essas áreas encontram-se preferencialmente às margens da BR-163 (Santarém-
Cuiabá) e de outras estradas, mas também ocorrem nas margens dos rios e igarapés 
de mais fácil acesso.  

A ocupação ribeirinha abrange as pequenas áreas ocupadas ao longo dos rios, lagos 
e igarapés. Além desses tipos de ocupação, existem áreas isoladas, sem ligações 
visíveis, de difícil acesso, geralmente usadas para atividades ilegais como extração 
de madeira sem manejo e caça de animais silvestres. 

Na região da Flona os maiores impactos estão presentes ao longo da rodovia BR-163 
com a retirada da cobertura florestal para o plantio da soja, as queimadas, o uso de 
produtos químicos, a criação de bovinos, a criação ou invasão de espécies exóticas, 
como segue na foto abaixo.  
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Figura 48 - Limites da Flona com a BR-163. 

Foto: ICMBio/Flona do Tapajós. 

 

3.2.8 Comunidades do Entorno da Flona do Tapajós 

Se o termo “entorno” pode ser entendido como uma abrangência da gestão da UC 
para além de seus limites territoriais, em áreas onde atividades antrópicas ou 
processos ecológicos naturais mantém influência na gestão da UC. Avaliando o mapa 
de aglomerados populacionais que estão ao redor da UC num raio de 10 km (antiga 
Zona de Amortecimento), observa-se: 

• Dezenas de aglomerados na região sul da Flona do Tapajós, ao logo da BR-
163. Porém, estes aglomerados não trazem influência direta a UC. 

• Ainda na região sul da Flona do Tapajós, existem cinco comunidades que estão 
localizadas na margem esquerda do rio Cupari – Cachoeirinha, Flexal, 
Açaituba, Dois irmãos e São Raimundo. Embora não estejam representadas 
espacialmente elas podem ser consideradas comunidades do entorno imediato 
da Flona do Tapajós. Existem informações de informantes locais da 
comunidade São Raimundo de que alguns moradores desta comunidade 
utilizam a área da Flona do Tapajós para caçar e retirar alguns produtos 
florestais, como a castanha, a seringa e palhas. Existem indícios preliminares 
de que há o uso de madeira.  

• Na região norte da Flona do Tapajós estão localizadas algumas comunidades 
que fazem parte da APA de Aramanaí nas proximidades da comunidade de 
São Domingos. Embora geograficamente estejam no entorno imediato da UC, 
elas não influenciam a gestão da UC. 

• As comunidades São Jorge, Santa Clara e Nova Vida são representadas pela 
Associação de Pequenos Produtores Rurais de São Jorge, Santa Clara e 
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Nossa Senhora de Nazaré (APRUSANTA). Em 2012 através da Medida 
Provisória (MP) N° 558/2012 elas foram excluídas da Flona, até então elas 
faziam parte da Unidade de Manejo Florestal Comunitário Samambaia. A 
publicação da MP levou a COOMFLONA a excluir, com base no seu estatuto, 
os representantes da APRUSANTA, fato que desencadeou um cenário de 
potencial conflito, o qual culminou com a instauração de um inquérito civil 
público pelo Ministério Público (MP). O TAC também informou que os 
representantes da APRUSANTA, em geral, não são considerados como povos 
ou comunidades tradicionais, e, portanto, não são beneficiários diretos dos 
recursos naturais sustentáveis da Flona. As famílias vivem da produção 
agrícola, tendo a farinha como um dos principais produtos. 

• A Lei 12.678 de 25 de Junho de 2012, que regulamenta a Medida Provisória 
(MP) N° 558/2012 consolidou as mudanças nos limites da Flona do Tapajós, 
resultando na desafetação de duas áreas da UC: (1) na região noroeste nas 
comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa Senhora de Nazaré e Santa 
Clara, a beira da estrada BR-163, totalizando 11.900 hectares; (2) a sede do 
município de Aveiro-PA, sua área urbana as margens do rio Tapajós e a área 
rural do seu entorno, totalizando 5.861 hectares. Estas áreas passam a compor 
a Zona de Amortecimento da Flona do Tapajós. 
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Mapa 10 - Áreas desafetadas pela Lei 12.678/2012 na região da Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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3.2.9 Alternativas de desenvolvimento econômico 

sustentável 

Até 2004 haviam 20 projetos em andamento na Flona do Tapajós. Eles tinham como 
proponentes o ProManejo/IBAMA, Associações Comunitárias e Intercomunitárias, 
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Belterra e de Aveiro, e as 
organizações não-governamentais IPAM e PSA. As áreas de investimento eram 
bastante diversificadas, envolviam o fortalecimento institucional e comunitário, o 
beneficiamento de óleos e resinas, manejo de recursos naturais, implantação de SAFs 
e ações básicas de saúde. Com a criação da COOMFLONA, detentora do manejo 
florestal comunitário sustentável (MFCS), recursos provenientes do manejo foram 
investidos em iniciativas comunitárias através do Fundo Social. Além disso, 
organizações comunitárias buscaram junto ao Fundo DEMA e chamadas públicas 
cujos investimentos são voltados para empreendimentos sustentáveis. Em 2016 havia 
quatro novos projetos em execução dentro da Flona. 

a) Projeto de apoio e implementação do turismo de base comunitária, este projeto 
foi realizado na comunidade de Maguari, em Belterra (PA), onde residem 96 famílias. 
Os beneficiários diretos foram 17 famílias. A ASCOMART (Associação Comunitária 
de moradores e Produtores Rurais e extrativistas de Maguari/rio Tapajós) foi a 
organização proponente. Foram investidos R$ 36.010,00, sendo R$ 30.000,00 
proveniente do Fundo DEMA e R$ 6.010,00 de contrapartida. 

A ASCOMART é responsável pela gestão e organização comunitária, além de apoiar, 
elaborar e implementar projetos que visam a expressiva participação comunitária, 
diversificando dessa forma a renda das famílias envolvidas. Outras iniciativas, porém, 
de cunho não econômico, são a participação de associados nas ações de Agentes de 
Saúde na comunidade. Além disso, a ASCOMART representa seus associados em 
diversos segmentos da sociedade, como o Conselho Municipal de Saúde, Rádio 
Comunitária de Belterra, Fórum de Produção Familiar, Conselho Consultivo da 
Floresta Nacional do Tapajós, COOMFLONA, FCFT, entre outros. 

Segundo a ASCOMART, a procura crescente por produtos e serviços na Flona do 
Tapajós é uma alternativa de geração de renda para as comunidades da unidade de 
conservação. O turismo de base comunitária é uma das atividades econômicas que 
poderá fortalecer a economia das populações tradicionais, possibilitando o resgate 
das atividades culturais, integrando o manejo tradicional com novas práticas, para 
desenvolver uma exploração adequada dos recursos naturais.  

Através da atividade de turismo na comunidade se poderá promover melhoria nas 
relações de gênero com a participação de homens e mulheres no trabalho coletivo, 
valorizando o resgate dos saberes culturais e locais e incentivando a organização 
comunitária e o empreendedorismo social. 

 

b) Projeto para promover o uso sustentável e beneficiamento de produtos 
florestais: produção de polpas de frutas na Floresta Nacional do Tapajós, este 
projeto beneficiou 12 famílias diretamente, residentes nas comunidades São 
Domingos, Maguari e Jamaraquá, localizadas no município de Belterra/PA. Este 
projeto teve o apoio do Serviço Florestal Americano e USAID, fruto da parceria com o 
ICMBio. Este apoio financeiro foi utilizado na reforma do prédio da antiga “casa do 
mel” e aquisição de equipamentos. Posteriormente o Fundo DEMA apoiou a inciativa 



 

130 

através da aquisição de outros equipamentos para beneficiamento de polpas de 
frutas. A COOMFLONA foi a proponente do projeto junto ao Fundo DEMA. Esta 
organização vem desde 2005 atuando na gestão de recursos naturais da Flona do 
Tapajós. A gestão compartilhada ajudou as comunidades conseguirem firmar CCDRU 
para uso dos recursos naturais da unidade. A cooperativa atualmente coordena o 
manejo florestal comunitário em uma área de aproximadamente 32.000 ha. Além do 
manejo florestal, a cooperativa busca implementar novas alternativas de geração de 
renda dentro da Floresta, como a produção de polpas de frutas regionais, movelaria, 
borracha/látex, óleos essenciais e casca de sacaca. 

 

c) Projeto de apoio à implementação e consolidação de Sistemas Agroflorestais 
(SAFs) em pequenas propriedades familiares na aldeia Bragança, esta iniciativa 
teve como agente impulsionador a AIWB (Associação Indígena Widaporo de 
Bragança) e beneficiou diretamente 10 famílias. O valor total do projeto foi R$ 
36.000,00, sendo R$ 30.000,00 financiado pelo Fundo DEMA e R$ 6.000,00 de 
contrapartida. O projeto foi realizado de 01 de março de 2015 a 01 de março de 2016. 

O projeto visou a implantação e consolidação de sistemas agroflorestais nas áreas de 
uso familiar da aldeia Bragança. A produção da agricultura familiar foi diversificada, 
pois além das essências florestais utiliza-se espécies agrícolas, como o cará, a batata 
doce, o milho, que são produtos que fazem parte da dieta alimentar das famílias. O 
projeto possibilitou o enriquecimento de capoeiras, que eram utilizadas apenas para 
o plantio de mandioca e macaxeira. Assim como, contribuiu para garantir a segurança 
alimentar e nutricional das famílias e desenvolver os aspectos econômico e social da 
comunidade. Outro benefício do projeto foi a venda dos produtos excedentes, que 
puderam ser comercializados aos turistas que visitam a aldeia. Na realização dos 
trabalhos utilizou-se como estratégia o Puxirum ou mutirão que possibilitou a 
integração e troca de informações entre os moradores da aldeia Bragança. A mão de 
obra feminina e dos jovens foi empregada na produção de mudas e na manutenção 
do viveiro comunitário. 

 

d) Projeto Ecoturismo de base comunitária em Piquiatuba: uma alternativa viável 
de geração de renda para a população da floresta. Esta iniciativa teve a Associação 
de Moradores e Produtores Rurais e Extrativistas da Comunidade de Piquiatuba como 
proponente. O projeto foi realizado na comunidade de Piquiatuba, localizada no 
Município de Belterra-Pará, em uma área de 7.364 metros de frente e 10.000 metros 
de fundo, e beneficiou diretamente 87 famílias, de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, 
ao custo total de R$ 31.844,00. Destes R$ 26.444,00 vieram do Fundo DEMA e R$ 
5.400,00 da contrapartida. 

Apesar dos esforços do órgão gestor e das organizações sociais presentes na Flona 
para incrementar atividades de geração de renda oriundas de produtos florestais não-
madeireiros, existem inúmeros obstáculos que necessitam ser ultrapassados para a 
unidade cumprir com seus objetivos de criação: 

 

� A pauta da borracha no Pará é diferente da pauta de outros estados, como o 
Amazonas e o Acre, e do Governo Federal. O preço pago não é atrativo ao 
produtor, mesmo com o subsídio da CONAB. A solução encontrada foi vender 
para o Amazonas, mas a carga tributária inviabilizou essa estratégia; 
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� Dificuldade para legalizar os produtos (exigências legais, burocracia), o 
escoamento e achar clientes (fidelização) que tenha interesse pelos produtos 
da Flona (enquanto não se consegue incrementar outras cadeias produtivas 
busca-se o consorciamento de frutíferas com animais e oleaginosas); 

� O produtor adequar sua produção às exigências legais e às normas sanitárias; 

� Falta melhorar o designer e o marketing (é necessário criar uma marca para os 
produtos da Flona do Tapajós); 

� Dificuldade do produtor em internalizar os conteúdos e as boas práticas 
ensinadas nos cursos; 

� Convencer o produtor se tornar um cooperado da COOMFLONA, como 
consequência a cooperativa não tem o registro da produção real. Um exemplo 
são os derivados da mandioca, tem pouca informação registrada, pois são 
vendidos direto para os atravessadores; 

� Apesar da vontade de alguns produtores, ainda existe resistência por parte de 
produtores de trabalhar em rede, através da cooperativa; 

� O setor não-madeireiro da COOMFLONA ainda é frágil e desfalcado de uma 
equipe que atenda tanto as demandas comunitárias quanto a diversidade de 
produtos e a complexidade de trabalhar todas as cadeias produtivas; 

� As deficiências do setor não-madeireiro da COOMFLONA impedem maior 
envolvimento das instituições parceiras (as potencialidades não são 
aproveitadas a contento) e dificulta, por exemplo, a aquisição do selo verde e 
a certificação de vários produtos como a borracha que poderia ser vendida para 
empresas que comercializam borracha não certificada como a Mercur. 

As atividades produtivas dos moradores da Flona e a execução dos projetos 
comunitários recebem a assistência técnica da EMATER-PA. Em 2015 o ICMBio, em 
parceria com a EMATER, a FCFT e a COOMFLONA, realizou o levantamento das 
atividades produtivas e demandas de capacitações de moradores da unidade de 
conservação com o objetivo de obter informações para elaborar um Plano de Trabalho 
com as demandas e necessidades de assistência técnica dos comunitários. 

Realizado o levantamento, no dia 04/02/2016, foi publicado no Diário Oficial o 
processo Nº 02121.000014/2015-77 que diz respeito ao Termo de Reciprocidade, 
celebrado entre o ICMBio, através da Coordenação Regional 3ª Região em Santarém 
(CR-3), a EMATER, a COOMFLONA e a FCFT. Esse Termo de Reciprocidade tem 
como objetivo estabelecer, em regime de mútua cooperação entre as partes, a 
implementação de ações de Assistência Técnica e Extensão Rural nas comunidades 
da Flona do Tapajós, através de atividades coordenadas pelos parceiros: ICMBio, 
EMATER-PA, COOMFLONA e FCFT, no âmbito de suas competências institucionais, 
contribuindo para o desenvolvimento rural agroecológico.  

Esse termo tem vigência de dois anos, contados a partir da data da publicação, em 
extrato no Diário Oficial podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante lavratura de 
Termo Aditivo. Em 2016 foram realizadas 12 atividades, beneficiando 18 
comunidades. Entre as atividades realizadas destacam-se: 

• Curso do DAP; 

• Curso de fruticultura; 

• Curso SAFs; 
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• Curso horticultura; 

• Curso piscicultura (criação em igarapé); 

• Curso produção de mandioca e derivados; 

• Curso produção da borracha; 

• Curso criação de galinha caipira; 

• Curso boas práticas de fabricação de polpas de frutas; 

• Seminário de avaliação. 

 

3.2.10 Visão das Comunidades sobre a Floresta Nacional 

 

Durante as quatro Oficinas de Planejamento Participativo realizadas para apoiar a 
revisão do Plano de Manejo foram coletados alguns subsídios para a redação do 
Marco Estratégico (Missão e Visão de Futuro) e da significância da UC. Por meio de 
perguntas orientadoras, os participantes puderam lançar ideias que estão organizadas 
nesta seção sobre a visão das comunidades sobre a Flona do Tapajós. 

 

Quadro 17 - Percepções da oficina de Piquiatuba, com a participação de pessoas das comunidades 
de Pedreira, Piquiatuba, Nazaré, Tauari, Chibé e Pini - fevereiro 2017. 

Missão Visão de Futuro Relevância da Flona do Tapajós 

Por que este espaço é hoje uma 
Flona? 

Como vemos a Flona daqui a 10 
anos? 

Quais aspectos são únicos aqui 
na Flona? 

� Usufruto madeireiro e não 
madeireiro; 

� Garantir o futuro das 
populações locais; 

� Conservação do espaço para 
as populações; 

� Evitar a invasão de madeireiros 
e soja; para desenvolver 
projetos de conservação e 
pesquisa; 

� Um local que tem nossa 
identidade! 

� É como se fosse nossa mãe! 

� Utilizar com mais eficiência as 
áreas da Zona Populacional; 

� Uma vida melhor social, 
econômica e ambiental; 

� Que as áreas das atuais 
comunidades estejam na Flona; 

� Paisagem conservada; 

� Qualidade de vida; 

� Que os projetos e alternativas 
de renda estejam 
implementados; 

� Debate sobre a possibilidade de 
ampliação da Zona 
Populacional; 

� Moradores tradicionais; 

� Cooperativa do povo da floresta; 

� Praias e igarapés; 

 

 

 

 

Quadro 18 - Percepções dos moradores das comunidades de Paraíso, Itapaiúna, Itapuama, Prainha I 
e Prainha II em relação a Flona do Tapajós - fevereiro 2017. 
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Missão Visão de Futuro Relevância da Flona do Tapajós 

Por que este espaço é hoje uma 
Flona? 

Como vemos a Flona daqui a 
10 anos? 

Quais aspectos são únicos aqui na 
Flona? 

� Ser uma área pública protegida; 

� Abrigar as comunidades locais; 

� Convivência harmônica homem 
e meio ambiente; 

� Promover a conservação. 

� Pessoas capacitadas para a 
gestão; 

� Um espaço com 
oportunidades para os jovens; 

� Com novas lideranças; 

� Conservada e com qualidade 
de vida; 

� Com planejamento executado. 

� Floresta; 

� Convivência em parceria 
comunidades e ICMBio; 

� CCDRU; 

� Manejo florestal comunitário; 

� Recursos naturais; 

� Os direitos dos moradores. 

 

 

Quadro 19 - Percepções dos moradores das comunidades de São Domingos, Maguari, Jamaraquá, 
Acaratinga e Jaguarari em relação a Flona do Tapajós - fevereiro 2017. 

Missão Visão de Futuro Relevância da Flona do Tapajós 

Por que este espaço é hoje uma 
Flona? 

Como vemos a Flona 
daqui a 10 anos? 

Quais aspectos são únicos aqui na 
Flona? 

� Manter as florestas em pé; 

� Garantir o futuro das gerações; 

� Promover o turismo sustentável; 

� Transmitir cultura e 
conhecimento; 

� Promover manejo florestal das 
comunidades; 

� Promover o conhecimento 
tradicional. 

� População 
permanecendo nas 
comunidades; 

� Que os jovens da Flona 
sejam pesquisadores; 

� Garantir a subsistência; 

� Qualidade de vida; 

� Natureza viva. 

� Convivência entre homem e natureza; 

� Recursos naturais, florestais e 
minerais; 

� Praias e igarapés; 

� Organização social das comunidades; 

� Modo de vida da população; 

� A floresta viva; 

� As experiências das comunidades. 

 

Quadro 20 - Percepções dos moradores das comunidades de Uruará, São Francisco das Chagas e 
São Francisco do Godinho em relação a Flona do Tapajós - março 2017. 

Missão Visão de Futuro Relevância da Flona do Tapajós 

Por que este espaço é hoje 
uma Flona? 

Como vemos a Flona daqui a 
10 anos? 

Quais aspectos são únicos aqui na 
Flona? 

� Pela qualidade do ambiente, 
ecossistemas, alimentos; 

� Manutenção de espécies e 
da biodiversidade; 

� Melhoria da qualidade de 
vida das comunidades; 

� Armazenar potenciais para 
uso coletivo; 

� Manejo florestal; 

� Infraestrutura que dê mais 
qualidade de vida; 

� ICMBio com estrutura para 
proteger a UC; 

� Comunidades com 
alternativas para geração de 
renda; 

� Continuar sendo reconhecida 
como área protegida. 

� Fauna e flora; 

� Recursos hídricos; 

� Comunidades tradicionais; 

� Os acordos de gestão ICMBio e 
comunidades; 

� Relação homem e natureza; 

� Parcerias para a gestão. 

 

Além das percepções coletadas durante as oficinas, Santos (2014), expõe que o 
resultado obtido por meio da aplicação de questionários a 146 moradores da 
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Comunidade Maguari, demonstrou que 85% afirmaram que a gestão da Flona do 
Tapajós é eficiente, e 76% acreditam que a população local está de acordo com esta 
gestão. Eles confirmaram, também, que os moradores percebem tal eficácia da Flona 
na Comunidade Maguari. Depois da criação da Flona, 18% afirmaram que há 
deficiências nos projetos implantados e que não atende às necessidades dos 
moradores. Com a gestão implantada na Flona, a Comunidade melhorou um pouco, 
de acordo com 40% dos moradores entrevistados. Estes afirmaram que cursos, 
treinamentos e reuniões são atividades que faltam para a Comunidade. Os moradores 
sentem a necessidade de cursos de qualificação profissional, de estarem mais 
informados com o que acontece em relação à Flona e, principalmente, o que envolve 
a Comunidade. A maioria (60%) sugeriu que a gestão busque mais parcerias com 
instituições de ensino e que seja criado um modelo melhor de gestão com mais 
sustentabilidade, pois o modelo existente ainda deixa a desejar.  
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4. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO 

MEIO FÍSICO DA FLONA DO TAPAJÓS 
 

Nesta seção está apresentada a atualização das informações do meio físico (Abiótico) 
da Flona do Tapajós. Estão apresentadas informações sobre clima, solos 
(geomorfologia, relevo, pedologia, uso e cobertura do solo), e hidrografia e limnologia.  

 

4.1 Clima 
 

De acordo com dados do IBGE, o clima na região da Flona é do tipo Equatorial, com 
clima quente e úmido, a região possuí estações bem definidas com três meses secos 
durante o ano e com média de temperatura anual superior a 18ºC.  

 

 
Mapa 11 - Zonas climáticas no Brasil e localização da Flona com limites novos.  

Fonte: ICMBio e IBGE (2017). 
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Segundo a classificação climática de Köppen o clima é do Tipo Ami (Quente e Úmido), 
com temperatura média anual de 25,5 °C e concentração de chuvas ocorrentes entre 
janeiro e maio, totalizando média anual de 1820 mm (IBAMA, 2005). Os dados 
meteorológicos referentes à estação climatológica nº 82246 localizada no município 
de Belterra -PA tem uma série histórica que compreende o período de 01/08/1971 a 
31/12/2016 com dados diários. Os dados climáticos coletados registraram 
temperatura máxima média anual de 34,5º C, e mínima de 15,9º C. A amplitude 
térmica para temperatura máxima ficou em 6,8º C e da mínima em 7,65º C. Já a 
variação térmica entre máxima e mínima para o período foi de 18,6º C. 

 
Figura 49 - Médias anuais para temperaturas máximas e mínimas entre 1971 e 2016. 

Fonte: INMET (2017). 

 

Ao observar as médias mensais para o período destaca-se o mês de julho com a 
menor média de temperatura 20,8º C e o mês de outubro com a maior 32,47º C, os 
coeficientes de variação entre as temperaturas médias isoladamente (máxima ou 
mínima) são inferiores a 3%. No caso da análise considerar ambos os coeficientes a 
variação chega a 19%, com amplitude de 12º C. 

 
Figura 50 - Temperatura média mensal entre 1971 – 2016 na região da Flona do Tapajós.  

Fonte: INMET (2012). 

Média Maior Menor Amplitude

Temp. Máxima 30,78 34,55 27,72 6,83

Temp. Mínimas 21,25 24,62 15,97 7,65
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A evaporação média da região é de 75,88 mm por ano, sendo o maior valor observado 
em dezembro de 1992, quando apresentou 227,40 mm, e o menor valor em julho de 
1999, com apenas 14,9 mm. Na figura 51 é possível visualizar a amplitude de variação 
da evaporação, em torno de 210,50 mm valor que pode ser considerado alto em 
relação a outras regiões. 

 
Figura 51 - Evaporação média para o período de 1971 a 2016.  

Fonte: INMET (2017). 

 

Para as médias mensais de evaporação (Figura 52) temos o menor valor no mês de 
maio e o maior no mês de outubro, sendo 47 mm e 114 mm, respectivamente. Uma 
variação de 30% ao longo do ano. Os meses de maior evaporação coincidem com os 
meses de maior temperatura e menor pluviosidade (Figuras 50 e 52). 

 
Figura 52 - Médias mensais de evaporação.  

Fonte: INMET (2017). 

 
Os autores Oliveira et al. (2014), citam uma precipitação média anual entorno de 2100 
mm na Flona do Tapajós. A precipitação média anual na região da Flona registrada 
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foi de 1.892 mm de acordo com os dados de pluviometria da estação climatológica de 
Belterra, sendo analisados todos os períodos entre 1971 a 2016. Neste período, o ano 
de maior precipitação foi 1984, com 3.057 mm, e a menor precipitação anual ocorreu 
em 1992, com 974 mm (Figura 53).  

 
Figura 53 - Média, máximo, mínimo e amplitude da quantidade de chuva. 

Fonte: INMET (2017). 

 

Ao avaliar as médias mensais de precipitação constata-se o período seco de três 
meses entre agosto e outubro, e o período de mais intensidade de chuva entre janeiro 
e maio. Março é o mês mais chuvoso, com média de 319 mm e 23 dias de chuva ao 
mês. O mês mais seco é setembro com precipitação média de 33 mm e apenas quatro 
dias de chuva. 

 
Figura 54 - Dias de chuva no mês e quantidade em mm. 

Fonte: INMET (2017). 
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Segundo Andrade et al. (2015) a concentração de chuvas ocorre entre janeiro e maio, 
com precipitação média anual de 1.820 mm. O estudo confirma as análises aqui 
apresentadas no gráfico da figura 54, onde se pode verificar as médias mensais, são 
ocorrentes no mesmo período. 

 

4.2 Geomorfologia e Relevo 
 

A Flona do Tapajós encontra-se na região da unidade estratigráfica denominada 
Formação Barreiras. As rochas desta formação são arenitos finos e folhelos 
cinzacalcífero. A formação Barreiras é constituída principalmente por sedimentos 
continentais vermelhos e formados por intercalações de arenitos e argilitos com 
conglomerados subordinados. Os arenitos são finos e médios, geralmente com 
estratificação cruzada, tendo cores vermelhas e variegadas, cauliníticas e friáveis. Na 
porção sul junto ao rio Cupari ocorre a Formação Nova Olinda, a qual vem sendo 
objeto de pesquisas para extração mineral de gipsita (DAMASCENO, 2001). 

De acordo com o Mapa de Geodiversidade do Brasil ao milionésimo disponibilizada 
pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM - http://geobank.cprm.gov.br/, a área de 
interesse da Flona (Limite da UC + área de amortecimento), está predominantemente 
inserida no domínio geológico de sequências sedimentares consolidadas, (arenitos, 
siltitos, argilitos, conglomerados) do paleozoico e mesozoico de grandes bacias 
sedimentares, com cerca de 89% de sua área, dividida em seis unidades geológicas 
ambientais como destacado na tabela 2 e no mapa 12 é observada a espacialização 
das áreas.  

A descrição de cada área e sua ocupação seguem descritos abaixo: 

1 - Tabuleiros Dissecados (46%) 

 Relevo de degradação em rochas sedimentares. Formas de relevo tabulares, 
dissecadas por uma rede de canais com alta densidade de drenagem, apresentando 
um relevo de colinas com topos tabulares ou alongados e vertentes retilíneas e 
declivosas nos vales encaixados, resultantes da dissecação fluvial recente. 
Predomínio de processos de pedogênese (formação de solos espessos e bem 
drenados, em geral, com baixa a moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrência de 
processos de erosão laminar ou linear acelerada (sulcos e ravinas). Amplitude de 
relevo: 20 a 50 metros. Inclinação das vertentes: topos planos restritos: 0-3º 
(localmente ressaltam-se vertentes acentuadas: 10 –25º). 

2 - Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos (35%) 

 Relevo de degradação em qualquer litologia, de colinas dissecadas, com vertentes 
convexo-côncavas e topos arredondados. Sistema de drenagem principal com 
deposição de planícies aluviais restritas ou em vales fechados. Equilíbrio entre 
processos de pedogênese e morfogênese (formação de solos espessos e bem 
drenados, em geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação frequente de 
processos de erosão laminar e ocorrência esporádica de processos de erosão linear 
acelerada (sulcos, ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas baixas 
vertentes. Amplitude de relevo: 30 a 80 metros. Inclinação das vertentes: 5-20º. 
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3 - Domínio de Colinas Amplas e Suaves (6%) 

 Relevo de degradação em qualquer litologia, predominando rochas sedimentares de 
colinas pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, de morfologia 
tabular ou alongada. Sistema de drenagem principal com deposição de planícies 
aluviais relativamente amplas. Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a moderada suscetibilidade 
à erosão). Ocorrências esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou linear 
acelerada (ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvio nas baixas vertentes. 
Amplitude de relevo: 20 a 50 metros. Inclinação das vertentes: 3-10º.  

4 - Domínio de Morros e de Serras Baixas (6%) 

 Relevo de degradação em qualquer litologia com morros convexo-côncavos 
dissecados e topos arredondados ou aguçados. Também se insere nesta unidade o 
relevo de morros de topo tabular, característico das chapadas intensamente 
dissecadas e desfeitas em conjunto de morros de topo plano. Sistema de drenagem 
principal com restritas planícies aluviais. Predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, com moderada 
a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar e 
linear acelerada (sulcos e ravinas) e ocorrência esporádica de processos de 
movimentos de massa. Geração de colúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus 
nas baixas vertentes. Amplitude de relevo: 80 a 200 metros, podendo apresentar 
desnivelamentos de até 300 metros. Inclinação das vertentes: 15-35º. 

5 - Planaltos e Baixos Platôs (3%) 

 Relevo de degradação predominantemente em rochas sedimentares, mas também 
sobre rochas cristalinas com superfícies mais elevadas do que os terrenos adjacentes, 
pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito amplas. Sistema de 
drenagem principal com fraco entalhamento e deposição de planícies aluviais restritas 
ou em vales fechados. Predomínio de processos de pedogênese (formação de solos 
espessos e bem drenados, em geral, com baixa a moderada suscetibilidade à erosão). 
Eventual atuação de processos de laterização, processos de erosão laminar ou linear 
acelerada (ravinas e voçorocas). Amplitude de relevo: 20 a 50 metros. Inclinação das 
vertentes: topo plano a suavemente ondulado: 2-5º, excetuando-se os eixos dos vales 
fluviais. 

6 - Planícies Fluviais ou flúvio-lacustres (3%) 

 Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. Superfícies sub-horizontais, 
constituídas de depósitos areno-argilosos a argilo-arenosos, apresentando gradientes 
extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos d’água principais. 
Terrenos imperfeitamente drenados nas planícies de inundação, sendo 
periodicamente inundáveis; e bem drenados nos terraços. Os abaciamentos (ou 
suaves depressões em solos arenosos) em áreas planas ou em baixos interflúvios, 
denominados de “Áreas de Acumulação Inundáveis (Aai)”, frequentes na Amazônia, 
estão inseridos nesta unidade. Amplitude de relevo: zero; Inclinação das vertentes: 0-
3º.  

7 - Inselbergs (0,4%) 
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 Relevo residual isolado e destacado na paisagem aplainada, remanescente do 
arrasamento geral dos terrenos. Amplitude de relevo: 50 a 500 metros. Inclinação das 
vertentes: 25º-45º, com ocorrência de paredões rochosos subverticais (60º-90º). 

 

Mapa 12 - Geodiversidade segundo classificação do CPRM para região da Flona do Tapajós e seu 
entorno (raio de 10 km). 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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Tabela 2 - Geomorfologia e Relevo dos limites da Flona do Tapajós e Zona de Amortecimento segundo classificação da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais - CPRM. 

LEG DOMINIO GEOLÓGICO 
UNIDADE GEOLÓGICO 
AMBIENTAL 

RELEVO DECLIVIDADE 
AMPLITUDE 
TOPOGRÁFICA 

  HECTARES % ÁREA 

D5.1/R2b 

Coberturas consolidadas 
detrito-lateríticas e 
carbonáticas, cenozóicas T 
- Q. 

Crosta detrito-laterítica 
Planaltos e Baixos 
Platôs 

0 a 5° 20 a 50 metros 28951,37 3% 

D14.1/R4b 
Coberturas vulcano-
sedimentares proterozóicas, 
não ou pouco dobradas e 
metamorfizadas. 

Vulcanismo ácido a 
intermediário 

Domínio de Morros e 
de Serras Baixas 

15 a 35° 80 a 200 metros 17484,15 2% 

D14.1/R4a2 
Vulcanismo ácido a 
intermediário 

Domínio de Colinas 
Dissecadas e Morros 
Baixos 

5 a 20° 30 a 80 metros 93,91 0% 

D19.2/R4a2 
Complexos granitóides não 
ou pouco deformados: 
granitóides tardia pós-
tectônicos. Pouco ou não 
deformados 

Monzo-granodiorito 
Domínio de Colinas 
Dissecadas e Morros 
Baixos 

5 a 20° 30 a 80 metros 7865,70 1% 

D19.4/R4b Granito estanífero 
Domínio de Morros e 
de Serras Baixas 

15 a 35° 80 a 200 metros 3660,10 0% 

D1.1/R1a 
Depósitos inconsolidados: 
areia, cascalho, silte, argila 
e turfa. Cenozóicos - Q 

Depósito aluvionar 
Planícies Fluviais ou 
flúvio-lacustres 

0 a 3° Zero 29115,22 3% 

D08/R2a2 

Seqüências sedimentares 
consolidadas, areno, siltico, 
argilo, conglomeratica, 
mesozóicas e paleozóicas. 
Grandes bacias 
sedimentares depositadas 
em sinéclises Fanerozoicas. 

Indiferenciado Tabuleiros Dissecados 0 a 3° 20 a 50 metros 346408,01 41% 

D08/R4a2 Indiferenciado 
Domínio de Colinas 
Dissecadas e Morros 
Baixos 

5 a 20° 30 a 80 metros 250848,76 29% 

D8.10/R2a2 

Sedimentos arenosos, 
sítico-argilosos com finas 
camadas de evaporitos e 
calcários 

Tabuleiros Dissecados 0 a 3° 20 a 50 metros 42464,99 5% 
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D8.3/R4a2 Arenito, pelito e folhelho 
Domínio de Colinas 
Dissecadas e Morros 
Baixos 

5 a 20° 30 a 80 metros 42002,02 5% 

D8.11/R4a1 

Rochas calcárias 
intercaladas com finas 
camadas de sedimentos 
siltico-argilosos 

Domínio de Colinas 
Amplas e Suaves 

3 a 10° 20 a 50 metros 33736,97 4% 

D08/R4b Indiferenciado 
Domínio de Morros e 
de Serras Baixas 

15 a 35° 80 a 200 metros 26450,39 3% 

D8.4/R4a1 
Sedimentos siltico-
argilosos intercalados com 
finas camadas de arenitos 

Domínio de Colinas 
Amplas e Suaves 

3 a 10° 20 a 50 metros 21153,89 2% 

D10.1/R3b 
Vulcanismo fissural 
mesozóico do tipo plateau 

Basalto e diabásio Inselbergs 25 a 45° 50 a 500 metros 2986,67 0% 

Fonte: CPRM (2017). 
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Especificamente sobre o relevo, a região topograficamente da área da UC e entorno 
estão inseridos às margens do rio Tapajós sobre uma superfície suave com baixa 
amplitude altimétrica. Na região central da Flona do Tapajós verifica-se maior 
concentração de áreas com altimetria mais acentuada. A região do entorno a margem 
esquerda da Flona possui uma altimetria relativamente baixa.  

 
Mapa 13 - Altimetria da Flona do Tapajós e do entorno em um raio de 10 km. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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Sobre a Declividade o mapa 14 indica que quase por toda extensão da área 
predominam baixa declividade <35°. As áreas com maior incidência de declividade 
acentuada podem ser observadas no setor sul da Flona, na região de Aveiro.  

 
Mapa 14 - Declividade da Flona do Tapajós e a Área do Entorno. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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O trabalho de Santos et al. (2017) traz contribuições relevantes em relação aos 
aspectos fisiográficos da Flona do Tapajós, abordando a área da UC 
(aproximadamente 527,26 mil hectares) e Área de Entorno (AE - correspondente a 30 
km). Foram classificados como terreno ondulado, especificamente na UC, 1.703,29 
km² (11,64%), as áreas de topo de morro acima de 45%, sendo, que aproximadamente 
101 km² são protegidos por lei nas respectivas classes montanhoso (100,23 km²) e 
escarpado (0,72 km²). Abaixo na tabela, constam os respectivos valores encontrados 
no trabalho e, para maiores informações recomenda-se o trabalho supracitado.    

 

Tabela 3 - Distribuição das classes de altimetria e declividade da Flona do Tapajós. 

 
Classes 

Declividade (%) Área (km²) % 

Plano 0 - 5 1.073,95 7,34 

Suave ondulado 5 - 10 1.121,45 7,66 

Ondulado 10 - 20 1.703,29 11,64 

Forte ondulado 20 - 45 1.253,51 8,56 

Montanhoso 45 - 75 100,23 0,68 

Escarpado > 75 0,72 0,00 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2017). 

 

Santos et al. (2017) ainda expõem que, em relação ao relevo nas áreas de estudo, no 
sentido sul existe predominância do terreno do tipo escarpado, com ocorrência de 
nascentes de cabeceira que são abastecidas pela chuva. O estudo menciona que a 
porção sul da Flona (Mapa 14) detêm o maior número de áreas enquadradas como 
áreas em regiões de topo de morro. 

Gonçalves e Santos (2008), caracteriza a UC como um relevo local, pouco acidentado, 
topograficamente com classes predominantes de suavemente ondulada a ondulada 
e, predominando na área o solo do tipo Latossolo Amarelo Distrófico. Em relação as 
classes de solo na UC, o próximo tópico traz mais informações.   

 

4.3 Pedologia 
 

Os dados referentes às unidades de mapeamento de solo são da base cartográfica 
contínua 1:250.000 do IBGE, e se constituem em um conjunto de áreas de solos, com 
posições e relações definidas na paisagem. As unidades de mapeamento podem ser 
constituídas, tanto por classes de solos, quanto por tipos de terreno. Na área de 
interesse da Flona foram identificadas 27 unidades de mapeamento de solo que foram 
agrupadas e podem ser visualizadas no mapa a seguir.  
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Mapa 15 - Mapa pedológico da Flona e seu entorno (10 km de raio). 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 

Foram identificados cinco ordens de solo, sendo a maior parte da área 40% de 
latossolos, solos altamente alterados com elevado conteúdo de sesquióxidos, em 
segundo lugar temos os argissolos com 38% da área denominado assim pela alta 
concentração de argila, em terceiro lugar temos os neossolos com 7% da área esses 
são solos jovens ainda em processo de formação, gleissolos, solos com excesso de 
água e cambissolos que são solos em processos de transformação tem menos de 1% 
da área, a área restante 14% é tomada por água conforme apresentado na tabela a 
seguir. 
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Tabela 4 - Unidades de mapeamento dos tipos de solo e ocupação em relação a área da Flona. 

Unidade de 
mapeamento 

Descrição Hectares % 

000Magua ÁGUA 143,038.67 14.4% 

CXbd25 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico argilosa 
cascalhenta e muito argilosa cascalhenta A moderado forte 
ondulado e montanhoso 

1,214.31 0.1% 

GXbe10 
GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico indiscriminada A 
moderado plano 

925.14 0.1% 

GXve27 
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico indiscriminada A 
moderado plano 

1,821.82 0.2% 

LAd109 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico argilosa e média A 
moderado erodida suave ondulado e ondulado 

5,141.39 0.5% 

LAd138 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico média A 
moderado plano e suave ondulado 

143.00 0.0% 

LAd140 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico média A 
moderado suave ondulado 

376.60 0.0% 

LAd209 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico argilosa e muito 
argilosa A moderado suave ondulado 

93,061.16 9.3% 

LAd25 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico média e argilosa A 
moderado suave ondulado e ondulado 

11,127.71 1.1% 

LAd252 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico média A 
moderado suave ondulado 

135,681.26 13.6% 

LAd254 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico média A 
moderado suave ondulado 

478.19 0.0% 

LAd4 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico muito argilosa A 
moderado plano 

60,779.18 6.1% 

LAd49 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico muito argilosa A 
moderado plano e suave ondulado 

3,377.52 0.3% 

LAd57 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico muito argilosa e 
argilosa A moderado suave ondulado 

75,932.68 7.6% 

LAd6 
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico muito argilosa e 
argilosa A moderado plano 

13,495.09 1.4% 

PVAd124 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 
média/argilosa A moderado suave ondulado e ondulado 

864.03 0.1% 

PVAd191 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 
média/argilosa cascalhenta A moderado ondulado 

34,362.86 3.5% 

PVAd257 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 
petroplíntico média/argilosa muito cascalhenta A moderado 
ondulado 

4,237.25 0.4% 

PVAd380 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 
média/argilosa A moderado ondulado 

12,825.48 1.3% 

PVAd385 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 
média/argilosa A moderado ondulado 

5,778.43 0.6% 

PVAd402 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 
média/argilosa A moderado forte ondulado 

230,096.17 23.1% 

PVAd411 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 
média/argilosa A moderado forte ondulado e montanhoso 

28,617.05 2.9% 

PVAd468 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico 
média cascalhenta/argilosa cascalhenta A moderado 
ondulado e forte ondulado 

58,138.51 5.8% 

RQo88 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico arenosa A 
moderado plano e suave ondulado 

62,764.38 6.3% 

RYbd10 
NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico indiscriminada A 
moderado plano 

1,416.68 0.1% 

RYbd5 
NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico indiscriminada A 
moderado plano 

9,957.46 1.0% 

Fonte: IBGE (2012). 
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A classe Latossolo Amarelo Distrófico é a mais representativa na área da Flona e área 
de entorno, conforme o primeiro plano de manejo (IBAMA, 2004) e, novamente foi o 
tipo de solo que mais contribui em percentagem de área da UC. 

Cordeiro et al. (2017), expõem que a UC possui vegetação classificada pelo IBGE, 
(2012) como Floresta Ombrófila Densa, entre as principais características de 
ambientes ombrófilos, associado aos Latossolo Amarelo Distrófico, que são solos 
altamente intemperizados e profundo, resultado das variações ambientais e de relevo 
resultando em diferetes subtipos vegetacionais, com formações de copas uniformes 
ou com árvores emergentes.  

 

4.4 Uso e cobertura do solo 
 

Para a categorização do uso e cobertura, buscou-se na literatura usualmente o projeto 
TerraClass. Que é um projeto de larga escala que objetiva qualificar o 
desflorestamento na Amazônia, resultando como produto o mapeamento do uso e 
cobertura da terra nas áreas mapeadas pelo PRODES.  

É resultado de uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – 
Centro Regional da Amazônia (INPE/CRA), EMBRAPA Amazônia Oriental (CPATU), 
ambas localizadas em Belém (PA), e a EMBRAPA Informática Agropecuária 
(CNPTIA), situada em Campinas (SP) (SILVA et al., 2013). A equipe de trabalho 
conseguiu classificar o uso da terra nas seguintes classes: agricultura anual, área 
urbana, mineração, pasto com solo exposto, pasto limpo, pasto sujo, reflorestamento, 
regeneração com pasto e vegetação secundária (INPE, 2013). 

 

Quadro 21 - Principais formas de uso e cobertura dos solos desflorestados da Amazônia Legal 
Brasileira. 

 Agricultura anual: áreas extensas com emprego de padrão técnico elevado e mecanização. 

 Mosaico de ocupações: áreas representadas por uma associação de diversas modalidades de uso da terra 
e que devido a resolução espacial das imagens de satélite não é possível individualiza-las, são exemplos a 
agricultura familiar conjugada a pastagens para criação de gado tradicional. 

 Área urbana: Manchas urbanas decorrentes da concentração populacional, apresentam infraestrutura 
diferenciada da área rural com ruas, casas prédios e equipamentos públicos. 

 Pasto limpo: área de pastagem em processo produtivo com predomínio de vegetação herbácea e com 90% 
a 100% de cobertura de gramíneas. 

 Pasto sujo: área de pastagem em processo produtivo com predomínio de vegetação herbácea e com 50% 
a 80% de cobertura de gramíneas. 

 Regeneração com pasto: áreas que após o corte raso e com atividade agropastoril encontram-se em 
processo inicial de regeneração com alta diversidade de vegetais. 

 Pasto com solo exposto: áreas com pelo menos 50% de solo exposto com alguma atividade agropastoril. 
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 Vegetação secundária: áreas que após a supressão total da floresta encontra-se em processo avançado de 
regeneração ou que foram utilizadas para silvicultura ou agricultura permanente com uso de nativas ou 
exóticas. 

 Reflorestamento: áreas que após o corte raso foram replantadas com espécies exóticas com finalidade 
comercial. 

 

Para o respectivo trabalho utilizou-se as bases cartográficas e imagens TM/Landsat 
no período de 2014. O TerraClass apresenta um diferencial, principalmente no que 
diz respeito às áreas de pastagens e suas subclasses (SILVA et al., 2013). 

A classificação de acordo com o TerraClass apresentou uma área de floresta primária 
equivalente a quase 95% da Flona, seguida de vegetação secundária 3,41% 
(19.795,93 ha), pasto limpo e pasto sujo somados ocupam 0,72% da área da Flona 
(4.468,78 ha), áreas de regeneração com pasto 0,26%, mosaico de ocupações 0,24%, 
e o restante por demais usos ou áreas não observadas. A hidrografia ocupa uma 
extensão de 1.976,07 ha. 
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Mapa 16 - Uso do Solo segundo a classificação do TerraClass. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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A classificação do TerraClass foi parametrizada pelo zoneamento para cada 
classificação de uso e ocupação do solo. O primeiro tema que foi analisado é o tema 
área urbana, totalizando 223,02 hectares para toda a região da UC, considerando os 
limites e as Zona de Amortecimento (Aveiro e São Jorge), uma região que possui a 
maior área urbana, com 198,76 ha. As outras áreas quando somadas totalizam 24,26 
ha, resultando em um percentual de contribuição menor que 11%.  

 

Mapa 17 - Áreas Urbanas segundo metodologia do TerraClass, 2014. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 



  

154 

O segundo tema a ser analisado é o tema agricultura anual. Segundo a classificação 
utilizada pelo TerraClass identificou 63.24 hectares de agricultura na Zona de 
Amortecimento, especificamente nas comunidades São Jorge e Santa Clara, 
conforme o mapa a seguir.  

 

Mapa 18 - Áreas com agricultura anual segundo TerraClass, 2014. 

 Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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O terceiro tema a ser analisado é o tema pasto, somando as classes pasto limpo, 
pasto sujo temos o total de 4.408,91 hectares, sendo a classe de uso de maior 
ocorrência na Zona de Amortecimento da UC (3.205,91 ha). Na Zona de Uso 
Conflitante a ocorrência de pastagem no zoneamento da UC representou 681,30 ha 
distribuídas ao longo da BR-163. A Zona Populacional com 392,17 ha ocupados por 
pastagem com maior incidência nas comunidades ribeirinhas (Nazaré, Pini, Takuara 
e circunvizinhos). As terras indígenas registraram apenas 38,33 ha com ocupação do 
solo por pastagem.  

 

Mapa 19 - Áreas com uso do solo com pastagens segundo TerraClass, 2014 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018).  
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O quarto tema a analisado diz respeito ao mosaico de ocupações, que são áreas 
representadas por uma associação de diversas modalidades de uso da terra, é 
exemplo a agricultura familiar conjugada a pastagens para criação de gado tradicional. 
O tema analisado diz respeito a áreas de ocupação que tem características de 
pequenos agrupamentos de ribeirinhos que podem ocasionalmente ser consideradas 
tradicionais.  

A área total mapeada de ocorrência de mosaicos de ocupação é de 1.232,64 hectares. 
Compreendendo no mosaico de ocupações por zoneamento a principal contribuição 
para esta classe está na Zona Populacional representada por 836,56 hectares e na 
Zona de Amortecimento 239, 011 hectares. O mapa a seguir demonstra estas áreas. 
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Mapa 20 - Mosaico de Ocupações e suas respectivas zonas segundo TerraClass, 2014. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 

 

O projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil, intitulado 
MapBiomas, é uma iniciativa de uma rede colaborativa que integram especialistas nos 
biomas, uso da terra, sensoriamento remoto, SIG e ciência da computação aplicando 
o processamento em cloud’s e classificadores automáticos, com a integração e 
aplicação no Google Earth Engine (GEE), resultando em análises temporais de 
mudanças de cobertura e uso do solo (MapBiomas, 2017).  
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Uma ferramenta de fácil acesso “Mapbiomas17”, para orientações e, quando aplicada 
com a interação do GEE, permite análises robustas e aplicabilidade no 
monitoramento. Recomenda-se a gestão que a nível de orientação é uma importante 
ferramenta e conforme descrito a seguir permite, verificar as mudanças do uso e 
ocupação do solo na UC. 

A metodologia classifica as seguintes categorias básicas e subcategorias de cobertura 
e uso do solo: 

(1) Floresta: formações florestais, savânicas, mangues e florestas plantadas; 

(2) Formações Naturais não florestais: áreas úmidas naturais não florestais e 
vegetação campestre; 

(3) Uso agropecuário: pastagem, agricultura e agricultura ou pastagem; 

(4) Áreas não vegetadas: praias e dunas, infraestrutura urbana e outras áreas 
não vegetadas; 

(5) Corpos d’água: várzeas, igarapés, rios e lagos; 

(6) Não observado. 

Pela metodologia adotada, segundo MapBiomas (2017), avaliou-se o conjunto de 
municípios abrangidos pela Flona do Tapajós: Aveiro, Belterra, Placas e Rurópolis. 
Nas seguintes categorias: (1) Floresta; (3) Uso Agropecuário; (4) Áreas não 
Vegetadas; e (5) Corpos d’água. Conforme pode ser observado na tabela 5:  

 

Tabela 5 - Cobertura e uso do solo na região da Flona do Tapajós. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Floresta 3.264.737 3.258.909 3.257.927 3.265.691 3.261.088 3.256.889 3.267.636 

Uso Agropecuário 190.255 195.568 196.816 188.507 192.218 196.474 186.374 

Áreas não vegetadas 107 131 144 145 153 142 142 

Corpos D’água 126.805 127.296 127.018 127.562 128.446 128.401 127.753 

Fonte: MapBiomas (2017). 

Os dados da tabela 5 apresentam a série histórica de 2010 a 2016 para a cobertura e 
uso do solo; 

  As Formações Florestais que permaneceram nesta categoria totalizaram 
3.224.446 hectares. No ano de 2010, respectivamente, correspondia a 91% de 
Florestas, 5% destinadas ao Uso Agropecuário e 4% de Corpos d’água. Já, no ano 
de 2016 foi registrado um acréscimo, totalizando 96% das áreas desta. As formações 
florestais que foram convertidas para Uso Agropecuário resultaram 101.886 ha, entre 
o período de 2010 a 2015.,  

  Em relação as transições de ocupação e uso do solo a ferramenta do MapBiomas, 
permite observações e análises aos pesquisadores, gestores e interessados de modo 

                                                        
17 Projeto Mapbiomas: http://mapbiomas.org/. Acesso em maio 2018. 
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geral, verificar o “Diagrama Sankey de Transições18e Matriz de Transições”. Bem 
como, serve como uma ferramenta de orientações a ações de preservação, controle 
e fiscalização de modo eficiente a orientar as ações de acordo com a status atual da 
região. 

  Ressalta-se, conforme as análises apresentadas até o presente momento que a 
UC apresenta uma sociobiodiversidade ampla e em quesitos de formações naturais 
seus níveis de preservação registram um elevado percentual (maior que 91%) de sua 
vegetação com tipologia de Florestas. 

 

4.5 Hidrografia e Hidrologia 
 

A Floresta Nacional do Tapajós apresenta uma rede hidrográfica que drena em 
direção a calha do rio Tapajós a oeste; ao sul para a bacia do rio Cupari que é tributário 
do rio Tapajós e a leste para a bacia do rio Curuá-Una. No mapa 21 é possível 
visualizar a Unidade de Conservação da Flona do Tapajós inserida no contexto da 
bacia do rio Tapajós, localizada no seu baixo curso. Destacam-se as drenagens que 
atravessam a área da Unidade Conservação em direção ao rio Tapajós e na região 
de declive a nascente do rio Moju, tributário do Curuá-Una que deságua diretamente 
no rio Amazonas.  

A bacia hidrográfica do rio Tapajós está localizada na calha sul do rio Amazonas, com 
uma área total de drenagem de aproximadamente 16 milhões de hectares e é formada 
a partir da junção dos rios Juruena e Teles Pires, ambos vindos do Mato Grosso e que 
tem como seus principais afluentes os rios Arapiuns, Jamanxim, Crepori, Tropas, 
dentre outros. O rio é constituído por águas claras, navegável ao longo de 345 km por 
barcos de pequeno calado.  

Nas áreas de domínio das depressões da Amazônia Meridional, o rio Tapajós e seus 
afluentes apresentam-se bem encaixados e com trechos encachoeirados, com 
dificuldades de navegação e poucas áreas de espraiamento. A partir de sua entrada 
na área de planaltos da bacia sedimentar do Amazonas, em terrenos paleozóicos, o 
rio torna-se mais facilmente navegável e quando atinge os terrenos da formação Alter 
do Chão, o espraiamento torna-se mais evidente (RODRIGUES et al., 1994). 

O fato de seus tributários (Juruena e Teles Pires) drenarem terrenos quase que 
exclusivamente sedimentares, com elevada capacidade de armazenamento, 
proporciona uma contínua e elevada vazão do Tapajós ao longo de todo o ciclo anual, 
minimizando em muito a alta amplitude de vazão de seus tributários, que percorrem, 
em grande parte, regiões do cristalino. Dentre os tributários da bacia do Tapajós, 
destaca-se o rio Jamanxim, com 657 km de extensão, ocupando 43,8% da bacia 
(GET, 2014).  

O mapa 21, a seguir, apresenta o mapa hidrográfico da bacia do Tapajós. 

 

                                                        
18O diagrama de Sankey é um tipo específico de fluxograma no qual a largura das setas é proporcional à 
quantidade do fluxo. Fonte: ACV Brasil. 
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Mapa 21 - Hidrografia da bacia do rio Tapajós, destacando a área da Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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O Trecho da bacia do rio Tapajós na qual se insere a Flona em razão de suas 
características hidrológicas e geomorfológicas é definido de Baixo Tapajós e abrange 
cerca de 320 km, desde as cachoeiras de São Luiz até sua foz no rio Amazonas, na 
região de Santarém, onde é comum a formação de ilhas de sedimentação cobertas 
por vegetação (GET, 2014).  

 

 
Mapa 22 - Ilustração da Rede Hidrográfica da Floresta Nacional do Tapajós. 

Fonte: ICMBio (2017). 
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O estudo conduzido por GET (2014) aponta para elevada pluviosidade no interior da 
bacia, com valores de precipitação variando de 1.600 mm a 2.700 mm acumulados 
anualmente, de leste, até a confluência dos rios Juruena e Teles Pires. Já a vazão 
média mensal do rio Tapajós, em estações de monitoramento em Barra de São 
Manuel (próximo à confluência de seus formadores, Teles Pires e Juruena) e a jusante 
da confluência do rio Jamanxim, é da ordem de 2.992 e 3.066 m3/s, respectivamente.  

As vazões médias mensais mínimas são comumente registradas em setembro e as 
máximas, em março conforme visto na figura 55. Os rios tributários Teles Pires e 
Juruena, têm contribuições similares em termos de vazão: em média, 5.303 e 6.301 
m3/s nas estações hidrológicas da ANA, situadas mais a jusante (Três Marias e foz do 
Juruena, respectivamente), somando 11.604 m3/s. 

 

 
Figura 55 - Médias mensais de vazões nas três estações de estudo. 

Fonte: Extraído do “Sumário Executivo - Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Tapajós”, 
produzido pelo Grupo de Estudos Tapajós (2014) com dados do HidroWeb/ANA. 

 

Santos et al. (2016) apontam a rede de drenagem como um dos principais atributos 
da Flona do Tapajós e sua área de entorno (30 km). 
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4.6 Limnologia 
 

O rio Tapajós é classificado como um rio de águas claras, com pouco teor de 
substâncias húmicas ou minerais em suspensão. Tendo seus formadores localizados 
nas regiões sedimentares centrais do Brasil, a extensa cobertura florestal e a baixa 
densidade populacional proporcionam uma boa qualidade da água em quase toda a 
extensão da bacia.  

Onde não há interferência antrópica, as águas tendem a ter alta transparência e baixa 
condutividade elétrica. As condições de qualidade da água da bacia com base nos 
dados do Projeto Brasil das Águas (BDA - Eletronorte, 2008) e, principalmente, com 
base nos dados do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA 
e Hidroweb/ANA), apontam para a boa qualidade da água, estando dentro dos limites 
definidos pela legislação ambiental, na área de interesse da UC.  

O rio Tapajós assim como seu principal tributário, o rio Jamanxim, apresentam baixa 
turbidez em todos os pontos monitorados, na área de interesse da Flona. Na questão 
de perfil trófico, o rio Tapajós caracteriza-se como oligotrófico, sendo baixas as 
concentrações de fósforo total, característica comum aos rios amazônicos de águas 
claras e condição propícia para classe 2, conforme a resolução do CONAMA nº 
357/2005. 

Na condição biológica, o rio Tapajós apresenta de um modo geral baixas 
concentrações de clorofila e de densidade fitoplanctônicas, por influência das águas 
do rio Amazonas. Porém, um quadro curioso de florações de algas é registrado no rio 
Tapajós, na altura de Santarém (PA), com a presença de cianobactérias 
potencialmente tóxicas (Cylindrospermopsis raciborskii). 

Estudos geoquímicos já realizados em diversos pontos da bacia indicam elevadas 
concentrações naturais de mercúrio (Hg) nos solos. Por outro lado, as concentrações 
desse elemento podem, também, estar sendo agravadas pelas atividades antrópicas 
presentes na região, particularmente o garimpo. 

A forma química em Metil-mercúrio é altamente tóxica acumulando-se nos 
organismos, podendo atingir níveis elevados nos peixes e os sedimentos 
contaminados são transportados por grandes distâncias (RODRIGUES et al., 1994). 
Alguns estudos vêm reportando a concentração elevada de Hg na biota, tanto em 
peixes de lagos na região do Baixo Tapajós (SAMPAIO et al., 2006 apud GET 2014) 
quanto em quelônios no Alto rio Tapajós (CARVALHO, 2012 apud GET 2014). 

Em relação aos níveis de mercúrio, apesar de estarem em níveis baixos, estudos 
conduzidos com populações ribeirinhas no entorno da Flona revelaram elevados 
níveis de mercúrio acumulado no organismo do grupo de pessoas analisadas, 
provavelmente resultado da exposição a baixos níveis de contaminação por longos 
períodos (IBAMA, 2004). 
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5. FATORES BIÓTICOS 

5.1 Vegetação 

5.1.1 Formações Vegetais 

A vegetação da Flona é formada por um mosaico de fitofisionomias dominada por 
florestas ombrófilas densas e ombrófilas abertas. Uma pequena porção a Noroeste da 
Flona é composta por formações pioneiras com influência fluvial e uma porção 
formada por florestas secundárias e áreas antropizadas concentradas principalmente 
no seu entorno. 

A Flona é dominada por Florestas Ombrófilas Densas, cobrindo aproximadamente 
92,7% de toda a área da Flona. Dentre as florestas densas a floresta ombrófila densa 
de terras baixas ocupa a maior porção com aproximadamente 71,57% de toda a Flona, 
seguida de floresta ombrófila densa submontana, cobrindo 18,07% e Vegetação 
secundária sem palmeiras, cobrindo aproximadamente 2,98% da área da Flona. As 
áreas de pastagens dentro dos imites da Flona cobrem 1,27% da área total. Segundo 
análise dos dados geográficos do IBGE, a área total antropizada dentro dos limites da 
Flona é de aproximadamente 5,21% da área total. 

 

Tabela 6 - Fitofisionomias, siglas das fitofisionomias utilizadas no mapa 23 de vegetação, área de 
cobertura (ha), e cobertura relativa (%) da Flona do Tapajós. 

Nome vegetação (Flona) Sigla 
Área de 

cobertura 
(ha) 

% 
Cobertura 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas Dossel emergente Dbe 379.664 71,57 

Floresta Ombrófila Densa Submontana Dossel emergente Dse 95.843 18,07 

Vegetação Secundária sem Palmeiras Vss 15.827 2,98 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel uniforme Dau 15.372 2,90 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras Asp 10.642 2,01 

Área de Pastagem Ap 6.734 1,27 

Vegetação Secundária com Palmeiras Vsp 5.057 0,95 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas Dossel uniforme Dbu 1.011 0,19 

Hidrografia Magua 322 0,06 

Total 530.473 100,00 

Fonte: Manual Técnico da Vegetação Brasileira – IBGE (2012) 
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Mapa 23 - Fitofisionomias na Flona do Tapajós e Entorno (IBGE). 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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Por conta da pressão por desmatamento e exploração de madeira, o entorno possuí 
uma área formada por pastagens e florestas secundária ligeiramente superior a área 
coberta por florestas. As pastagens e florestas secundárias cobrem aproximadamente 
37,6% da área de entorno, dominada pelas vegetações secundárias. As florestas 
cobrem aproximadamente 36,18% da região do entorno, sendo dominada pelas 
florestas ombrófilas densas de terras baixas, cobrindo aproximadamente 23,45% do 
entorno.  

Se considerados todos os subgrupos de florestas densas, a cobertura do território sob 
essa tipologia florestal é de 31,00% do entorno. As florestas ombrófilas abertas 
cobrem aproximadamente 5,15% do território do entorno e as formações pioneiras, 
embora presentes, cobrem menos de 0,05% de todo o entorno. 

 

Tabela 7 - Fitofisionomias, siglas das fitofisionomias utilizadas no mapa de vegetação, área de 
cobertura (ha), e cobertura relativa (%) do ENTORNO da Flona do Tapajós. 

Nome vegetação Sigla 
Área de 
cobertura 
(ha) 

% 
Cobertura 

Hidrografia Magua 113.714 26,17 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas Dossel emergente Dbe 101.893 23,45 

Vegetação Secundária sem Palmeiras Vss 83.086 19,12 

Área de Pastagens Ap 51.767 11,91 

Vegetação Secundária com Palmeiras Vsp 28.656 6,59 

Floresta Ombrófila Densa Submontana Dossel emergente Dse 23.744 5,46 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras Asp 22.369 5,15 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel uniforme Dau 6.569 1,51 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas Dossel uniforme Dbu 984 0,23 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel emergente Dae 909 0,21 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas Db 623 0,14 

Área Urbana Iu 133 0,03 

Formações Pioneiras com influência fluvial e / ou lacustre - 
herbácea sem palmeiras 

Pahs 121 0,03 

Formações Pioneiras com influência fluvial e / ou lacustre - 
arbustiva sem palmeiras 

Paas 5 0,00 

Total   434.573 100,00 

Fonte: Manual Técnico da Vegetação Brasileira – IBGE (2012) 

 

5.1.2 Inventário e Manejo 

A Floresta Nacional do Tapajós sempre foi área de estudo de diversos profissionais, 
nas mais diferentes áreas, como as ciências agrárias, biológicas, geológicas, sociais 
e meteorológicas. Este mosaico de conhecimento proporciona à comunidade científica 
nacional e internacional, uma descoberta de novos aspectos inerentes à conservação 
dos recursos naturais, seja explorando a socioeconomia, seja utilizando alta 
tecnologia. Estas novas pesquisas estão trazendo muitas oportunidades para uma 
forma mais eficiente de gestão da UC e dos seus recursos, com total empoderamento 
das comunidades tradicionais. 
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Em 2005, ao passo que a primeira versão do Plano de Manejo estava sendo 
consolidada, Oliveira (2005) divulgou informações muito importantes sobre as 
parcelas permanentes após 22 anos de pesquisa, testando diferentes intensidades de 
redução da área basal, por meio de desbastes sistemáticos. O tratamento que 
considerava o abate de árvores comerciais com DAP ≥ 55cm e desbaste de espécies 
não comerciais, para reduzir a área basal em 40% da área original, foi considerado o 
mais adequado, pois induziu ao maior aumento na riqueza florística e favoreceu várias 
espécies de valor comercial madeireiro que contribuíram na abundância e na área 
basal da floresta. 

Neste experimento foram encontradas mais de 300 espécies arbóreas, sendo as mais 
importantes comercialmente: andiroba (Carapa guianensis), angelim (Dinizia excelsa), 
aroeira (Astronium sp.) muiracatiara (Astronium gracile), faveira amargosa 
(Vataireopsis speciosa), freijó (Cordia goeldiana), jarana (Holopyxidium jarana), jutai-
açu (Hymenaea courbaril), maçaranduba (Manilkara huberi), marupá (Simaruba 
amara), pau-d’arco (Androanthus serratifolius), quaruba (Vochysia maxima), sucupira 
(Diplotropis sp.) e tatajuba (Bagassa guianensis). 

O tratamento T3, considerado o mais eficiente por diversas características na resposta 
da dinâmica florestal, ainda não é aplicado na prática por empresas, porém sua 
eficiência e as análises realizadas são robustas o suficiente para que seja 
implementado. No entanto, algumas perguntas precisam ser respondidas, uma vez 
que muitas espécies apresentam ritmos de crescimento diferentes, o índice de 
diversidade de Shannon e o número de espécies, não diferiu significativamente entre 
os tratamentos (Tabelas 8, 9 e 10). 

 

Tabela 8 - Listagem das espécies extraídas durante a exploração de madeira, na área de cada 
tratamento, na Floresta Nacional do Tapajós (km 114 da BR-163). 

  T1 T2 T3 T4 

Nome científico Nome Vulgar  n.ha-¹ m².ha-¹ n.ha-¹ m².ha-¹ n.ha-¹ m².ha-¹ n.ha-¹ m².ha-¹ 

Carapa 
guianensis 

Andiroba 4,8  1,30  2,3  0,60  1,0  0,20  2,0  0,60  

Manilkara huberi Maçaranduba 2,0  0,70  1,1  0,20  2,3  1,00  2,0  1,00  

Holopyxidium 
jarana 

Jarana 2,4  0,57  2,9  1,10  1,0  0,50  1,3  0,40  

Hymenaea 
courbaril 

Jutai-acu 0,8  0,56  0,6  0,10  0,3  0,20  - - 

Didymopanax 
morototoni 

Morototo 0,4  0,16  0,6  0,20  - - 0,7  0,20  

Bertholletia 
excelsa 

Castanha-do-
para 

0,4  0,22  1,2  1,60  - - 1,3  0,80  

Vatairea sericea Fava amargosa 0,4  0,10  0,6  0,30  - - - - 

Tabebuia 
serratifolia 

Pau-d'arco-
amarelo 

- - 0,6  0,20  0,3  0,10  - - 

Goupia glabra Cupiuba - - - - 1,0  0,50  2,0  1,10  

Cordia bicolor Freijo-branco - - - - 0,3  0,10  0,7  0,20  

Trattinickia 
rhoifolia 

Breu-sucuruba 0,4  0,16  - - - - - - 

Caryocar 
glabrum 

Piquiarana 0,4  0,28  - - - - - - 

Bagassa 
guianensis 

Tatajuba 0,8  0,40  - - - - - - 

Pouteria 
bilocularis 

Abiu-casca-
grossa 

0,4  0,10  - - - - - - 

Astronium gracile Aroeira - - 0,6  0,40  - - - - 
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Caryocar 
villosum 

Piquia - - 0,6  0,30  - - - - 

Swartzia 
stipulifera 

Gombeira - - 0,6  0,20  - - - - 

Ocotea rubra Louro-vermelho - - - - 0,3  0,10  - - 

Hymenaea 
parvifolia 

Jutai-mirim - - - - 0,3  0,10  - - 

Jacaranda copaia Parapara - - - - 0,3  0,10  - - 

Simaruba amara Marupa - - - - 0,3  0,20  - - 

Licaria canella Louro-preto - - - - - - 0,7  0,20  

Hymenolobium 
excelsum 

Angelin-da-mata - - - - - - 0,7  0,40  

Estimativa baseada na análise das parcelas permanentes medida antes e após a exploração. 

Fonte: Oliveira (2005). 

 

 

Tabela 9 - Lista das 40 espécies mais abundantes (n.ha-1) no tratamento T3 (3 ha), considerando 
árvores com DAP ≥ 5 cm, na Flona do Tapajós (km 114 da BR-163). 

‘ 
 

Anos após exploração 

Espécies GR 1 ano após explor. 1  5  7  13  21  

Carapa guianensis CT 15,7  13,7  15,0  14,0  14,7  14,3  

Cecropia leucoma NP 1,0  1,7  22,7  24,0  8,7  5,3  

Cecropia sciadophylla NP 0,0  0,0  22,7  27,3  5,7  3,0  

Cordia alliodora CP 9,3  8,7  11,3  12,0  13,7  13,0  

Cordia bicolor CP 4,0  3,0  7,3  10,3  10,3  10,3  

Couratari oblongifolia CT 11,7  10,3  10,0  10,3  12,0  16,0  

        

Duguetia echinophora NT 50,7  44,3  49,3  48,0  43,7  50,7  

Eschweilera blanchetiana NT 22,0  18,7  19,7  19,7  17,3  16,3  

Eschweilera odora NT 22,7  22,7  23,7  22,7  22,3  21,0  

Eugenia lambertiana NT 20,3  19,7  20,0  21,7  21,0  23,7  

Geissospermum senceum NT 10,7  9,7  11,0  12,0  12,3  16,3  

Guarea kunthiana PT 21,0  17,3  16,7  16,7  15,7  17,7  

Guarea sp. NT 9,0  7,7  8,7  9,0  10,0  10,0  

Guatteria poeppigiana PT 17,7  15,0  17,7  16,7  14,7  16,7  

Inga sp. (10 esp.) NP 73,7  70,7  109,9  127,7  116,0  137,7  

Jacaranda copaia CP 2,3  2,3  36,3  39,3  41,3  37,3  

Lacunaria jenmani NT 9,3  7,0  8,0  7,7  8,3  7,7  

Laetia procera CP 0,7  0,3  8,0  12,7  13,3  13,7  

Lauraceae (9 esp.) PT 37,7  31,3  34,0  34,3  30,7  29,7  

Licania sp. NT 7,3  7,3  9,7  9,7  9,3  5,7  

Licaria canella CT 16,3  12,3  13,7  15,0  19,7  25,3  

Maquira sclerophylla PT 9,7  9,0  8,7  8,3  9,3  11,3  

Neea sp. NT 52,0  48,3  51,3  52,0  48,7  51,3  

Paypayrola grandifolia  NT 13,0  10,0  10,7  10,3  10,0  9,0  

Perebea guianensis PT 25,3  18,7  20,7  20,7  21,3  25,7  

Pithecelobium racemosum CP 7,0  7,3  8,7  8,7  8,3  8,7  

Pouteria bilocularis  CT 15,0  13,7  13,7  3,7  14,3  14,3  

Protium apiculatum PT 68,0  57,3  67,3  71,7  78,0  105,3  
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‘ 
 

Anos após exploração 

Espécies GR 1 ano após explor. 1  5  7  13  21  

Quararibea guianensis NT 8,3  7,3  9,3  9,3  9,3  10,0  

Rinorea flavescens NT 25,0  23,3  26,7  26,0  28,7  31,0  

Rinorea guianensis NT 62,7  56,0  54,0  51,3  47,0  28,3  

Sagotia racemosa NT 12,3  10,7  11,7  11,7  11,0  16,0  

Sapotaceae (9 esp.) NT 79,7  72,7  75,3  75,3  65,3  55,3  

Sclerolobium 
chrysophyllum 

CP 10,7  10,7  12,3  12,7  12,3  13,0  

Sloanea froesii NP 7,7  7,0  12,0  15,0  14,3  12,7  

Sterculia pilosa PP 7,7  7,0  10,0  10,3  10,3  11,7  

Tachigalia sp. PP 6,7  7,0  11,0  14,7  12,3  10,7  

Talisia longifolia NT 17,0  13,3  14,3  14,7  16,0  20,0  

Theobroma speciosum NT 11,3  11,0  12,0  12,0  12,0  11,3  

Virola melinonii CT 12,0  8,0  9,0  9,7  10,3  14,7  

Total (40 espécies) - 
814,0 722,0 913,0 948,7 899,6 951,7 

(74,2%) (75,3%) (76,0%) (75,0%) (74,4%) (72,4%) 

Demais espécies - 
283,0 236,7 288,3 316,0 310,1 362,3 

(25,8%) (24,7%) (24,0%) (25,0%) (25,6%) (27,6%) 

Total Geral - 1097 958,7 1201,3 1264,7 1209,7 1314 

CT: Comercial tolerante, CP: comercial pioneira, PT: potencial tolerante, PP: potencial pioneira, NT: 
não comercial tolerante, NP: não comercial pioneira 

Fonte: Oliveira (2005). 

 

 

 

Tabela 10 - Lista das 40 espécies dominantes (m².ha-1) no tratamento T3 (3 ha), considerando 
árvores com DAP ≥ 5 cm, na Flona do Tapajós (km 114 da BR-163). 

 Anos após exploração 

Espécies GR 
1 ano após 

explor. 
1  5  7  13  21  

Apeiba albiflora PP 0,22 0,21 0,23 0,25 0,27 0,21 

Brosimum lactescens PT 0,37  0,15  0,31  0,32  0,36  0,22  

Brosimum obovata PT 0,35  0,15  0,16  0,17  0,18  0,21  

Brosimum parinarioides CT 0,31  0,31  0,23  0,23  0,24  0,27  

Carapa guianensis CT 0,86  0,50  0,56  0,59  0,68  0,84  

Ceiba pentandra CP 0,30  0,30  0,32  0,32  0,35  0,39  

Clarisia racemosa PT 0,24  0,16  0,17  0,17  0,18  0,20  

Cordia alliodora CP 0,16  0,16  0,18  0,16  0,18  0,21  

Couratari oblongifolia CT 1,13  1,03  1,06  1,09  1,16  1,22  

Duguetia echinophora NT 0,27  0,22  0,26  0,26  0,22  0,24  

Eschweilera blanchetiana NT 0,41  0,35  0,41  0,43  0,36  0,24  

Eschweilera odora NT 0,29  0,30  0,34  0,33  0,36  0,21  

Eugenia lambertiana NT 0,17  0,16  0,16  0,17  0,14  0,16  

Geissospermum senceum NT 0,57  0,50  0,55  0,57  0,60  0,57  

Guarea kunthiana PT 0,19  0,17  0,16  0,17  0,15  0,18  

Guatteria poeppigiana PT 0,53  0,46  0,46  0,42  0,41  0,43  
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 Anos após exploração 

Espécies GR 
1 ano após 

explor. 
1  5  7  13  21  

Holopyxidium jarana CT 0,65  0,19  0,21  0,19  0,20  0,22  

Inga sp. (10 esp.) NP 1,12  1,14  1,42  1,68  0,85  1,37  

Jacaranda copaia CP 0,20  0,05  0,24  0,31  0,47  0,84  

Lauraceae (9 esp.) PT 0,53  0,53  0,52  0,56  0,53  0,56  

Licaria canella CT 0,20  0,17  0,17  0,19  0,21  0,27  

Manilkara huberi CT 1,31  0,33  0,31  0,32  0,37  0,44  

Manilkara paraensis CT 0,58  0,58  0,61  0,62  0,65  0,70  

Manilkara sclerophylla PT 0,23  0,16  0,28  0,29  0,33  0,42  

Mezilaurus itauba CT 0,29  0,30  0,31  0,31  0,34  0,35  

Minquartia guianensis CT 0,73  0,68  0,72  0,72  0,75  0,81  

Neea sp. NT 0,65  0,59  0,64  0,65  0,62  0,60  

Perebea guianensis PT 0,20  0,15  0,18  0,18  0,18  0,23  

Piptadenia suaveolens PP 0,26  0,20  0,23  0,25  0,07  0,12  

Pouteria bilocularis  CT 1,14  1,02  1,01  1,04  1,10  1,27  

Protium apiculatum PT 0,94  0,84  1,00  1,06  1,13  1,45  

Rinorea guianensis NT 1,28  1,11  1,11  1,08  0,89  0,33  

Saccoglottis sp. NT 0,19  0,19  0,20  0,21  0,13  0,06  

Sahagunia racemifera NP 0,19  0,19  0,21  0,22  0,23  0,19  

Sapotaceae (9 esp.) NT 2,71  2,48  2,48  2,29  1,54  0,68  

Sclerolobium chrysophyllum CP 0,63  0,69  0,73  0,78  0,52  0,55  

Swartzia corrugata PT 0,16  0,17  0,19  0,20  0,22  0,22  

Tachigalia myermecophyla CP 0,26  0,27  0,15  0,17  0,23  0,15  

Trattinickia rhoifolia CT 0,14  0,11  0,13  0,14  0,18  0,23  

Virola melinonii CT 0,58  0,44  0,42  0,45  0,49  0,49  

Total (40 espécies) - 
21,50 17,72 19,00 19,55 18,07 18,33 

(74,5%) (75,9%) (74,6%) (73,3%) (74,2%) (72,2%) 

Demais espécies - 
7,4 5,6 6,5 7,1 6,3 7,1 

(25,5%) (24,1%) (25,4%) (26,7%) (25,8%) (27,8%) 

Total Geral - 28,87 23,34 25,46 26,66 24,35 25,40 

Fonte: Oliveira (2005). 

 

O experimento de longa duração (MELO, 2005), ainda é uma referência em termos de 
dinâmica da floresta amazônica. Outras parcelas permanentes ainda continuam sendo 
monitoradas por alunos do curso de Engª. Florestal da UFOPA, gerando diversos 
trabalhos de conclusão de curso, publicações em periódicos, anais de iniciação 
científica, dissertações e teses. 

A Dinâmica e composição florística da Flona do Tapajós ainda são assuntos em 
evidência no mundo científico, sejam eles na forma de inventário florestal, como 
também utilizando técnicas mais sofisticadas, como propôs (ESPÍRITO-SANTO; 
SHIMABUKURO; EDUARDO, 2005), realizando análise fitossociológica da 
composição florística da Flona do Tapajós com apoio de geoprocessamento e 
estatística multivariada. 

O autor utilizou técnicas de sensoriamento remoto e análise de imagens orbitais para 
detectar diferenças sutis na tipologia vegetal e então definir a área de estudo e 
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delinear as unidades amostrais (Figura 56). Dentro das áreas de floresta primária (FP), 
foram instalados transectos de 10x250m e nas áreas de floresta secundária (FS) 
transectos de 10x100m, onde foram coletadas as variáveis dendrométricos 
circunferência a altura do peito (CAP), altura comercial (HC) e altura total (HT). 

 

 
Figura 56 - Distribuição dos transectos inventariados na Flona do Tapajós. 

Fonte: Espírito-Santo et al. (2005). 

 

A análise fitossociológica realizada gerou uma série de resultados que corroboram 
com os conhecimentos acumulados sobre a ecologia de florestas tropicais. No 
entanto, de uma forma mais sofisticada, mostrando diretamente os resultados 
espacializados com auxílio do geoprocessamento e análises multivariadas, como a 
análise de correspondência principal corrigida, calculada por meio da análise de 
similaridade florística de Jaccard (presença e ausência de espécies), como mostra a 
figura a seguir. 
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Figura 57 - Distribuição diamétrica dos 3.858 indivíduos (FP) e 2.730 indivíduos (FS), arbóreos 

amostrados na Flona do Tapajós. 

Fonte: Espírito-Santo et al. (2005). 

Na figura 57, a distribuição diamétrica nas classes acima 100 cm para florestas 
primárias ocorrem baixa incidência de indivíduos. Na sucessão secundária encontra-
se indivíduos até a classe de 90 cm. Na figura 58 é apresentado o comportamento do 
número de espécies em unidades amostrais.  

 

 
Figura 58 - Curva espécie área das unidades amostrais na Flona do Tapajós para (FP) e (FS). 

Fonte: Espírito-Santo et al. (2005). 
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Figura 59 - Trechos de FP da Flona do Tapajós, com grande similaridade fitofisionômica (a), 

quantitativa (b) e florística (c). 

Fonte: Espírito-Santo et al. (2005). 

 

Segundo o autor, por meio das análises de processamento de imagens ETM, SRTM 
(Figura 59) e dos trabalhos de campo, foi possível identificar três padrões 
fitogeográficos distintos dentro da Flona do Tapajós: (1) porção norte, com dominância 
do babaçu (Orbignya phalerata Mart.); (2) porção central, indicada pela análise 
quantitativa como uma região de espécies bastante similares no alto e no baixo platô; 
e (3) porção sul, indicada pela análise florística como uma região de alta diversidade 
e frequência de palmeiras, como mumbaca (Astrocaryum mumbaca Mart), tucumã 
(Astrocaryum vulgare Mart.) e inajá (Maximiliana martiana karst.). 

 

Outros estudos com crescimento de árvores (COSTA; SILVA; CARVALHO, 2008), que 
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registrou o incremento volumétrico em torno de 1,7 m³.ha-1.ano-1 para uma área de 64 
ha na Flona do Tapajós, no km 67da BR-163, após a atividade de exploração, manteve 
taxas de crescimento decrescente ao longo do tempo, como mostra a figura 60 
indicando que é necessária a intervenção na área, como um desbaste seletivo e 
sistemático. 

 

 
Figura 60 - Mudança no crescimento anual médio em diâmetro por grupos de espécies no período de 
1981 a 1997, em uma área de terra firme na Floresta Nacional do Tapajós, à altura do km 67 da BR-

163, (Rodovia Santarém-Cuiabá). 

Fonte: Espírito-Santo et al. (2005). 

 

Estudos sobre inventário e florística, com a finalidade de identificar a estrutura e a 
dinâmica florestal de áreas exploradas, fornecem subsídios para o manejo florestal da 
UC, onde podemos citar trabalhos como (GONÇALVES; SANTOS, 2008), e a 
importância da correta identificação botânica, conforme (PROCÓPIO; SECCO, 2008), 
identificando espécies comerciais como o Tauari. Essa talvez seja uma das mais 
importantes etapas, uma vez que a identificação errônea em planos de manejo 
florestal pode acarretar inconformidades, gerando multas e paralisando atividades 
florestais, inviabilizando novas autorizações para exploração. 

Pesquisas de longa duração têm se destacado na Flona do Tapajós, onde talvez seja 
um dos locais mais antigos em acompanhamento de parcelas permanentes. Após 28 
anos da primeira atividade de exploração florestal (REIS et al., 2010), avaliou o 
potencial madeireiro com o objetivo de subsidiar tomadas de decisões sobre o manejo 
florestal, principalmente no que diz respeito ao intervalo do ciclo de corte, que 
atualmente é de 30 anos. 

O estudo identificou que após 28 anos da exploração, foram encontradas 1.095 
árvores ha-1 com o DAP ≥ 5 cm na amostra analisada (9 ha = 9.859 árvores), 
distribuídas em 54 famílias botânicas, 160 gêneros e 239 espécies, incluindo 26 
espécimes que foram identificadas somente em nível de gênero e cinco não 
identificadas, devido à impossibilidade de coleta de material botânico fértil. As famílias 
com o maior número de espécies foram Fabaceae (45), Moraceae (16) e 
Lecythidaceae (13), que juntas ocuparam quase um terço do total de espécies (31%). 
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Em relação à abundância absoluta (árvores ha-1), as famílias que se destacaram foram 
Fabaceae (197,2) Burseraceae (74,2) e Lecythidaceae (73,7), que juntas 
representaram 28,8% dos indivíduos amostrados. 

As espécies que apresentaram o maior número de indivíduos (árvores.ha-1) foram Bixa 
arborea (61,3.ha-1), Protium altsonii (53,4.ha-1), Rinorea guianensis (49,4.ha-1), Virola 
michelii (39,2.ha-1) e Pouteria macrophylla (37,6.ha-1), que juntas ocuparam 30% dos 
indivíduos amostrados. Nas categorias apresentadas pelo autor, como madeira 
comercial (MC), madeira potencial (MP) e madeira sem valor comercial (MS), as 
espécies que se destacaram estão apresentadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 11 - Espécies mais abundantes, segundo a classificação proposta por Reis et al. (2010). 

Espécies Abundância 

Madeira comercial (MC) árvores.ha-1 

Virola Michelii 39,2 

Couratari stellata  18 

Carapa guianensis  17,6 

Tachigali chrysophylla 13,7 

Madeira potencial (MP) árvores.ha-1 

Protium altsonii  53,4 

Rinorea guianensis 49,4 

Pouteria macrophylla 37,6 

Perebea guianensis 25,9 

Madeiras sem valor (MS) árvores.ha-1 

Bixa arborea 61,3 

Aparisthmium cordatum 31,6 

Coussarea paniculata  29,4 

Guatteria poeppigiana 15,7 

Fonte: Reis et al. (2010). 

 

O autor também cita que após 28 anos da exploração, 96,7% dos indivíduos possuem 
diâmetro inferior a 45 cm, o que antes da exploração foi praticamente 20% inferior 
(RUSCHEL, 2008), demonstrando que a extração foi muito pesada (72 m3.ha-1). 

Somente 47 espécies apresentaram o diâmetro mínimo de corte (DAP ≥ 50 cm), que 
juntas, somaram quase um terço do volume total dos indivíduos amostrados na área 
(80,6 m3.ha-1), mas considerando a retirada das espécies proibidas para exploração 
(Bertholletia excelsa e Hevea brasiliensis), o volume potencial a ser explorado seria 
de 75,5 m3 ha-1. 

O experimento não teve como base o que se aplica na lei, no que diz respeito à 
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seleção de espécies para exploração (árvores raras, matrizes e 10% de 
remanescentes), bem como observações fundamentais à comercialização, como a 
qualidade de fuste e árvores danificadas naturalmente, o que vem a reduzir o volume 
potencial para colheita comercial. 

Comparando o volume de madeira comercial (MC), DAP ≥ 50 cm registrado em 1981, 
com o volume incrementado até 2007, observaram um aumento de 137,4%, 
incremento de 43,7 m3.ha-1(Tabela 12). O maior incremento volumétrico foi observado 
nas espécies sem valor comercial (MS), com 361% (11,2 m3.ha-1). Supõe-se que com 
a abertura do dossel florestal pela exploração, as (MS) foram favorecidas pela maior 
entrada de luz, diminuição da competição por nutrientes e rápida colonização das 
clareiras de algumas dessas espécies (REIS et al., 2010). 

 

Tabela 12 - Análise comparativa das variáveis volume e Incremento Periódico Anual (IPA) em 
volume, entre os anos de 1981 e 2007, para as três categorias (MC, MP e MS). 

Classificação de valor comercial de madeiras tropicais 

1981 MC (m³.ha-1) MP (m³.ha-1) MS (m³.ha-1) Totais 

DAP<50 44,66 43,57 15,48 103,71 

DAP≥50 34,19 9,53 3,10 46,82 

Total 78,84 53,11 18,58 150,53 

2007 MC (m³.ha-1) MP (m³.ha-1) MS (m³.ha-1) Totais 

DAP<50 54,76 62,87 28,87 146,49 

DAP≥50 80,59 14,21 14,29 109,09 

Total 135,34 77,08 43,16 255,58 

Diferença 1981-2007(m³.ha-1) Totais 

DAP<50 10,10 19,3 13,38 42,78 

DAP≥50 46,4 4,68 11,20 62,28 

Total 56,5 23,98 24,58 105,05 

IPAV* MP (m³.ha-1.ano-1) MP (m³.ha-1.ano-1) MP (m³.ha-1.ano-1) Totais 

DAP<50 0,39 0,75 0,52 1,66 

DAP≥50 1,8 0,18 0,43 2,41 

Total 2,19 0,93 0,95 4,07 

*IPAV = Incremento Periódico Anual (IPA) em Volume (m³.ha-1.ano-1). 
Fonte: Reis et al. (2010). 

 

Dentre as espécies que mantiveram incrementos significativos após a exploração de 
1979, podemos citar a andiroba (Carapa guianensis) e ucuúba da terra firme ou casca 
de vidro (Virola michelii), conforme Reis et al. (2010). Dentre as classes diamétricas 
analisadas, ficou evidente que os indivíduos com maior diâmetro cresceram mais e as 
classes com DAP<25cm apresentaram menores incrementos. 
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Figura 61 - Incremento Periódico Anual (IPA) em volume de 10 espécies exploradas na Floresta 

Nacional do Tapajós, considerando 26 anos (1981-2007).  

Fonte: Reis et al. (2010). 

O artigo confirma que a exploração madeireira sem critérios ecológicos e técnicos 
pode ser altamente prejudicial para a dinâmica florestal, ficando claro que a estrutura 
da floresta remanescente é bem sensível às intervenções posteriores, uma vez que 
suas estruturas vertical e horizontal ficam sensibilizadas, bem diferente da floresta 
primária, onde diversas espécies, principalmente as exploradas com maior diâmetro, 
podem demorar muito tempo para recuperar o estoque inicial. 

Estudos de viabilidade econômica na atividade de manejo também são realizadas na 
Flona do Tapajós, como mostra a publicação de Stancioli et al. (2009), onde a 
atividade de corte de cipós faz parte das atividades pré-exploratórias, realizadas um 
ano antes da exploração madeireira e contribuem nos custos operacionais das 
empresas que realizam o manejo. É uma atividade extremamente importante, pois 
quando realizada de forma correta, evita acidentes e não interfere nas atividades de 
derrubada e arraste. 

Neste experimento, o corte de cipós, segundo o método M4 (Individual 1ª colheita) 
apresentou o menor custo (US$6,35/ha) e o maior rendimento (2,07 ha/hora), pois se 
baseia no fato de a sua metodologia exigir o corte de cipós em uma quantidade menor 
de árvores, podendo a população de cipós ser mais preservada em relação aos 
demais métodos de corte analisados, mantendo assim, sua importante função 
ecológica na floresta. No entanto, cortar menor área de cipós implicará na 
necessidade de novos cortes de cipós em atividades posteriores. 

Custos e ajustes de inventário florestais também são atividades bem conhecidas no 
manejo florestal, seu planejamento e correta instalação, determinam os custos de uma 
atividade de suma importância e que influenciará nos resultados da exploração e 
consequentemente no preço final da madeira. Os estudos de (ANDRADE et al., 2015; 
ANDRADE; GAMA; MELO, 2012), observaram isso em campo para situações distintos 
de manejo 

O estudo encontrou um custo para as atividades de campo, dentro do inventário, a um 
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valor total de R$ 96.796,04, sendo 632,65 R$/ha que foi amostrado. O pagamento da 
mão de obra respondeu por 79,94% (R$ 77.375,00) dos custos totais das atividades 
de campo. Os demais custos foram com alimentação da equipe em campo 
(R$13.858,22) com uma média de R$ 12,87/pessoa/dia, medicamentos (R$ 1.148,32) 
e material de consumo (R$ 4.414,50). O sistema de amostragem adotado obteve um 
erro de amostragem inferior a 10%, mostrou ser exequível com um número razoável 
de pessoas envolvidas na atividade e os custos da atividade indicam a potencialidade 
do método para utilização em outras áreas de floresta com grandes extensões na 
Amazônia, ressaltando-se que o relevo pode influenciar no aumento dos custos 
operacionais do manejo como um todo. 

Muitas publicações tiveram como objetivo verificar a dinâmica da floresta nativa após 
uma intervenção, seu incremento, crescimento e mortalidade, conforme os trabalhos 
publicados no I e II Seminário de Pesquisas Científicas da Floresta Nacional do 
Tapajós, bem como em outros periódicos e Teses, como mostram os trabalhos de 
(ANDRADE; DE CARVALHO, 2011; CAROLINE et al., 2011; FERREIRA et al., 2011; 
JESUS et al., 2015; SANTOS; MORAES; MELO, 2015). Dá-se ênfase também, para 
estudos de espécies comerciais específicas, com a finalidade de investigar qual o 
comportamento dessas espécies sob intervenção da exploração de impacto reduzido 
(Figura 62 e Figura 63), conforme estudos de (ANDRADE, 2016; CASTRO; DE 
CARVALHO, 2014; VIEIRA et al., 2011, 2013; VIEIRA; GAMA; ANDRADE, 2014). 

 

 
Figura 62 - A-Distribuição das classes de tamanho e B-Distribuição diamétrica de Carapa guianensis 

nas UT’s 7 e 10 da UPA 5, na área de manejo florestal do Projeto Ambé, Flona do Tapajós. 

Fonte: Viera et al. (2011).  

 

No artigo, o autor inviabiliza sua exploração para fins madeireiros, uma vez que sua 
distribuição diamétrica encontra-se em desequilíbrio, sem indivíduos em todas as 
classes. Apesar de a espécie ter características desejáveis, como rápido crescimento, 
desenvolver-se de forma agregada na floresta e ser uma excelente produtora de 
frutos, sua descontinuidade poderia comprometer um grupo de remanescentes muito 
importante para o próprio manejo, o seu estoque. Porém ele recomenda que a 
espécies seja utilizada para fins não madeireiros. 

Em relação à Massaranduba, árvore muito explorada na Flona do Tapajós e com valor 
comercial no mercado madeireiro, não apresentou resultados tão satisfatórios quanto 
a uma série de variáveis importantes, indicando maior critério na seleção de esta 
espécie para exploração. 
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Figura 63 - A-Distribuição das classes de tamanho e B-Distribuição diamétrica de Carapa guianensis 

nas UT’s 7 e 10 da UPA 5, na área de manejo florestal do Projeto Ambé, Flona do Tapajós. 

Fonte: Castro e Carvalho (2014).  

 

Segundo Castro e Carvalho (2014), a população de Manilkara huberi mostrou-se 
pouco dinâmica em densidade, frequência e área basal na floresta, 26 anos após a 
exploração, evidenciando que haja um manejo específico da espécie, com aplicação 
de tratamentos silviculturais que promovam o aumento da sua regeneração natural na 
floresta e o crescimento das plantas mais jovens. A reposição da área basal da 
espécie é muito lenta, indicando que vai precisar de, provavelmente, mais de cem 
anos para recuperar seu estoque inicial, considerando a intensidade de exploração 
aplicada na área, em torno de 75m³.ha-1. 

Para a espécie Minquartia guianenesis Aubl., em termos econômicos, foi testado por 
(ANDRADE, 2016) dois tratamentos, T0 - Testemunha, floresta sem intervenção; e T1 
- Exploração de espécies comerciais madeireiras com diâmetro à altura do peito (DAP) 
≥ 45 cm, ocorrido em 1982, sem nenhuma intervenção posterior. 

Utilizou-se o preço médio de 233,00 R$.m-3 em 2010 para multiplicar pelo volume 
colhido de 132,31 m3.ha-1 no tratamento T0, obtendo-se uma receita total de 30.828,23 
R$.ha-1. Por meio da multiplicação do volume pelo dispêndio de 56,00 R$.m-3 do ano 
de 2010, encontrou-se um custo de 7.409,36 R$.ha-1, registrando um lucro 23.418,87 
R$.ha-1, bem superior que o tratamento T1, que apresentou volume colhido de 104,36 
m3.ha-1, gerando uma receita total de 24.315,88 R$.ha-1, custo de 5.844,16 R$.ha-1, 
registrando um lucro 18.471,72 R$.ha-1. 
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Tabela 13 - Rendimento em reais por hectare (R$.ha-1) do manejo florestal de Minquartia guianensis 
Aubl., para os dois tratamentos por classe de diâmetro (cm), na Floresta Nacional do Tapajós. 

Centro de Classe 
DAP (cm) 

Floresta sem intervenção Exploração com DAP≥45cm 

Receita 

 

Custo 

 

Lucros Receita Custo Lucros 

20 1,86 0,45 1,41 0,88 0,21 0,67 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 7,87 1,89 5,98 76,69 18,43 58,26 

50 200,81 48,26 152,55 47,66 11,46 36,20 

Total 210,54 50,60 159,94 125,23 30,10 95,13 

Fonte: Andrade (2016). 

 

É reforçada a possibilidade da exploração comercial de Acariquara (Minquartia 
guianenesis Aubl.), argumentando que a espécie pode ser comercializada com 
diâmetros abaixo dos 50 cm, estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 406, de 
02/02/2009, que dispõe sobre o diâmetro mínimo de corte (DMC). A espécie tem 
características que a destacam, como a forma do fuste totalmente sulcado e 
acanalado e, sua alta densidade da madeira, conferindo-lhe excepcional dureza e 
resistência, sendo utilizada como postes e vigas na construção civil. 

 
 

5.2 Uso dos recursos florestais 
Na apresentação sobre o Uso dos Recursos Florestai serão apresentados dados de 
inventários de espécies de potencial manejo florestal, e informações sobre pesquisas 
no campo das ciências florestais realizadas na área da Flona do Tapajós. 

 

5.2.1 Inventário florestal e tamanho ótimo de parcelas 

 

O inventário, como principal ferramenta para o manejo florestal, sempre tem destaque 
em pesquisas de longa duração e novas metodologias de campo, como em 
(QUEIROZ et al., 2010), que descreve a eficiência de quatro subparcelas na forma 
aglomerada e em formato de cruz, no sentido Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada uma 
das quatro foi dividida em mais 25 subparcelas de 50 metros x 20m. 
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Figura 64 - Estrutura conglomerada cruz de malta utilizada no inventário da Flona do Tapajós-

Belterra/PA, em 1977. 

Fonte: Queiroz et al. (2010). 

O experimento baseava-se na escolha do tamanho ideal de parcelas, por meio do 
método da curvatura máxima, onde a partir dos coeficientes de variação (CV) obtidos 
para cada tamanho de parcela, uma curva é então traçada através das coordenadas 
resultantes, sendo o tamanho ótimo da parcela localizado na região de máxima 
curvatura e determinado de forma visual, adotando-se como tamanho ideal o valor 
correspondente à abscissa do ponto naquela região. Isso por meio da de regressão 
dos coeficientes de variação (CV), de correlação intraconglomerado (Corr) e do 
número de subparcelas, conforme a tabela 14. 

A partir dessas informações é possível estruturar a forma do conglomerado, além de 
permitir estimar a variância da média e, consequentemente, dimensionar a amostra 
para um determinado limite de erro, para o que a distância entre as subparcelas não 
deverá ser inferior a 50 m. 
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Tabela 14 - Equações de regressão dos coeficientes de variação (CV), de correlação 
intraconglomerado (Corr) e do número de subparcelas, em função da área das subparcelas para as 

três variáveis-resposta do inventário da Flona do Tapajós (1977). 

Equações R²aj (%) p-valor 

Log10CV(Vt) = 1,43651 - 0,408034log10Área 99,5 0,000 

Log10CV(V1) = 1,9773 - 0,358936log10Área 99,3 0,000 

Log10CV(Vm) = 2,11907 - 0,352129log10Área 98,7 0,000 

CorrVt(%) = 4,107 + 35,471 Área 91,2 0,000 

CorrV1(%) = 9,306 + 42,888 Área 99,3 0,000 

CorrVm(%) = 2,918 + 38,527 Área 98,7 0,000 

log10m(Vt) = 0,34896 - 0,49852log Área 99,5 0,000 

log10m(V1) = 0,25244 - 0,45663log Área 99,3 0,000 

log10m(Vm) = 0,30659 - 0,64067 log Área 98,7 0,000 

Fonte: Queiroz et al. (2011). 

 

O autor conclui que o formato conglomerado cruz de malta em inventários florestais 
na Amazônia, considerando árvores com DAP ≥ 25 cm, deve apresentar subparcelas 
com tamanhos de 0,25 a 0,32 ha e distantes do ponto central de 50 a 100 m. Para 
evitar autocorrelação entre as subparcelas, ou seja, homogeneidade, a distância entre 
elas e o seu ponto central não deverá ser inferior a 50 m. Todavia, quando aumenta 
essa distância, maior é a eficiência, pois menores são os valores dos coeficientes de 
correlação intraconglomerados. 

 

5.2.2 Ecologia e recursos genéticos 

 

A Flona do Tapajós desperta questionamentos nos diversos ramos da ciência, dentre 
elas as interações ecológicas intra e interespecíficas, os ciclos biogeoquímicos, os 
eventos naturais como abertura de clareiras e eventos ecológicos resultantes de 
intervenções como a exploração de impacto reduzido. 

Compreender como se dá o ciclo de vida de uma planta, utilizando a fenologia como 
ferramenta, é importante do ponto de vista ecológico, principalmente pelo fato da 
floresta responder de forma diferente com a sazonalidade climática, modificando o 
ritmo reprodutivo das essências florestais, nas diferentes fitofisionomias da Flona do 
Tapajós. O estudo de (MAUÉS; KANASHIRO; OLIVEIRA, 2011), é um exemplo de 
investigação nesta área, com registros semanais entre outubro de 2001 e julho de 
2004, de ocorrência de botões florais, flores, fruto jovem, fruto maduro, dispersão, 
folha nova, folha madura; desfolha parcial e desfolha total. 

Como resultado o autor identificou que J. copaia, C. guianensis e B. guianensis 
apresentaram florescimento anual, enquanto D. odorata e S. globulifera tiveram 
padrão sub-anual. O maior percentual de florescimento na população ocorreu nos 
meses de menor precipitação pluviométrica (agosto a novembro), coincidindo com as 
práticas de exploração madeireira. No entanto, essas informações ainda não são 
levadas em considerações nos planos de manejo florestais sustentáveis. 
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Espécies importantes como o Pau-Rosa também são alvos de pesquisas sobre 
matrizes de espécies raras, como mostra o trabalho de (REIS et al., 2014), onde o 
objetivo foi identificar indivíduos na Floresta Nacional do Tapajós como possíveis 
matrizes de conservação genética. No trabalho foram mapeados 15 indivíduos, a 
maioria isolado, sendo oito coletados entre as Unidades de Produção Anual – UPAs 
3, 5 e 7; um próximo à estação de pesquisa do projeto LBA e um na antiga área do 
projeto Dendrogene. Os outros cinco, na área de Manejo Florestal pelo acesso do km 
67 da BR-163. 

O Pau-Rosa (Aniba rosaeodora Ducke - Lauraceae) é a planta aromática amazônica 
mais conhecida e importante no comércio de óleos essenciais. Seu óleo é obtido por 
destilação das folhas, galhos, madeira e raízes, sendo rico em linalol. O produto tem 
grande demanda no mercado nacional e internacional por ser utilizado na 
aromaterapia, bem como na perfumaria de alto valor econômico. A espécie está na 
Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Também é 
classificada pela Red-List/IUCN na categoria Ameaçada, critério “em perigo”. 

Estudos sobre mapeamento genético de espécies florestais estão cada vez mais 
frequentes, uma vez que a tecnologia possibilita isso. Uma das espécies mais 
exploradas nos últimos tempos de forma geral é a Massaranduba (Manilkara huberi), 
sendo assim (CRISTINA et al., 2008) detectou a existência de estruturação genética 
significativa em distâncias de até 250 m, o que indica dispersão de sementes restrita 
e confirma o padrão de organização espacial da variabilidade genética mostrado pela 
análise de DNA nuclear, o que evidencia isolamento por distância e a necessidade de 
manutenção de grandes áreas de floresta primária para garantir a sobrevivência de 
maior número de subpopulações. 
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Figura 65 - A - Correlograma do índice I de Moran, para 19 classes de distância, na população natural 
de Manilkara huberi; B - histograma do coeficiente de coancestria, de acordo com Loiselle et al. 

(1995), para 10 classes de distância, na população natural de M. 

Fonte: Azevedo et al. (2008). 

 

Os trabalhos sobre os efeitos da exploração como os de (MACHADO et al., 2013; 
SANTOS et al., 2014), que verificou a influência do manejo florestal nos fluxos 
turbulentos de calor latente (LE) e calor sensível (H) na Floresta Nacional do Tapajós 
na Amazônia oriental na região de Santarém-PA. 

O autor observou que durante o período de exploração na Floresta Manejada, os 
valores de H aumentaram severamente, e retornaram para os valores semelhantes 
ao período do pré-corte por três anos (início de 2004), como observado em Miller et 
al. (2011), onde o fluxo de H sobre a Floresta Manejada aumentou fortemente, 
conforme a quadro 22 e a figura 66: 
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Quadro 22 - Médias mensais de fluxo de calor de sensível (H), fluxo de calor latente (LE), 
Temperatura do ar (Tar) Umidade do solo (Usolo). 

Floresta 
manejada (km 83) 

H (W.m-2) LE (W.m-2) Tar (°C) Usolo (m³.m-3) 

29,5 ± 12 117,9 ± 31,8 25,8 ± 1,1 0,445 ± 0,04 

 

 
Figura 66 - Variação diária e mensal de H e Temperatura do ar para (a e c) e LE, Precipitação e 

Umidade do solo na Floresta Manejada (b e d). 

Fonte: Machado et al. (2013).  

 

Santos et al. (2014) observou a regeneração natural após a exploração, onde a 
composição florística compreendeu um total de 714 indivíduos, distribuídos em 134 
espécies, 146 gêneros e 52 famílias botânicas. Obteve o índice de Shannon igual a 
2,44 antes e 2,57 após a exploração. Não houve diferença nas espécies de maiores 
Índices de Valores de Importância (IVI), e nem diferenças no crescimento. Os 
resultados encontrados nas duas ocasiões sugerem um equilíbrio dinâmico, 
mostrando que o manejo florestal realizado nas áreas obteve sucesso no quesito 
conservação da natureza. 
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5.2.3 Espécies protegidas, de interesse comercial e potenciais 

para exploração madeireira e não madeireira 

 

A Flona do Tapajós possui atualmente 05 espécies florestais ameaçadas de extinção, 
são elas: Angelim-rajado (Marmaroxylon racemosum), Castanha do Brasil 
(Bertholletia excelsa) e Sucupira (Bowdickia nitida), classificadas na categoria 
“vulnerável”; e Pau-rosa (Aniba rosaeodora) e Mogno (Swietenia macrophylla), 
classificados na categoria “em perigo”. Os dados dos inventários florestais analisados 
neste Plano de Manejo indicam que árvores adultas de Pau-rosa estão em baixo nível 
de densidade na Flona do Tapajós (ANDRADE et al., 2015). 

No Projeto Ambé foram adotados, para fins de levantamentos florísticos, um número 
de 105 espécies selecionadas nas categorias de utilização comercial de uso 
madeireiro, comercial de uso não madeireiro, potencial e protegida, conforme o 
quadro 23. 

 

Quadro 23 - Lista de espécies por grupo de uso a manejar e a proteger. 

Espécie (Nome 
Vulgar) 

Nome Científico Grupo de uso 

Acapu amarelo Swartzia ingifolia Ducke Potencial 

Acariquara Minquartia guianensis Aubl. Comercial madeireiro 

Amapá doce Brosimum parinarioides Ducke Comercial não madeireiro 

Amapai Brosimum lactescens (S. Moore) C.C.Berg Comercial não madeireiro 

Ananim Symphonia globulifera L.f. Potencial 

Andiroba Carapa guianensis Aubl. Comercial não madeireiro 

Angelim da mata Hymenolobium excelsum Potencial 

Angelim pedra Hymenolobium petraeum Comercial madeireiro 

Angelim rajado 
Marmaroxylon racemosum (Ducke) Killip. ex 
Record. 

Comercial madeireiro 

Angelim vermelho Dinizia excelsa Comercial madeireiro 

Araracanga Aspidosperma album (Vahl) Ben. ex Pichon. Potencial 

Barbatimão Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. Potencial 

Breu amarelo Protium paniculatum Potencial 

Breu amescla Trattinnickia rhoifolia Willd. Comercial madeireiro 

Breu branco Protium pallidum Cuatrec. Potencial 

Breu manga Tetragastris altíssima Potencial 

Breu sucuruba Protium sacotianum Potencial 

Breu vermelho Protium puncticulatum J.F.Macbr. Potencial 

Caju açu Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. Potencial 

Carapanauba Aspidosperma nitidum Benth. ex Müll. Arg. Comercial não madeireiro 

Castanha de arara Joannesia heveoides Ducke Potencial 

Castanheira Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. Protegida 

Cedro rosa Cedrela fissilis Vell. Protegida 

Cedro vermelho Cedrela odorata L. Comercial madeireiro 

Cedrorana Cedrelinga catenaeformis Ducke Comercial madeireiro 

Copaíba Copaifera multijuga Hayne Comercial não madeireiro 

Coracão de negro Chamaecrista bahiae Potencial 

Cuiarana Terminalia dichotoma G. Mey. Potencial 
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Espécie (Nome 
Vulgar) 

Nome Científico Grupo de uso 

Cumarú Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 
Comercial madeireiro e não 
madeireiro 

Cupiuba Goupia glaba Potencial 

Currupixa Micropholis melinoniana Comercial madeireiro 

Embaubarana Pourouma guianensis Aubl. Potencial 

Fava amargosa Vatairea paraensis Ducke Comercial madeireiro 

Fava bolacha Vatairea erythrocarpa Potencial 

Fava bolota Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. Potencial 

Fava doce Vatairea sp. Potencial 

Fava paricá Schizolobium amazonicum Potencial 

Fava rabo de arara Parkia gigantocarpa Ducke Potencial 

Fava rosca Enterolobium schomburgkii (Benth.). Potencial 

Fava timbaúba Enterolobium maximum Ducke Comercial madeireiro 

Fava timborana 
Pseudopiptadenia psilostachya (Benth.) G.P. 
Lewis & L.Rico 

Comercial madeireiro 

Fava tucupi Parkia mulijuga Benth. Comercial madeireiro 

Freijó cinza Cordia goeldiana Huber Comercial madeireiro 

Garapeira Apuleia moralis Spruce ex Benth. Comercial madeireiro 

Goiabão Pouteria bilocularis (H. Winkl.) Baehni Comercial madeireiro 

Gombeira Swartzia panacoco Comercial madeireiro 

Guajará bolacha Syzygiopsis appositifolia Potencial 

Guariuba Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Potencial 

Ipê amarelo Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols. Comercial madeireiro 

Ipê roxo Tabebuia incana A. Gentry Comercial madeireiro 

Itaúba Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez Comercial madeireiro 

Itaúba abacate Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez Potencial 

Jarana Lecythis lurida (Miers) S.A. Mori Comercial madeireiro 

Jatobá Hymenaea courbaril L. Comercial madeireiro 

Jutaí mirim Hymenaea parvifolia Huber Comercial madeireiro 

Louro amarelo Licaria brasiliensis (Nees) Kosterm. Comercial madeireiro 

Louro chumbo Aniba burchellii Potencial 

Louro itaúba Ocotea sp. Potencial 

Louro preto Ocotea baturitensis Vattimo Comercial madeireiro 

Louro rosa Aniba parviflora mez Comercial madeireiro 

Louro tamaquaré Caraipa richardiana Camb. Comercial madeireiro 

Louro vermelho Ocotea rubra Mez. Comercial madeireiro 

Macacauba Plathysmicium sp. Potencial 

Maçaranduba Manilkara huberi (Ducke) Chevalier Comercial madeireiro 

Mandioqueira Ruizterania albiflora (Warm.) Marcano-Berti Potencial 

Mandioqueira rosa Qualea gracilior Pilg. Potencial 

Maparajuba Manilkara paraensis (Huber) Standl. Comercial madeireiro 

Marupá Simarouba amara Aubl. Comercial madeireiro 

Melancieira Alexa grandiflora Ducke Comercial madeireiro 

Mirindiba Glycydendron sp. Potencial 

Mirindiba doce Glycydendron amazonicum Ducke Potencial 

Morototo Schefflera morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. Potencial 

Muiracatiara Astronium lecointei Ducke Comercial madeireiro 

Muirapiranga Eperua schomburgkiana Benth. Potencial 

Mururé Brosimum acutifolium Huber Potencial 

Orelha de macaco Enterolobium schomburgkii Potencial 

Para pará Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Potencial 

Pau Jacaré Laetia procera (Poepp.) Eichler Potencial 
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Espécie (Nome 
Vulgar) 

Nome Científico Grupo de uso 

Pau rosa Aniba rosaeodora Ducke Protegida 

Pau santo Zollernia paraensis Huber Comercial não madeireiro 

Pente de macaco Apeiba macropetala Ducke Potencial 

Piquiá Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Comercial não madeireiro 

Preciosa Aniba canelilla (Kunth) Mez Comercial não madeireiro 

Quaruba Vochysia maxima Ducke Comercial madeireiro 

Quaruba cedro Vochysia inundata Comercial madeireiro 

Quinarana Geissospermum sericeum (Sagot) Benth. Comercial não madeireiro 

Roxinho Peltogyne maranhensis Potencial 

Sapucaia Lecythis pisonis Cambess. Comercial madeireiro 

Sucupira Recordoxylon amazonicum Comercial madeireiro 

Sucupira amarela Vatairea guianensis Comercial madeireiro 

Sucupira preta Diplotropis purpúrea Comercial madeireiro 

Sumaúma Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Comercial madeireiro 

Tachi branco Sclerolobium paraense Huber Potencial 

Tachi pitomba Sclerolobium melanocarpum Ducke Potencial 

Tachi preto Sclerolobium melinonii Harms Potencial 

Tatajuba Bagassa guianensis Aubl. Comercial madeireiro 

Tauari Couratari guianensis Aubl. Comercial madeireiro 

Tauari cachimbo Cariniana micrantha Ducke Potencial 

Tento mulato Ormosia santaremnensis Ducke Potencial 

Tento preto Ormosia paraensis Ducke Potencial 

Uchi Endopleura uchi Potencial 

Virola Virola melinonii (R. Benoist) A.C.Sm. Comercial madeireiro 

Seringueira Hevea brasiliensis Comercial não madeireiro 

Louro faia Euplassa pinnata Comercial madeireiro 

Faieira Roupala thomesiana Comercial madeireiro 

*Nomes científicos e popular validados junto ao conjunto de dados do órgão. 
Fonte: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2017. 

 

5.2.4 Parâmetros fitossociológicos 

 

Desde 2010 a FCFT, COOMFLONA e demais parceiros vem articulando junto ao 
ICMBio e IBAMA a possiblidade manejar áreas mais ao sul da Flona do Tapajós, onde 
atualmente é destinada ao manejo não madeireiro. Neste sentido a COOMFLONA em 
parceria com a UFOPA realizaram um Inventario Amostral para medir o potencial 
florístico da área. 

O estudo foi realizado em 2012, sendo levantadas informações sobre a composição 
florística e fitossociologia. Foram lançadas 204 unidades amostrais de 30 m x 250 m, 
com 500 metros de distância entre elas, distribuídas de forma sistemática, em duas 
áreas, sendo 94 parcelas na Área 1 e 110 parcelas na Área 2, em uma intensidade 
amostral de 0,19%. Nas unidades amostrais, considerou-se as seguintes classes de 
tamanho: C-1 = 10 cm £ DAP < 25 cm em subparcela de 30 m x 50 m; C-2 = 25 cm £ 
DAP < 50 cm em subparcela de 30 m x 100 m; e C-3 = DAP ³ 50 cm na parcela de 30 
m x 250 m. Os dados foram processados por meio da amostragem casual 
estratificada.  



  

190 

 

 

 
Figura 67 - Detalhes da localização: a- Floresta Nacional do Tapajós; b- ZFNM e áreas inventariadas 

(Área 1 e Área 2).  

Fonte: Andrade et al. (2015). 

 

Os dados de volumetria registrados estão dentro do esperado para a região do 
Tapajós, conforme já relatado em outros levantamentos, destacando- se entre as 
espécies de maior volumetria as espécies mais comercializadas na região, dentre elas 
Maçaranduba, Jatobá e Tauari. A estrutura diamétrica do povoamento, a diversidade 
de espécies, além dos valores de área basal e volumetria registrados potencializam 
as áreas em estudo para o manejo florestal sustentável. 
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Os parâmetros fitossociológicos para a área em estudo foram favoráveis segundo o 
autor. Nas áreas foram registradas 272,5 árv. ha-1 (Área 1) e 176,8 árv.ha-1 (Área 2), 
distribuídas em 242 espécies pertencentes a 50 famílias botânicas (DAP ≥ 10 cm). 
Foram identificadas 227 espécies na Área 1 e 205 na Área 2, sendo 190 espécies 
comuns (78,5%) e 37 espécies (15,3%) exclusivas da Área 1 e 15 espécies (6,2%) 
exclusivas da Área 2. As famílias com maior riqueza de espécies, na Área 1, foram 
Fabaceae (59 espécies), Sapotaceae (14), Lauraceae (11) e as famílias 
Lecythidaceae, Moraceae e Burseraceae com 10 espécies cada. Na Área 2, as 
famílias mais importantes, em riqueza de espécies, foram Fabaceae (54), Sapotaceae 
(12), Moraceae e Lauraceae (10), Lecythidaceae (09) e Burseraceae (08).  

O índice de diversidade de Shannon - Wiener (H') foi de 4,46 e 4,44 para a Área 1 e 
Área 2, respectivamente. Quanto a distribuição dos indivíduos entre as espécies 
existentes, o valor da Equabilidade de Pielou (J) ficou em 0,82 para a Área 1 e 0,83 
para a Área 2, respectivamente. O teste t de student detectou que o número de 
espécies registradas na Área 1 é significativamente maior do que na Área 2 (p<0,01) 
e o quociente de mistura de Jentsch foi de 1,2 e 0,86 na Área 1 e Área 2, 
respectivamente. 

Tabela 15 - Parâmetros fitossociológicos de Floresta Tropical Densa na Floresta Nacional do Tapajós. 

Parâmetros Área 1 Área 2 

Densidade absoluta (n/ha) 272,47 176,83 

Riqueza de espécies (s) 227 205 

Espécies exclusivas 37 15 

Índice de Shannon-Wiener (H') 4,47 4,44 

Equabilidade de Pielou (J') 0,82 0,83 

Quociente de mistura de Jentsch (QM) 1,2 0,86 

Índice de Sorensen 0,88 
Fonte: Andrade et al. (2015). 

Quanto a estrutura diamétrica, observou-se uma elevada concentração de árvores nas 
primeiras classes de diâmetro (15 cm e 25 cm), com uma redução exponencial dessa 
concentração no sentido das classes de maior diâmetro: 

 
Figura 68 - Distribuição diamétrica das árvores mensuradas (arv. ha-1), Flona do Tapajós. 

Fonte: Andrade et al. (20 
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Tabela 16 - Estimativa dos parâmetros da estrutura horizontal das espécies*. 

Espécies nome 
científico 

P FA DA DoA VoA IVI 

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

Pouteria cladantha 
Sandwith      

AG AG 45,7 33,6 22,7 14,5 1,1 1 8,8 7,9 5,2 5,5 

Eschweilera grandiflora 
(Aubl.) Sandwith     

AG AG 5,3 0,9 13,4 6,1 0,7 0,3 5,5 2,2 3 1,9 

Manilkara huberi 
(Ducke) Chevalier     

AG AG 12,8 20 4,8 1,2 1 0,3 12,1 3,4 2,5 1,2 

Minquartia guianensis 
Aubl.      

AG AG 1,1 5,5 12,1 6,3 0,5 0,4 3,1 2,3 2,4 2,1 

Eschweilera coriacea 
(DC.) S.A.Mori     

AG AG 9,6 1,8 9,3 1,8 0,4 0,1 3,2 0,5 1,9 0,5 

Chamaecrista 
scleroxylon (Ducke) 
H.S.Irwin & Barneby   

AG AG 9,6 7,3 7,2 0,8 0,5 0,1 2,7 0,6 1,9 0,5 

Brosimum guianensis 
(Aubl.) Huber     

AG AG 11,7 11,8 8,6 6,9 0,4 0,3 2,4 2,2 1,8 1,9 

Ocotea baturitensis 
Vattimo      

TAG TAG 9,6 15,5 7,1 6,1 0,3 0,3 2,3 2,3 1,5 2,1 

Sclerolobium 
paniculatum Vogel     

AG TAG 18,1 2,7 4,4 0,8 0,4 0,1 4 1,1 1,5 0,5 

Alexa grandiflora 
Ducke      

AG AG 10,6 8,2 2,3 2,3 0,6 0,3 5,8 2,3 1,4 1,2 

Couratari guianensis 
Aubl.      

TAG AG 14,9 3,6 2,9 1,3 0,4 0,2 5,8 3,2 1,3 0,8 

Licania kunthiana 
Hook.f.      

AG AG 3,2 5,5 4,9 2,8 0,3 0,3 3,1 2,3 1,2 1,2 

Sclerolobium sp.2      TAG TAG 1,1 6,4 4,6 1,6 0,3 0,2 3 1,3 1,2 0,8 

Eschweilera grandiflora 
(Aubl.) Sandwith     

AG AG 8,5 19,1 4,9 1,5 0,3 0,1 2,3 1,1 1,2 0,8 

Pouteria guianensis 
Aubl.      

AG AG 1,1 3,6 3 0,2 0,3 0 2,2 0,1 0,9 0,1 

Piptadenia suaveolens 
(Mcq)      

TAG TAG 22,3 39,1 2,7 1,3 0,5 0,2 4,8 2,4 1,4 1,3 

Neea floribunda Poepp. 
& Endl.    

TAG TAG 1,1 14,5 4,5 4,5 0,2 0,1 0,9 0,8 0,8 1,3 

Lecythis jarana (Huber 
& Ducke) A. C. Smith 

TAG TAG 1,1 26,4 3,3 0,8 0,4 0,2 3,7 2,3 1,1 1 

Mezilaurus itauba 
Taubert ex Mez.    

AG TAG 11,7 1,8 2,5 1,2 0,4 0,1 4 1,2 1,2 0,6 

Duguetia surinamensis 
R.E. Fries      

AG AG 19,1 2,7 6,2 2,2 0,2 0,1 1,1 0,7 1,2 0,7 

Subtotal       - - 218 230 132 64 9 5 81 40 34 26 

Outras       - - 3416 2503 141 113 10 9 88 81 66 74 

Total       - - 3634 2733 272 177 19 14 169 121 100 100 

* - ordem decrescente de Índice de Valor de Importância (IVI), inventariadas na Área 1 (I) e Área 2 (II), em Floresta Tropical 
Densa, Flona do Tapajós, Belterra-Pará. Em que: P = Índice de Payandeh (AL = Aleatório, AG = -1 Agregado, TAG = 

Tendência a Agrupamento); DA = Densidade Absoluta, em árv. ha-1 ; FA = Frequência Absoluta, em %; DoA = Dominância 
Absoluta, em m². ha-1 ; VoA = Volume Absoluto (volume comercial com casca), em m³. ha-1. 
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Fonte: Andrade et al. (2015). 

 

Os dados de volumetria registrados estão dentro do esperado para a região do 
Tapajós, conforme já relatado em outros levantamentos, destacando- se entre as 
espécies de maior volumetria as espécies mais comercializadas na região, dentre elas 
maçaranduba, jatobá e tauari. A estrutura diamétrica do povoamento, a diversidade 
de espécies, além dos valores de área basal e volumetria registrados revelaram 
grande potencial as áreas em estudo para o manejo florestal sustentável. 

Além das áreas 01 e 02 que ficam ao longo da BR-163, também foi realizado inventário 
florestal amostral em outra área, localizada na região do município de Aveiro, onde 
igualmente nas áreas 01 e 02, o atual zoneamento destina para o manejo não-
madeireiro. Nesta região, caracterizada pelo relevo acidentado, a área inventariada 
possui 35.639 ha e os resultados do inventario mostram que apresenta aptidão para 
o manejo florestal madeireiro, com projeção de volume médio de 26,6 m³/ha, o que é 
viável economicamente e operacionalmente. Vale expor que o uso madeireiro da área 
de Aveiro só é viável nas regiões de baixas altimetria19. 

 

                                                        
19 As informações sobre a volumetria das espécies de interesse ao manejo florestal da área da região de Aveiro 
foram expostos por pesquisadores da UFOPA durante a Oficina sobre manejo Florestal na Flona do Tapajós, 
realizada entre os dias 24 e 25 de abril de 2017, conforme relatório no Anexo V. 
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Figura 69 - Em vermelho, área inventariada na região de Aveiro. Ao lado, mapa de declividade da 
área inventariada. 

Fonte: COOMFLONA (2017). 

 

5.2.5 Biomassa e Carbono 

 

A Flona do Tapajós já acumula uma vasta fonte de informações sobre biomassa e 
carbono, com publicações que foram publicadas desde 2004 (KELLER et al., 2004; 
MILLER et al., 2004; RICE et al., 2004; VIEIRA et al., 2004), trabalhando 
principalmente com madeira morta e em decomposição, chamada de Coarse Woody 
Debris (CDW). 

Projetos como o LBA foram e continuam sendo de suma importância para entender 
como ocorrem os fluxos biogeoquímicos, a dinâmica da floresta, a ciclagem de 
nutrientes, o sequestro de carbono da atmosfera pelas plantas e o estoque de carbono 
no solo. Muitas pesquisas que utilizaram as torres instaladas na Flona do Tapajós, 
forneceram informações que alimentaram um banco de dados mundial sobre 
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informações micrometeorológicas, de inventário floresta, bem como de ecofisiologia, 
conforme trabalhos de (FIORINI, 2012; JUNIOR et al., 2006; KELLER et al., 2005; 
PYLE et al., 2008; SALESKA et al., 2010; SANTOS; JUNIOR; CAMARGO, 2011; 
SILVA; JUNIOR, 2010; TÓTA et al., 2008). 

Estudos com análise multiespectral da vegetação, utilizando radar e imagens orbitais, 
fazendo relação com o acúmulo de biomassa, também tiveram a Flona do Tapajós 
como principal fonte de informação, conforme (SILVA; BAPTISTA, 2013, 2015), no 
entanto estes estudos foram conduzidos com o objetivo mensurar o fluxo de carbono 
em diferentes tipologias florestais, sem determinação de estoques. 

Trabalhos de estimativa de biomassa e carbono da vegetação estão focados na 
descrição do impacto do manejo florestal na estrutura da vegetação e sua resiliência, 
sendo mensurados diferentes parâmetros, como incremento em biomassa e carbono, 
densidade de indivíduos, recrutamento e mortalidade, alterações na composição 
florística dentre, dentre outros.  

Em relação às estimativas de biomassa e carbono, Pyle et al. (2008) encontraram um 
estoque de carbono na biomassa acima do solo de 149,7 tC/ha. Santos (2012) 
estudando o estoque a dinâmica da biomassa arbórea na Flona do Tapajós encontrou 
para a biomassa seca acima um estoque de aproximadamente 297,7 tC/ha ao norte 
da Flona e 255,8 tC/ha na porção central, em dois tipos de fitofisionomias distintos na 
Flona. Se considerado o teor de carbono de 50% (IPCC) da biomassa seca acima do 
solo, os estoques de carbono nessas florestas são de 148,8 tC/ha e 127,9 tC/ha.  

Um estudo em escala global desenvolvido por Baccini et al. (2012) utilizando uma 
metodologia top down20 , com apoio do WHRC – Woods Hole Research Center, 
produziram mapas de biomassa para Amazônia e disponibilizaram para o uso civil 
científico e acadêmico, o que permite a estimativa de biomassa para locais específicos 
sob estudos conduzidos para a gestão e administração pública, como o caso do Plano 
de Gestão da Flona do Tapajós.  

Para a revisão do Plano de Gestão foi feita a análise das estimativas de biomassa da 
Flona do Tapajós a partir dos dados disponibilizados por Baccini et al. (2012) cruzando 
os dados de biomassa com as fitofisionomias fornecidas pelo IBGE (2010). Como 
resultado se obteve as estimativas estratificadas por fitofisionomia da Flona. Foram 
desconsiderados os valores obtidos para as áreas de pastagens e corpos d’água.  

O estoque médio de biomassa seca acima do solo encontrado para as florestas 
primárias da Flona do Tapajós é de 271 t/ha e o estoque de carbono médio de 135 
tC/ha. As estimativas para as florestas secundárias foram 29% inferiores quando 
comparadas com as florestas primárias, com estoques de biomassa seca acima do 
solo de 193 t/ha e carbono de 97 tC/ha.  

A floresta ombrófila densa de terras baixas com dossel emergente é a fitofisionomia 
dominante na Flona, com estoque de biomassa seca acima do solo de 313 t/ha e de 
estoque de carbono de 156 tC/ha. Valor muito próximo ao encontrado para as 
Florestas Ombrófilas Densas Submontanas. Em relação a vegetação secundária, as 
áreas com de vegetação secundária com palmeiras obtiveram estimativas 

                                                        
20O princípio do método top down é o refinamento dos dados de satélites orbitais para obtenção de estimativas em 
larga escala do globo terrestre a partir da obtenção de dados em escalas gradativas de refinamento, partindo das 
relações entre as amostras em campo e drones ou sensores aerotransportados até chegar aos satélites orbitais. 
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ligeiramente superior as florestas secundárias sem palmeiras, com estoque de 
biomassa seca acima do solo de 219 t/ha e de carbono de 109 tC/ha.  

Segundo estas estimativas, o estoque total de biomassa seca acima do solo é de 
160.233.408 t e o estoque de carbono estimado em 80.116.704 tC ou 160,2 e 80,1 
MtC. Se desconsiderada as áreas desmatadas dentro da Flona, as florestas primárias 
cobrem aproximadamente 96% da Flona e concentram 98% dos estoques de 
biomassa e carbono, esta pequena diferença quanto a cobertura e estoque se deve 
ao fato óbvio, porém não trivial das florestas primárias possuírem estoque maiores do 
que as florestas secundárias, embora seja comprovado que florestas secundárias 
possuam maior capacidade de sequestrar carbono quando comparado com as 
florestas primárias. O detalhamento por fitofisionomia e a comparação dos estoques 
entre florestas primárias e secundárias pode ser observado na tabela 17 e no mapa 
24 é possível visualizar o gradiente de densidade de biomassa seca acima do solo 
por hectare (t/ha) na Flona do Tapajós. 

 

Tabela 17 - Estimativa de biomassa acima do solo estratificado por fitofisionomia na Flona do 
Tapajós. 

Fitofisionomia 
Classe 

dominante 
Área 

Biomassa 
seca acima 

do solo 
(t.ha-1) 

Carbono 
acima do 

solo (tC.ha-

1) 

Biomassa seca 
acima do solo (t) 

Carbono total 
(tC) 

Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana com 
palmeiras 

Asp 10.642 260 130 2.764.825 1.382.412 

Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial Dossel uniforme 

Dau 15.372 259 130 3.987.886 1.993.943 

Floresta Ombrófila Densa 
Terras Baixas Dossel 
emergente 

Dbe 379.664 313 156 118.724.858 59.362.429 

Floresta Ombrófila Densa 
Terras Baixas Dossel 
uniforme 

Dbu 1.011 200 100 202.610 101.305 

Floresta Ombrófila Densa 
Submontana Dossel 
emergente 

Dse 95.843 321 161 30.798.853 15.399.426 

Vegetação Secundária com 
Palmeiras 

Vsp 5.057 219 109 1.106.998 553.499 

Vegetação Secundária sem 
Palmeiras 

Vss 15.827 167 84 2.647.379 1.323.690 

Florestas primárias   271* 135* 156.479.031** 78.239.516** 

Vegetação secundária   193* 97* 3.754.377** 1.877.188** 

* Valores obtidos para as médias dos estoques de biomassa e carbono para florestas primárias e 
vegetação secundária. ** Valores das estimativas dos estoques totais da biomassa seca acima do 
solo e carbono para a Flona do Tapajós. 
Fonte: IBGE (2010); Baccini et al. (2012). 
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Mapa 24 - Mapa de densidade de biomassa seca acima do solo na Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, INPE. Organização: IDESAM (2018). 
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5.3 Pressões e Ameaças a Flona do Tapajós 

5.3.1 Desmatamento 

 

O Ministério Público Federal (Brasil, 2015) expõe que o uso de técnicas de 
sensoriamento remoto na identificação do corte raso (legal ou ilegal) e da degradação 
é um excelente instrumento tecnológico para monitoramento da Amazônia. O MPF 
destaca ações desenvolvidas pelo INPE relatando três sistemas operacionais 
idealizado para atender aos objetivos específicos tais como: i) o Programa de Cálculo 
do Desflorestamento da Amazônia (PRODES); ii) o Sistema de Detecção do 
Desmatamento em Tempo Real (DETER); e iii) o Mapeamento da Degradação 
Ambiental na Florestal Amazônica (DEGRAD).  

Em específico o projeto PRODES vêm realizando o monitoramento, desde 1988, 
apresentando assim as taxas anuais de desmatamento na região amazônica e sendo 
uma ferramenta essencial para o governo brasileiro estabelecer políticas públicas. A 
sociedade científica nacional e internacional consideram estas estimativas confiáveis 
(KINTISH, 2007). 

O sistema utiliza imagens dos sensores Thermatic Mapper (TM), satélites LANDSAT 
5, 7 ou 8 da NASA, DMC (satélite da DMC Internacional Imaging) e CCD (satélites 
CBERS do INPE), com recobrimento da Amazônia com baixa frequência temporal (16 
e 26 dias) e com resolução espacial de 30 e 20 metros, respectivamente. A robustez 
dos sensores permite identificar e mapear desmatamentos cujas áreas sejam 
superiores a 6,25 hectares (VALERIANO et al., 2008). 

Observa-se uma vasta literatura de avaliações e composição de mapas de 
desmatamento em diferentes regiões da Amazônia legal utilizando dados do PRODES 
(CÂMARA et al., 2006; FEARNSIDE, 2006; XIMENES et al, 2008; RIVERO et al., 
2009; BARNI, et al, 2012; YANAI et al., 2015; CHAVES et al, 2015; CARVALHO et al., 
2016; DAL’ASTA et al., 2016; DOS SANTOS et al., 2017; FARIAS et al, 2017). 

Assim, a Equipe do IDESAM e CR3-ICMBio optou em utilizar o mapeamento 
multitemporal das áreas antropizadas, através das imagens de satélite LANDSAT-5 
sensor (TM), extraídas considerando a menor quantidade de nuvens encontradas. 

Dados oficiais de desflorestamento (corte raso), para a região de estudo mais 
especificamente Flona do Tapajós, foram adquiridos do programa PRODES, com a 
finalidade de compor e validar as áreas com ações antrópicas. O conjunto de dados 
fornece o desmatamento acumulado até 1997 e, a partir de 2000, é incorporado o 
incremento anual. O último ano disponível avaliado foi até 2015. 

Conforme mapa 25 pode-se verificar a análise multitemporal em tonalidades de 
vermelho as intervenções antrópicas na região da Flona do Tapajós, produzido em 
escala 1: 750.000 e com sistema de referência SIRGAS 2000. 
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Mapa 25 - Análise temporal para o desmatamento anual até 2015.  

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, INPE.Organização: IDESAM (2018). 

 

Também no mapa 26 evidencia-se a validação da série temporal do antropismo 
acumulado até 2015, para as três classes (desmatamento, floresta e hidrografia), 
seguindo o padrão de escala 1: 750.000 e sistema de referências SIRGAS, 2000. 
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Mapa 26 - Desmatamento segundo dados do PRODES. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 

Observa-se uma predominância de áreas com fitosionomia “Floresta” evidenciando 
que a UC está atendendo aos seus objetivos de criação. Todavia, no mapa 27, 
demonstra-se que as principais frentes de desflorestamento estão próximas as 
localidades (municípios e comunidades), cursos hídricos e nas estradas. Os 
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municípios de Belterra (porção nordeste), Aveiro (porção sudoeste da Flona) e 
principalmente nas regiões ribeirinhas próximas ao curso d’água rio Tapajós (margem 
esquerda da Flona) evidenciam fortes ações antrópicas nestas regiões. 

 
Mapa 27 - Principais frentes de Desmatamento segundo dados do PRODES. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 

As pressões ao redor e dentro da Flona do Tapajós tornam-se evidentes que as fontes 
de desflorestamento ameaçam a integridade ambiental da UC. Assim, com a 
finalidade de verificar o percentual acumulado até 2015, foi produzido o mapa 28 nas 
5 classes percentuais, tomando de base o atual zoneamento proposto neste novo 
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documento. Nota-se que a região de Aveiro e Belterra tiveram mais de 50% de suas 
áreas desmatadas, já as comunidades ribeirinhas oscilaram entre 5% a 50% sob efeito 
de desflorestamento. As duas áreas indígenas (Bragança-Marituba e Munduruku-
Takuara) resultaram nos menores índices de desmatamento (1% a 5%).  

 
Mapa 28 - Percentual de áreas desmatadas por zonas. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT e INPE (2017). Organização: IDESAM (2018). 

 

O zoneamento proposto pela equipe de trabalho, foi desenvolvido atendendo o roteiro 
metodológico do ICMBio (ICMBio, 2009), onde foram categorizados em 
respectivamente zonas: (1) Preservação; (2) Primitiva; (3) Manejo Florestal; (4) 
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Recuperação; (5) Zona Populacional, (6) Uso Conflitante, (7) Amortecimento e (8) 
Sobreposição. Com esta categorização do zoneamento pode-se aferir o 
desmatamento acumulado até em 2015 em hectares para as diferentes zonas.  

A Zona Populacional foi a mais expressiva com 12.025 ha desmatados. As áreas de 
Aveiro e São Jorge são áreas categorizadas como Zona de Amortecimento e possuem 
um contexto de ocupação e desafetação de intensos processos decisórios e que 
contribuíram para expressivos 9.941 ha desflorestados.  

As áreas que margeiam a rodovia BR-163 são categorizadas como áreas de Zona 
Conflitante e que resultaram em 3.756 ha desmatados até 2015. As duas áreas de 
Terra Indígenas totalizaram 2.033 ha que sofreram ações antrópicas de exploração 
de corte raso. 

As áreas com menor incidência de desflorestamento acumulado até 2015 foi a Zona 
de Preservação (221 ha) na porção central e estendendo-se até a parte sul da Flona, 
já a Zona Recuperação computou (540 ha), a Zona Primitiva totalizou 958 ha e por 
fim a Zona de Manejo Florestal 1.985 ha. No mapa 29 ilustra-se as áreas desmatadas 
por zona em hectares. 
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Mapa 29: Desmatamento por zonas em hectares. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT e INPE (2017). Organização: IDESAM (2018). 
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A partir do zoneamento das áreas pode-se obter melhores resultados da real situação 
e frentes de desmatamento que ameaçam a Flona do Tapajós. Em relação as formas 
de manejo de solo por meio do desmatamento, na UC registra um total de 26.094,00 
hectares de área desmatada, segundo os dados do PRODES (INPE, 2017). Ressalta-
se que os de dados fornecidos pela plataforma resultam no desmatamento acumulado 
até 1997 e, a partir de 2000, é incorporado o incremento anual. Na tabela a seguir 
pode-se observar a ocorrência nos anos, a área desmatada em hectares e o 
percentual que incremento. 

 

Tabela 18 - Desmatamento segundo dados do PRODES (INPE). 

Ano Área (ha) Incremento (%) 

Desmatamento até 1997 21.495,0 4,05 

Incremento 2000 2.870,0 0,54 

Incremento 2001 374,0 0,07 

Incremento 2002 273,0 0,05 

Incremento 2003 58,0 0,01 

Incremento 2004 186,0 0,04 

Incremento 2005 60,0 0,01 

Incremento 2006 77,0 0,01 

Incremento 2007 257,0 0,05 

Incremento 2008 102,0 0,02 

Incremento 2009 121,0 0,02 

Incremento 2010 112,0 0,02 

Incremento 2011 36,0 0,01 

Incremento 2012 6,0 0,00 

Incremento 2013 14,0 0,00 

Incremento 2014 21,0 0,00 

Incremento 2015 19,0 0,00 

Incremento 2016 13,0 0,00 

Total 26.094,00 4,92 

 Fonte: INPE (2018). 

 

Em relação a sua área total de 530.060,2 ha, a Flona do Tapajós resultou em um 
desmatamento acumulado até 2016 de 4,92% (PRODES, 2017). Cabe ressaltar que 
apesar dos valores divergirem este fato está ligado ao tamanho da área de criação 
em 1974 onde totaliza 600.000, e após várias desafetações e processos. Resulta-se 
em uma baixa degradação ambiental e com destaque para a Zona de Manejo Florestal 
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que apresentou o valor de 1935 hectares, valor este que teve influência por 
fenômenos como el niño e la niña, bem como incêndios florestais. 

Cabe ressaltar que atualmente a unidade possui uma área de 527.319 ha. A Lei n° 
12.678, de 25 de junho de 2012, excluiu da Flona do Tapajós duas áreas totalizando 
aproximadamente17.851 ha. Sendo as primeiras áreas pertencentes ao município de 
Belterra, onde estão situadas as comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa 
Senhora de Nazaré e Santa Clara, localizada as margens da rodovia BR-163, 
totalizando 11.990 ha; e a segunda, no município de Aveiro, onde se localiza a sede 
da localidade e seu aglomerado urbano, bem como uma porção da área rural do seu 
entorno, na margem direita do rio Tapajós em uma extensão territorial total de 6.861 
ha. (SILVA et al., 2014).  

5.3.2 Queimadas e Incêndios Florestais 

 

As queimadas (naturais) e os incêndios Florestais (antrópicos) tem estreita relação 
com os dados climáticos. Além dos incêndios florestais existem causas naturais de 
ocorrência de fogo sazonal, e monitorar os focos e planejar ações para minimizar os 
danos causados pelo fogo é importante para a manutenção dos ecossistemas 
florestais.  

O autor Nepstad et al. (2002) relata uma seca de grande impacto na Amazônia nos 
anos de 1997/1998. Ações na UC foram realizadas durante os anos de 2001 a 2004 
para o desenvolvimento de Bom Manejo de Fogo, foram firmados acordos em todas 
as comunidades e 450 famílias (41% das famílias residentes), visando o 
aprimoramento das técnicas, capacitação, conscientização, parcerias e o bom manejo 
do fogo (SILVA, 2005). 

Silva, Mitsuya e Silva (2013) realizando a análise pluviométrico da região de Santarém 
(PA), entre 1969 e 2010, conclui que ambos fenômenos (El Niño e La Niña), 
influenciam diretamente nos índices pluviométricos, aumentando e diminuindo 
respectivamente. Também, em meados de novembro de 2015 uma área localizada no 
km 92 da rodovia federal BR-163, em Belterra (Zona de Manejo Florestal) foi 
registrado focos de incêndio (G1, 2015).       

Tomzhinski et al. (2011) expõe que o sensoriamento remoto e, em particular, a 
detecção de focos de calor por satélite constituem uma importante ferramenta de 
monitoramento de incêndios florestais.  

Utilizou-se a base de dados georreferenciados do respectivo zoneamento para 
verificar quais áreas tinham mais contribuído com focos de calor. Os dados analisados 
são do ano de 2000 a 2015, obtidas por interpretação de imagens dos satélites 
LANDSAT 5 e CBERS 2, extraídas do Banco de queimadas (BDQueimadas-INPE), 
para a área da Flona do Tapajós. Utilizou-se informações dos satélites AQUA para a 
área e período de estudo, totalizando 293 focos de calor. 

Observou-se para o período avaliado (2000-2015) que mais de 47% dos (239) focos 
de calor identificados estão na Zona de Amortecimento mais especificamente nas 
áreas de Belterra e Aveiro. O que corrobora com a forte pressão demonstrada 
anteriormente no tópico sobre desmatamento. França et al. (2007), afirma que um 
incêndio florestal é um evento potencial a dizimar vastas áreas.  
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A Zona Populacional contribuiu acima de 25% (60 focos) identificados nas áreas das 
comunidades no interior e ribeirinha da Flona. Seguido por 12,5% (30) na Zona de 
Uso Conflitante. A Zona Primitiva e de Manejo Florestal obtiveram resultados 
semelhantes com aproximadamente 8,36% de sinistros relacionas a queimadas. 

As Zonas de Recuperação, Preservação e Sobreposição juntas totalizam menos que 
10% (23 focos), sendo consideradas as áreas de menor incidência de focos de calor. 



  

208 

 
Mapa 30 - Número de Focos de Calor registrados entre 2005-2016. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTi. Organização: IDESAM (2018). 
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5.4 Fauna 
 

A Floresta Nacional do Tapajós é considerada uma das UCs brasileiras que mais 
abriga pesquisas científicas (ICMBio-SISBIO, 2014). No entanto, embora amplamente 
pesquisada, é perceptível uma clara assimetria entre os estudos da flora e da fauna, 
em benefício do primeiro (ANDRADE, 2007).   Na realidade, as atividades de 
pesquisa científica no território da Flona do Tapajós antecedem a sua própria criação, 
e tiveram como principais objetivos a avaliação das práticas de manejo e exploração 
florestal e o desenvolvimento de parâmetros para o uso sustentável dos recursos 
florestais amazônicos (GOMES et al., 2014).   

Grande parte das informações apresentadas nesta seção fazem parte do relatório da 
consultoria sobre a situação da fauna na Floresta Nacional do Tapajós, contratada 
durante o processo de revisão deste Plano de Manejo. O relatório dos consultores 
teve por base a revisão de literatura sobre levantamentos, inventários e estudos 
realizados na Flona do Tapajós (artigos científicos, resumos e apresentações em 
congresso, monografias, dissertações e teses); estudos comparando a biodiversidade 
da Flona do Tapajós e áreas do entorno; e documentos sobre o uso da fauna nessa 
Unidade de Conservação (UC).  

5.4.1 Mastofauna 

 

Os levantamentos de espécies de mamíferos estão restritos à alguns grupos. Dos 
dezessete estudos encontrados, três avaliaram a ocorrência de diversas espécies de 
grandes mamíferos, sete foram realizados com primatas, quatro com morcegos e três 
com peixe-boi.  

O estudo realizado por Sampaio et al. (2010) registrou a ocorrência de 38 espécies de 
mamíferos de médio e grande porte em um segmento da Flona do Tapajós e em 
fragmentos florestais no entorno dessa Unidade de Conservação. Foi observada que 
a perda de habitat natural levou à redução na diversidade de mamíferos de médio e 
grande porte; os resultados também destacaram a contribuição dos fragmentos 
florestais para o total de espécies amostradas nessa paisagem. Fonseca e Pezzuti 
(2013), listaram seis espécies de mamíferos relatadas como consumidas por 
comunitários em comunidades da Flona do Tapajós (Jamaraquá, Jaguarari, 
Piquiatuba, Tauari, Itapaiúna, Paraíso e São Francisco de Chagas). Outro estudo 
utilizando observações diretas e indiretas, armadilhas fotográficas (Figura 70), além 
de entrevistas com comunitários locais, registrou 58 espécies de mamíferos na 
comunidade de Pini, Flona do Tapajós (MARTINS, 2009). Ambas pesquisas 
destacaram a importância da participação comunitária nos levantamentos de fauna da 
Flona do Tapajós; o baixo valor de conservação dos fragmentos florestais de menor 
tamanho no entorno dessa UC, e o risco que a degradação florestal e a caça 
causam aos mamíferos de médio e grande porte (MARTINS, 2009; FONSECA 
& PEZZUTI, 2013). 
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Figura 70 - Espécimes de Dasyprocta agouti (A), Dasypus novemcinctus (B) e Mazama americana 

(C), na Floresta Nacional do Tapajós.  

Fotos: Martins (2009). 

 

A maioria das pesquisas com mamíferos na Flona do Tapajós foram realizadas com 
primatas. O estudo mais antigo (RAVETTA, 2001) avaliou a distribuição, abundancia 
e conservação da espécie Ateles marginatus (E. GEOFFROY, 1812) também 
conhecida como coatá-de-testa-branca, e considerada como ameaçada pela lista de 
espécies em extinção da IUCN. A Flona do Tapajós apresenta-se como única unidade 
de conservação sobreposta à área de distribuição dessa espécie (ANDRADE, 2007). 
O estudo desenvolvido por Andrade (2007) representa um dos levantamentos mais 
completos de primatas diurnos da Flona do Tapajós. Foram detectados 41 grupos de 
Cebus apela (LINNAEUS, 1758) ou macacos-prego; em algumas detecções foram 
registadas associações dessa espécie com primatas da espécie Saimiri ustus (I. 
GEOFFROY, 1994), conhecidos como micos-de-cheiro. Também foram registrados 
14 grupos de Callithrix argentata (LINNAEUS, 1771) (sagui ou sauim); cinco indivíduos 
de Callicebus moloch (HOFFMANNSEGG, 1807), também conhecidos como zog-
zogs ou sauás;  nove grupos de Chiropotes albinasus (I. GEOFFROY e DEVILLE, 
1948), também conhecidos como cuxiu-de-nariz-branco; 48 grupos de Alouatta 
discollor (SPIX, 1823) ou guariba-preto-de-mãos-ruivas – espécie endêmica do Brasil; 
51 grupos de Alouatta seniculus (HUMBOLT, 1812) ou guariba-avermelhado; e nove 
grupos de coatá-de-testa-branca (A. marginatus).  

Segundo o autor, um grande desafio na gestão das UCs de Uso sustentável consiste 
em definir quais recursos podem ser explorados, por quem e qual a 
intensidade/quantidade de uso (ANDRADE, 2007). A efetividade do sistema 
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de conservação resulta do quanto as UCs podem cumprir sua missão de garantir a 
manutenção da biodiversidade de um país. Isso, depende de uma boa articulação 
política (ANDRADE, 2007), da compreensão sobre a realidade socioambiental na 
região da UC, e, principalmente, do conhecimento da biodiversidade a ser 
conservada. O autor recomenda que espécies de primatas que apresentam 
distribuição restrita e/ou ocorrem naturalmente em baixas densidades, tais como 
Callithrix argentata melanura, Callithrix argentata leucippe, Chiropotes albinassus e 
Ateles marginatus, requerem proteção imediata para sua conservação.  

 

 
Figura 71 - Ateles marginatus adulto (A); e filhote (B) após a mãe ter sido caçada; ambos na Floresta 

Nacional do Tapajós. 

Foto: Andrade (2007). 

 

O estudo de Pinto (2008) analisou a ecologia alimentar do cuxiú-de-nariz-vermelho, 
espécie Chiropotes albinasus (I. GEOFFROY e DEVILLE, 1948) presente na Flona do 
Tapajós, e destacou que área de vida desses animais pode chegar a 1000 ha – uma 
das maiores já registradas para macacos neotropicais. Essa espécie de primata é 
endêmica do Brasil e está considerada como ameaçada de extinção na Lista oficial 
da Fauna Ameaçada de Extinção do IBAMA (IN no 03/2003 – MMA; Portaria nº 
1522/1989). Outros estudos encontraram até 10 espécies de primatas na Flona do 
Tapajós (PIMENTA & SILVA Jr, 2005) e destacam (i) a existência de grupos mistos 
de com diferentes espécies de macacos interagindo entre si (SHAFFER, 2016); (ii) a 
importância desses grupos na dispersão de sementes arbóreas, dentre elas espécies 
de importância econômica na produção de madeira e recursos não florestais 
(BARNETT et al., 2012b); e (iii) o fato de diversos grupos de macacos raramente se 
movimentarem no chão, destacando a importância da manutenção da estrutura 
florestal nas áreas da Flona do Tapajós (BARNETT et al., 2012a). 

O segundo grupo que obteve o maior levantamento de estudos na Flona do Tapajós 
foram os morcegos, que são considerados agentes únicos ou primários de polinização 
e dispersão de sementes para muitas espécies vegetais. Quatro estudos avaliaram, 
principalmente, os impactos do manejo madeireiro nas comunidades de morcegos, 
bem como em suas atividades e comportamento. Presley et al. (2009) encontrou 1468 
indivíduos pertencentes a 45 espécies ao comparar a diversidade de morcegos em 
áreas exploradas através do manejo de impacto reduzido com áreas florestais não-
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manejadas na Flona do Tapajós. Embora o manejo madeireiro tenha alterado o 
comportamento de algumas espécies (PRESLEY et al., 2009; CASTRO-ARELLANO, 
2009), não foram observadas mudanças significativas causadas pelo manejo 
madeireiro na abundância e riqueza de morcegos na Flona do Tapajós (PRESLEY, 
2009). Castro (2016) registrou 36 espécies de morcegos, e não encontrou diferenças 
em curto prazo pós-manejo madeireiro na composição de espécies de morcegos de 
sub-bosque da Flona do Tapajós. No quarto estudo, foram identificadas seis espécies 
presentes na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção (IUCN), e destaca 
os impactos negativos do manejo florestal madeireiro na Flona do Tapajós (PRESLEY, 
2008). A abertura de clareiras causados pela extração madeireira afeta negativamente 
as espécies de morcego ameaçadas de extinção, pois as mesmas evitam áreas de 
clareiras (PRESLEY, 2008). A compreensão dos efeitos dos regimes madeireiros nas 
populações de morcegos é fundamental para a concepção de um programa de manejo 
florestal que mantenha um alto grau de função do ecossistema natural nas florestas 
tropicais amazônicas (PRESLEY, 2008).    

O peixe-boi-amazônico Trichechus inunguis (NATTERER, 1883) está classificado 
como vulnerável tanto na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção, quanto na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção (IUCN) 
(ICMBio, 2011). É uma espécie contida no Plano de Ação Nacional para a 
Conservação de sirênios, e é protegida pela Lei Federal de proteção à Fauna (Lei nº 
5.197/67), Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). Dois estudos foram 
encontrados caracterizando a ocorrência e o padrão de caça do peixe-boi-amazônico 
na Flona do Tapajós (AGUILAR, 2007; LEITÃO, 2014).  

A forte pressão de caça vem levando a redução nas populações dessa espécie na 
região da Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns (AGUILAR, 2007). Por 
exemplo, outro trabalho comenta brevemente que alta ocorrência de peixe-boi 
antigamente observada nas comunidades de Pini, Jamaraquá e Nazaré é algo que 
não acontece mais, e que os relatos de comunitários são unanimes em afirmar que, 
em muitas regiões ribeirinhas da Flona do Tapajós, é raro encontrar indivíduos dessa 
espécie (ANDRADE, 2007). Leitão (2014) registrou essa espécie em 15 lagos, quatro 
deles na Flona do Tapajós; e destaca a utilização desses locais para o potencial 
manejo e reintrodução do peixe-boi-amazônico à ser desenvolvido pelos gestores da 
Flona do Tapajós. 

 

 
Figura 72 - Trichechus inunguis, classificado como vulnerável na Lista Nacional de Espécies da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 

Foto: ICMBio (2011). 



  

213 

5.4.2 Avifauna 

 

Pesquisas sobre a diversidade de aves na América do Sul destacam a importância 
das florestas na região do rio Tapajós pelo seu endemismo e alta riqueza de espécies 
(RAHBECK et al., 2001 apud IBAMA, 2004). As nove pesquisas desenvolvidas com a 
ornitofauna em diferentes áreas da Flona do Tapajós gerou uma lista de 550 espécies 
de aves ocorrendo dentro dessa UC (APÊNDICE). Apresenta-se abaixo um resumo 
das principais informações dos nove estudos encontrados que abordam a avifauna da 
Flona do Tapajós. 

Uma série de estudos desenvolvidos pelo mesmo grupo de pesquisa (HENRIQUES, 
2003; HENRIQUES et al., 2003; 2008) avaliou a composição, distribuição e ocorrência 
de espécies de aves; bem como os efeitos da exploração madeireira de impacto 
reduzido nas aves da Flona do Tapajós. Como principais resultados, destaca-se que 
das 342 espécies encontradas, 274 foram registradas apenas nas florestas de terra 
firme da Flona do Tapajós; 114 espécies foram consideradas como raras e 
predominaram as amostragens através da metodologia de rede de neblina; e também 
que algumas espécies ocorreram apenas em áreas de floresta pristina e sem nenhum 
distúrbio antrópico.  

Em particular, uma dessas pesquisas comparou as comunidades de aves antes e 
após à exploração madeireira de baixo impacto na Flona do Tapajós mudanças na 
abundância e composição de espécies da avifauna, bem como declínios drásticos nas 
guildas de insetívoros terrícolas e insetívoros que seguem bandos mistos 
(HENRIQUES et al., 2008). Portanto, esses resultados demonstram os impactos 
negativos que a exploração madeireira, mesmo de baixo impacto, causa na 
biodiversidade amazônica. 

A avaliação da situação de ameaça e conservação de aves de rapina de grande porte 
na Flona do Tapajós e áreas de entorno (AGUIAR-SILVA, 2014), registrou a 
ocorrência das espécies Harpia harpyja (N=18), também conhecida como gavião-real 
ou harpia; Morphnus guianensis ou uiraçu-falso (N = 2); e também de Spizaetus 
ornatos ou gavião-de-penacho (N = 3). Esse estudo também documentou a 
diversidade de presas consumidas pelo gavião-real, bem como a remoção dos sítios 
de nidificação dessa espécie dentro e no entorno da Flona do Tapajós. Como 
principais resultados, destaca-se que a derrubada da árvore do ninho ou a exploração 
madeireira levou a perda de 50% dos ninhos mapeados; que espécies de preguiça-
real (Choloepus didactylus) e preguiça-de-bentinho (Bradypus variegatus) fazem parte 
da dieta do gavião-real; e, principalmente, a importância da Flona do Tapajós na 
manutenção de populações de grandes aves de rapina (AGUIAR-SILVA, 2014).  

Já o estudo desenvolvido por Luz (2005) avaliou características de árvores 
emergentes utilizadas pelo Gavião-real (Harpia harpyja) para a nidificação, e destaca 
a importância de ambientes com boa estabilidade ambiental para animais com 
grandes áreas de uso, como o gavião-real. É válido ressaltar que essa espécie 
apresenta diversidade genética sendo reduzida nas florestas brasileiras (BANHOS et 
al., 2016), o resulta da forte pressão de caça, redução da sua área natural de 
ocorrência pelo desmatamento e fragmentação. 
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Figura 73 - Espécime de Morphnus guianensis capturado em armadilha fotográfica, na Floresta 

Nacional do Tapajós. 

Foto: Martins (2009). 

 

 
Figura 74 - Ninho de Harpia harpyja.  

Foto: Luz (2005). 

 

O estudo realizado por Lees et al. (2014), destaca a região de Santarém e Belterra 
como uma das mais antigas com histórico de investigações ornitológicas da América 
do Sul. A partir da combinação de dados presentes em museus e coleções, com dados 
coletados durante cinco meses entre 2010 e 2011, esses autores identificaram um 
total de 583 espécies para a região (LEES et al., 2013). Além de ressaltar a 
importância da região do Tapajós como um corredor migracional para espécies de 
aves migrantes boreais, foi registado dentro da Flona do Tapajós a espécie 
Anodorhynchus hyacinthinus (arara-azul), considerada como vulnerável à extinção 
pela lista vermelha da IUCN.  

Outra pesquisa ornitológica utilizou áreas dentro e no entorno da Flona do Tapajós 
para a avaliar biodiversidade de aves em múltiplas paisagens da Amazônia brasileira 
(MOURA, 2016). Comparando áreas florestais e não florestais modificadas por ações 
antrópicas com as áreas florestais da Flona do Tapajós, esse estudo encontrou que 
(1) áreas primárias apresentam maior número de espécies de aves florestais; (2) que 
a estrutura das comunidades de aves variou entre florestas primárias não perturbadas 
e modificadas pelo manejo florestal e/ou fogo; e que (3) algumas espécies focais de 
aves florestais declinaram ao longo do gradiente de degradação ambiental avaliado, 
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e foram raras em áreas de florestas secundárias e, em geral, ausentes nas áreas 
agrícolas (MOURA, 2016). De maneira geral, essas pesquisas (LEES et al., 2013; 
MOURA, 2016) destacam o papel das áreas florestais não perturbadas, 
principalmente na Flona do Tapajós, para a manutenção da biodiversidade de aves 
na região amazônica e, principalmente, de espécies ameaçadas pelos impactos das 
atividades humanas tais como a caça, exploração madeireira, fogo e fragmentação. 

 

5.4.3 Ictiofauna 

 

A região Neotropical possui a mais rica e diversificada fauna de peixes de água doce 
do mundo (REIS et al., 2003 apud SILVA-OLIVEIRA, 2014), atingindo números 
superiores a 5.400 espécies válidas (REIS 2013 apud SILVA-OLIVEIRA, 2014). O rio 
Tapajós possui pelo menos 494 espécies de peixes registradas até o momento (LIMA, 
2010).  

Foram levantados seis estudos sobre a ictiofauna da Flona do Tapajós. A maioria se 
baseia na aplicação de entrevistas aos moradores desta UC para a identificação das 
espécies de peixes mais consumidas nas comunidades. Martins (2009) utilizou-se 
desta metodologia, e identificou 34 morfoespécies de peixes pertencentes à 16 
famílias, dentre os quais, os seis tipos mais consumidos foram: caratinga (24%) e 
tucunaré (19%) na família Cichlidae; pacu (11%) na família Serrasalmidae; pescada 
(10%), representando os Sciaenidae; e branquinha (8%) e aracu (7%), das famílias 
Curimatidae e Anostomidae, respectivamente. O peixe é a fonte de proteína alimentar 
mais consumida pelos moradores da comunidade do Pini, seguido da caça.  

O estudo discute sobre a participação das comunidades locais nas decisões sobre as 
medidas que garantam a autonomia dos comunitários, no que tange o ICMBio e o 
Plano de Manejo, uma vez que este último é participativo. O autor recomendou o 
envolvimento da sociedade no planejamento das atividades na Flona do Tapajós, e 
sugeriu medidas de avaliação e fiscalização da exploração da caça pelo órgão 
competente, considerado como de fundamental importância para a manutenção da 
autonomia da caça e pesca em níveis sustentáveis nesta UC. Fonseca e Pezzuti 
(2013), também através de entrevistas aplicadas aos ribeirinhos, listaram 19 gêneros 
de peixes mais consumidos em sete comunidades da Flona do Tapajós.  

Da mesma forma que no estudo anterior, o consumo de peixe foi a maior fonte de 
proteína animal nas comunidades estudadas, destacando ainda mais a importância 
em se desenvolver medidas que garantam a manutenção dos estoques pesqueiros 
para a subsistência das comunidades ribeirinhas dessa UC. As áreas protegidas de 
uso sustentável no rio Tapajós, que foram projetadas principalmente para proteger 
ecossistemas terrestres, aumentam a produtividade pesqueira dos pescadores locais, 
e são exemplos para a gestão de grandes rios tropicais, reforçando a importância das 
áreas protegidas cogeridas pelas populações locais para sustentar os sistemas socio-
ecológicos de pesca em pequena escala (KEPPELER et al., 2016).  

Silva Feitosa (2011) inventariou 28 espécies de aracus (Família Anostomidae) nos 
trechos superior, médio e baixo do rio Tapajós, das quais 12 espécies de 
anostomídeos foram encontradas na região que se encontra a Flona do Tapajós 
(Baixo Tapajós). O autor destaca que a fauna de aracus encontrada no Baixo Tapajós 
foi a mais rica dentre todas as outras bacias amazônicas já estudadas.  
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Em outro estudo, Hallwas (2015) avaliou a exploração das espécies de peixes e o 
status de conservação dos ecossistemas através do conhecimento ecológico local 
(CEL) de pescadores de comunidades em Unidades de Conservação do Baixo 
Tapajós com tempos de criação variados. Quatro comunidades da Flona do Tapajós 
participaram dessa pesquisa, o qual levantou 24 morfoespécies de peixes mais 
pescadas na região, e apresentou uma tendência de diminuição de espécies como o 
pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui (Colossoma macropomum) e o tucunaré (Cichla 
spp.). O estudo recomenda a fiscalização da Zona de Amortecimento da Flona do 
Tapajós para proteger os ambientes e recursos aquáticos, prevenir conflitos entre 
pescadores de diferentes escalas, bem como diminuir a pressão pesqueira sobre 
espécies pelágicas de médio porte capturadas atualmente na região. E ainda, indicou 
como importante aos gestores, a ampliação no foco de manejo, a fim de obter uma 
abordagem integrada na conservação do ecossistema, e garantir a integridade 
ambiental de toda a área da unidade e dos meios de vida das populações locais e 
tradicionais da região.   

Um estudo mais recente inventariou 117 espécies de peixes em 22 igarapés da Flona 
do Tapajós. Vale ressaltar que 47 espécies de peixes ocorrem apenas nas drenagens 
do rio Cupari, 38 apenas em drenagens diretas do rio Tapajós, 11 exclusivas das 
drenagens do rio Curuá-Una e que apenas 13 espécies foram comuns aos três 
conjuntos de drenagens (SILVA-OLIVEIRA et al., 2016), o que demonstra a 
endemicidade dos tributários dentro da Flona do Tapajós. Apesar de pesquisas já 
terem sido realizadas, o estudo destaca que a ictiofauna desta UC é uma das menos 
estudadas dentre os sistemas aquáticos da Amazônia, e por isso, recomenda-se 
maior foco no estudo da mesma na região central da Flona do Tapajós. Além disso, 
intensificar os esforços da pesquisa sobre os impactos da pesca na calha central do 
rio Tapajós que delimita esta UC, e avaliação periódica do impacto das estradas e 
áreas de balneários sobre a ictiofauna local. 

 

5.4.4 Herpetofauna 

 

Embora diversas áreas de relevante interesse para a conservação da herpetofauna já 
tenham sido identificadas na Amazônia brasileira (AVILA-PIRES et al., 2010 apud 
OLIVEIRA, 2014), a floresta amazônica continua a ser um bioma brasileiro pouco 
conhecido e amostrado (LEWINSOHN E PRADO, 2005 apud OLIVEIRA, 2014) e 
muitas destas áreas, como a bacia de drenagem do rio Tapajós, apesar de já terem 
sido inventariadas em alguns pontos, ainda apresentam grandes lacunas no 
conhecimento da diversidade de répteis e anfíbios.   

Foram encontrados 10 estudos referentes à fauna de répteis e anfíbios na Flona do 
Tapajós, dentre eles, quatro afirmam sobre a distribuição geográfica de espécies 
nesta UC. Pinto (2012) citou em seu estudo sobre a presença da espécie de 
rã, Leptodactylus paraenses a), na Flona do Tapajós, relato este feito por 
comunicação pessoal; Martinez (2014) coletou quatro espécies de serpentes 
peçonhentas dos gêneros Bothrops(b) e Lachesis na UC; Oliveira (2015) 
recentemente, comparou a variabilidade genética da espécie de anuro, Pristimantis 
fenestratus, da Flona do Tapajós, com outras regiões amazônicas; e Oliveira (2016) 
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citou a distribuição geográfica de duas espécies de lagartos: tamaquaré (Plica plica) 
e calango (Plica umbra), frequentes na região da UC.  

A recomendação concordante na grande maioria dos estudos é referente ao estímulo 
e a permanência de trabalhos científicos que foquem sobre a fauna de répteis e 
anfíbios na região, a fim de aumentar o conhecimento e a conservação deste grupo de 
fauna na Flona do Tapajós.  

 

 
Figura 75 - Espécime de Leptodactylus paraenses (A) e Bothrops atrox (B) na Floresta Nacional do 

Tapajós. 

Fotos: Pinto (2011); Oliveira (2014). 

 

Levantamento feito por Gonçalves (2013), identificou trinta espécies de anuros na 
Flona do Tapajós. No ano seguinte, Sousa (2014) avaliou a distribuição e a 
abundância de anuros noturnos durante uma estação chuvosa na UC, e 
registrou 12 espécies de cinco famílias. A anurofauna na Amazônia, apesar 
de ser representada por cerca de 240 espécies, é um grupo vulnerável, pois é afetado 
diretamente por fatores abióticos, como as mudanças no clima, na estrutura da 
vegetação, altura da serrapilheira, umidade, desmatamento e poluição. Os anuros são 
animais com alto grau de endemismo e, por isso, o controle ambiental é uma 
recomendação importante para a composição da comunidade.  

Oliveira et al. (2015) e Oliveira (2016) registraram 20 espécies de lagartos, 11 
espécies de serpentes e 17 espécies de anfíbios na Flona do Tapajós. Os 
resultados fornecem informações sobre a biodiversidade da herpetofauna na Flona 
do Tapajós, no entanto, para se conhecer a real diversidade do grupo em área de 
floresta da Amazônia brasileira, são necessários estudos de longo prazo, com grande 
esforço de amostragem. Os autores recomentam inventários posteriores para 
conhecer a real diversidade das espécies.  

Bitar (2015) buscou avaliar o quanto variações ambientais e espaciais contribuem 
para a estruturação das comunidades de anuros, em florestas de terra firme na 
Amazônia. Das três Florestas Nacionais que serviram como área de estudo, na Flona 
do Tapajós foram identificadas 32 espécies de anuros, sendo dessas, 12 foram 
amostradas apenas nesta UC.  

Segundo o autor, as diferenças no tipo de habitat e no grau de perturbação numa 
determinada área podem afetar diretamente o padrão de substituição das espécies. 
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As modificações no ambiente podem levar a um efeito homogeneizador, reduzir a 
complexidade de habitats e, por sua vez, a riqueza de espécies. Para anfíbios e outros 
grupos de vertebrados, a perda de habitat e a fragmentação ao longo das últimas 
décadas são apontados como principais fatores determinantes do declínio e extinção 
de espécies em todo mundo. 

A diversidade de serpentes para a Amazônia brasileira é estimada em 149 espécies 
(ÁVILA-PIRES et al., 2007 apud CHALKIDIS, 2014). Estudo recente utilizou-se de 
armadilhas de interceptação e queda, procura visual limitada por tempo e procura em 
estradas por um período de 150 dias não consecutivos, e forneceu uma lista de 55 
espécies de serpentes identificadas na Flona do Tapajós (37% da diversidade de 
serpentes amazônicas). Dentre as espécies coletadas, a cobra coral 
(Micrurus hemprichii) e a jararaca (Bothrops atrox) foram as espécies mais 
abundantes na região.  Segundo o autor, a atividade de manejo florestal seletivo 
desenvolvida na Flona do Tapajós, não parece ter causado impacto suficiente para 
influenciar na abundância, riqueza e composição de serpentes (CHALKIDIS, 2014).  

Entretanto, como o manejo florestal sustentável resulta em maior abertura de dossel, 
permitindo a penetração de luz solar e vento, os microclimas da floresta ficam mais 
secos, deixando a floresta mais suscetível ao fogo (FEARNSIDE, 2005 apud 
CHALKIDIS, 2014). 

 

5.4.5 Invertebrados 

 

Invertebrados correspondem a cerca de 97% das espécies de animais conhecidas no 
mundo (MAY, 1988). Embora possam chamar menos atenção que os vertebrados, os 
invertebrados são inúmeros e fundamentais na manutenção de ambientes naturais 
(WILSON, 1987; LAVELLE et al., 2006). Desta forma, tão importante quanto a 
diversidade de espécies, são também os processos ecológicos que os invertebrados 
participam, os quais trazem benefícios ao ambiente e, muitas das vezes, à 
humanidade. Algumas dessas relações incluem: (i) polinização, essencial na 
reprodução da flora e de grande importância econômica; (ii) decomposição de matéria 
orgânica e aeração do solo, importante para a ciclagem de nutrientes e o fluxo de 
energia na natureza; (iii) dispersão de sementes; e (iv) fonte de recursos alimentares 
para vertebrados. Existem também os invertebrados considerados como de 
importância médica, que tem o potencial para serem vetores de doenças. Diversos 
grupos de invertebrados apresentam também relações intimas com o meio ambiente 
e são considerados como bioindicadores da qualidade ambiental, sendo amplamente 
utilizados em estudos avaliando os impactos de atividades humanas nos ambientes 
naturais (GERLACH et al., 2013). 

O levantamento de pesquisas realizadas nessa UC revelou uma carência de estudos 
com grupos de invertebrados, quando comparado ao grande número de estudos 
relacionados à vegetação e aos vertebrados. Desta forma, dada a importância dos 
invertebrados para diversos processos ecológicos e a falta de estudos com os 
mesmos, recomenda-se, principalmente, um maior foco e incentivo a pesquisas 
avaliando a fauna de invertebrados e suas relações ecológicas com o meio. Tais 
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pesquisas poderiam subsidiar diretrizes para o manejo da Flona do Tapajós, 
principalmente relacionadas à determinação de alvos de conservação e de estratégias 
de mitigação dos impactos que alterações antrópicas podem causar na biodiversidade 
dessa UC. Abaixo encontra-se os resultados de pesquisas com invertebrados da 
Flona do Tapajós, seguido de recomendações para o plano de manejo dessa UC. 

Na revisão bibliográfica para atualização dos dados sobre os invertebrados da Flona 
do Tapajós apenas foram encontrados trabalhos da ordem Insecta. Representantes 
de outras ordens dos invertebrados, como os anelídeos, aracnídeos, moluscos, 
nematódeos e platelmintos foram pouco ou nada estudados na UC nos últimos anos, 
apesar da importância desses grupos para processos ecológicos, como o 
enriquecimento do solo, decomposição de matéria orgânica, e predação de insetos, 
não foram encontrados estudos trazendo informações sobre esses invertebrados na 
Flona do Tapajós. 

Representantes da ordem Insecta são considerados como os melhores indicadores 
da qualidade ambiental, apresentando rápida resposta à diferentes tipos e 
intensidades de degradação ambiental (FREITAS et al., 2006). Um estudo realizado 
entre 2001 e 2004 encontrou 75 espécies de insetos polinizadores em espécies 
arbóreas da Flona do Tapajós (MAUÉS et al., 2011).  

Como principal resultado, pode-se destacar a redução na deposição de pólen nas 
áreas florestais manejadas através do corte seletivo de impacto reduzido, 
provavelmente causada, segundo o autor, pelas mudanças na composição e 
frequência dos polinizadores (Apêndice A – Quadro 28). Os autores também 
destacam possíveis consequências futuras na disponibilidade de frutos e sementes, 
comprometendo as gerações subsequentes dos remanescentes de florestas 
exploradas para a produção de madeira (MAUÉS et al., 2011). 

 

Borboletas e Mariposas: Foram encontrados cinco estudos sobre a fauna de 
borboletas. Silva (2013) comparou a diversidade de borboletas frugívoras entre áreas 
manejadas e não manejadas para a produção madeireira na Flona do Tapajós. Foram 
encontradas 45 espécies em áreas não manejadas, sendo 22 delas endêmicas, e 56 
espécies em áreas com manejo madeireiro. Enquanto o elevado número de espécies 
endêmicas nas áreas não manejadas destaca a fragilidade dessas espécies a 
degradação florestal, os resultados também mostram que áreas não manejadas 
apresentaram o dobro de espécies exclusivas em relação às áreas com exploração 
madeireira (SILVA, 2013). As espécies encontradas nesse estudo são apresentadas 
no Apêndice A – Quadro 29. 

Dois estudos, que focaram no levantamento de borboletas em diferentes estratos 
verticais, amostraram 90 e 29 espécies de borboletas frugívoras (LOPES, 2013 e 
VALENTE et al., 2014, respectivamente). Lopes (2013) destaca a importância da 
continuidade de pesquisas científicas como uma estratégia de monitoramento de 
saúde ambiental e conservação na Flona do Tapajós, enquanto Valente et al. (2014) 
ressaltam que a Flona garante a manutenção das espécies de borboletas e outros 
animais que necessitam de ambientes florestais íntegros na região de Santarém e 
Belterra. As listas de espécies levantadas nestes estudos são apresentadas no 
Apêndice A – Quadro 30 e Quadro 31, respectivamente. 
Conceição et al. (2014) encontrou 169 morfoespécies de mariposas e borboletas em 
áreas próximas à base do Terra Rica (km 67) e COOMFLONA (km 83). Esse estudo 
afirma que a riqueza e abundância desse grupo na Flona do Tapajós foi de 
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aproximadamente o dobro do que foi encontrado em outros trabalhos com estes 
organismos na Amazônia (CONCEIÇÃO et al., 2014). Por fim, Teston & Freitas (2015) 
publicaram o primeiro registro de duas espécies de borboletas no Brasil, ambas 
ocorrendo na Flona do Tapajós.  

 

Besouros: esses invertebrados são considerados o grupo animal mais diversificado, 
correspondendo a cerca de 25% de todas as espécies descritas do planeta (REAKA-
KUDLA et al., 1996). Estudos já destacaram o papel que alguns grupos de besouros 
têm como indicadores da qualidade ambiental (BICKNELL et al., 2014; FRANÇA et 
al., 2016), e também por representarem a diversidade de outros grupos de 
vertebrados, invertebrados e até da flora (GARDNER et al., 2008). Nas áreas da Flona 
do Tapajós foram encontrados três estudos com besouros escarabeíneos, conhecidos 
popularmente como ‘rola-bolas’. 

O primeiro estudo (OLIVEIRA, 2013) comparou a diversidade de besouros e o valor 
de conservação de florestas da Flona do Tapajós com áreas agrícolas e florestas 
degradadas na região de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Foram encontradas 
100 espécies de besouros dentro da UC (comunidade do Jamaraquá, e km 83, km114 
e km 117 da BR-163), e concluiu-se que a degradação florestal e as mudanças no uso 
do solo causaram consequências negativas na diversidade de besouros. A lista de 
espécies deste grupo está descrita no Apêndice A – Quadro 32. 

O segundo estudo (BRAGA 2013a) foi realizado nas mesmas áreas do anterior e 
objetivou avaliar o funcionamento das florestas amazônicas, a partir dos processos 
ecológicos realizados pelos besouros rola-bosta (remoção fecal e dispersão 
secundária de sementes artificiais). Como resultados, foi encontrado que áreas 
florestais (dentro e fora da Flona) apresentaram maiores taxas de remoção de fezes 
do que áreas de agricultura mecanizada no entorno da UC, demonstrando que a 
incorporação de nutrientes das fezes no solo e as taxas de decomposição de matéria 
orgânica são negativamente influenciadas em áreas degradadas e desflorestadas. As 
taxas de dispersão secundária de sementes foram maiores nas áreas agrícolas no 
entorno da Flona do que nas florestas.  

No entanto, espera-se os processos de dispersão de sementes sejam inibidos em 
áreas agrícolas devido a três fatores: (i) manejo das pastagens e das monoculturas 
como o uso de insumos agrícolas; (ii) a ausência de espécies de plantas produtoras 
de frutos; e (iii) a forte pressão de caça sobre os vertebrados que são os dispersores 
primários de sementes florestais. 

O terceiro estudo, ainda em desenvolvimento (SISBIO 53271-5), busca avaliar como 
a biodiversidade e funcionamento das florestas são afetados por atividades humanas 
e incêndios florestais agravados pela seca em 2015-16, durante o último El Niño 
(FRANÇA et al., dados não publicados). Esse trabalho está inventariando a 
diversidade de besouros, e os processos ecológicos que os mesmos realizam em 
áreas florestais da Flona do Tapajós, (km 72, km 83, km 114, km 117 da BR-163) e 
de áreas florestais no entorno dessa UC. Dados preliminares mostram que as florestas 
queimadas perderam cerca de 50% das espécies de besouros, e que o fogo também 
levou à drásticas perdas nos processos ecológicos realizados por eles.  

 

Formigas: esses invertebrados são importantes dispersores secundários de 
sementes (WILSON, 1993) e participam da ciclagem de nutrientes, melhorando a 
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qualidade do solo. Foi encontrado apenas um estudo com formigas na Flona do 
Tapajós (BRAGA, 2013b), o qual comparou áreas degradadas no entorno da UC e 
áreas de florestas primárias não perturbadas dentro da mesma (km 72, km 83, km 
114, km 117 da BR-163).  

Foram encontradas 124 morfoespécies de formigas nas áreas da Flona do Tapajós e 
o estudo demonstra que a degradação florestal causada pelo manejo madeireiro, 
incêndios florestais e a mudança no uso do solo para áreas agrícolas (pastagens e 
agricultura) levou a redução na abundância de formigas (BRAGA, 2013b). Dessa 
forma, espera-se que a degradação florestal e o desflorestamento levem a perdas no 
funcionamento ecológico de ambientes naturais dentro e no entorno da Flona do 
Tapajós. A lista de espécies deste grupo está descrita no Apêndice A – Quadro 33. 

 

Abelhas: grupo de grande importância econômica, principalmente devido à 
polinização de espécies florestais e espécies agrícolas, além da produção de mel, 
própolis e cera. Foi encontrado apenas um estudo com esse grupo de invertebrados 
na Flona do Tapajós, o qual levantou nove espécies de abelhas sem ferrão (PINTO et 
al., 2012). 

 

Libélulas: considerados também como organismos bioindicadores da qualidade de 
ambientes aquáticos, uma vez que apresentam vida aquática na fase de 
desenvolvimento larval. O único estudo encontrado (JUEN, 2011) amostrou 80 
espécies de libélulas na Flona do Tapajós. Esse trabalho destaca a elevada 
diversidade e endemismo de espécies de libélulas em comparação ao encontrado em 
outras unidades de conservação. O autor conclui que libélulas com menor tamanho 
corporal apresentam baixa capacidade de dispersão e distribuição, e devem ser 
consideras como foco prioritário para estratégias de conservação e escolha de áreas 
focadas para a conservação da biodiversidade. A lista de espécies deste grupo está 
apresentada no Apêndice A – Quadro 34. 

 

Mosquitos: embora esse grupo apresente importância médica e veterinária, devido à 
transmissão de doenças, esses invertebrados também participam de processos 
ecológicos, como a decomposição de matéria orgânica e polinização. Foi encontrado 
apenas um estudo com a fauna de Flebotomíneos (SOUZA, 2003). Esses insetos 
atuam como vetores naturais de agentes patológicos como a Leishmaniose, 
tripanosomídeos, bactérias do gênero Bartonella e diversos arbovírus prejudiciais para 
a saúde dos animais, incluindo os seres humanos. O estudo registrou 66 espécies de 
Flebotomíneos, das quais 15 eram vetores da Leishmaniose. A lista de espécies deste 
grupo é apresentada no Apêndice A – Quadro 35. 

 

CRUSTÁCEOS: Uma pesquisa em desenvolvimento (SISBIO 53436; FUGIMURA, 
dados não publicados) está monitorando a fauna de crustáceos decápodes em 
igarapés da Flona do Tapajós localizados próximos à comunidade de Tauari, no 
Cupari e no km 144 da BR-163. Até o momento foram identificadas cinco espécies de 
crustáceos e a pesquisa destaca a importância de se fiscalizar áreas dessa UC 
utilizadas para lazer, principalmente devido à falta de cuidado de alguns banhistas nas 
áreas próximas aos igarapés. 
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5.4.6 Espécies Ameaçadas, considerações e recomendações 

sobre a biodiversidade da Flona do Tapajós 

 

Dentre as espécies de interesse para a conservação foram registradas na Flona do 
Tapajós 55 espécies ameaçadas de extinção em nível nacional; e 24 espécies em 
nível estadual no Pará. Dessas espécies, destaca-se o peixe-boi-amazônico 
Trichechus inunguis, e o coatá-de-testa-branca Ateles marginatus, que são 
apreciadas como alimento.  

A proteção efetiva da biodiversidade está longe de ser alcançada, simplesmente pela 
criação de unidades de conservação, contudo, a rica biodiversidade do bioma 
amazônico tem se beneficiado desta estratégia. Riscos atuais para a biodiversidade 
nas florestas amazônicas incluem desmatamento, exploração madeireira, queimadas, 
fragmentação, mineração, extinção da fauna, invasão de espécies exóticas, tráfico de 
animais silvestres e mudanças climáticas. No contexto da Floresta Nacional do 
Tapajós, o diagnóstico dos riscos foi pautado em resultados e conclusões de dados e 
metadados em bases públicas de referências bibliográficas, dissertações e teses.  

É importante destacar que a perturbação causada pelo manejo florestal atinge 
diretamente a composição da comunidade de aves, mamíferos e a herpetofauna nesta 
UC. Deve-se utilizar de todas as estratégias propostas para reduzir os danos 
associados à exploração madeireira, além de reavaliar o volume de madeira que será 
autorizado explorar nessa floresta. Nesse sentido, o monitoramento e fiscalização da 
extração ilegal de madeira deve ser fortalecido junto aos órgãos responsáveis a à 
comunidade do entorno da UC.  

A caça e pesca predatórias também são fortes ameaças à fauna da Flona do Tapajós.  
A forte pressão de caça sobre grandes mamíferos e aves gera consequências 
ecológicas negativas sobre suas populações e variabilidade genética. Em relação à 
pesca, apenas moradores da Flona do Tapajós estão autorizados a prática, portanto 
a pesca profissional com foco comercial na UC, bem como em sua Zona de 
Amortecimento, deve ser altamente fiscalizada. Neste sentido oferecer as famílias da 
Flona do Tapajós fontes alternativas de subsistência e de geração de trabalho e renda 
são maneiras de buscar uma melhoria da qualidade de vida das populações das 
comunidades dentro da UC e em seu entorno.  

O uso cultural do fogo nas comunidades da Flona do Tapajós e em seu entorno, deve 
ser melhor instruído e orientado pelos órgãos responsáveis; e o fogo criminoso precisa 
ser melhor combatido, fiscalizado, e receber um aporte estrutural mais amplo e 
renovado, principalmente em anos que o fenômeno El niño e La niña ocorrem. A 
presença constante do fogo nas épocas secas do ano aliada as previsões das 
mudanças climáticas e maiores secas, precisam ser consideradas, no que tange a 
importância da Amazônia na biodiversidade e no clima regional, nacional e global. 

Por fim, os atropelamentos de fauna ao longo da BR-163, no trecho que passa pela 
Flona do Tapajós, é uma ameaça forte e constante aos animais desta UC, assim como 
aos motoristas que nela trafegam. Segundo Brasil (2012) o Departamento Nacional 
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de Infraestrutura de Transportes (DNIT) conta com resultados de alguns anos de 
estudos de monitoramento da fauna silvestre e das espécies mais envolvidas em 
acidentes, e a BR-163/PA está no Programa de Monitoramento e Mitigação dos 
Atropelamentos de Fauna.  

Na Licença de Instalação no 637/2009 desta rodovia estavam previstos 13 pontos de 
implantação de passagens de fauna, os quais deveriam estar prontos na conclusão 
das obras, além de cercas de proteção e direcionamento às passagens de fauna, 
inserção de passagem seca em pontes, e sinalização de advertência (BRASIL, 2012). 
Medidas mitigatórias aos atropelamentos de fauna na rodovia BR-163/PA estão 
previstas na lei e devem ser implementadas.   

Estratégias adequadas de manejo da Flona do Tapajós devem contemplar 
informações sobre espécies da fauna e flora ocorrentes na UC, bem como dados 
sobre o endemismo, status de ameaça e ecologia reprodutiva desses organismos. O 
levantamento de trabalhos científicos demonstrou que essas informações não existem 
para a maioria dos invertebrados, o que dificulta que essa UC cumpra seu papel na 
conservação da biodiversidade. Baseado nas informações dos estudos e 
levantamentos de invertebrados, e considerando-se a carência de informações sobre 
os invertebrados, sugere-se as seguintes recomendações:  

1. Incentivar novas pesquisas sobre a ecologia e distribuição de grupos 
subamostrados, permitindo-se a construção de um mapa da biodiversidade da 
Flona do Tapajós; 

2. Ampliação dos locais de estudo na Flona do Tapajós, preferencialmente 
focando na parte sul da Flona; 

3. Elaboração de um mapa da biodiversidade com o grupo de invertebrados; 

4. Consulta à população sobre a gestão da Floresta Nacional do Tapajós, e sobre 
conhecimento da parte de biodiversidade do Plano de Manejo; 

5. Proposição do monitoramento dos impactos do manejo florestal sobre a fauna 
de invertebrados como pré-requisito para a concessão de novas áreas de 
exploração madeireira dentro dessa UC; 

6. Estabelecimento de um comitê científico e uma rede de comunicação direta 
entre os gestores da Flona do Tapajós, representantes das comunidades e 
pesquisadores com metas práticas voltadas ao manejo sustentável da UC e à 
conservação da biodiversidade;  

7. Fiscalização do cumprimento das recomendações do Plano de Manejo. 
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6. ATIVIDADES DE USO MÚLTIPLO, 

CONFLITANTES E ILEGAIS 
Este capítulo está separado em 2 seções: (i) atividades de uso múltiplo, onde estão 
apresentadas as principais atividades que ocorrem na Flona do Tapajós alinhadas aos 
objetivos da categoria Florestas Nacionais; (ii) as principais atividades conflitantes 
e ilegais aos objetivos da categoria, a gestão da UC e as leis ambientais. 

 

6.1 Caracterização das Atividade de Uso Múltiplo 
 

Nesta seção estão apresentadas as principais atividades relacionadas ao uso múltiplo. 
É possível que no dia-a-dia ocorram outras atividades em menor escala e com 
menores efeitos diretos a gestão da UC. Para fins de caracterização, foram 
selecionadas as seguintes atividades: manejo florestal madeireiro, manejo florestal 
não-madeireiro, agricultura, turismo, pesquisa e monitoramento e proteção dos 
recursos naturais. 

 

6.1.1 Manejo Florestal Madeireiro na Flona do Tapajós 

 

A partir de 2005, a COOMFLONA, por meio do seu primeiro plano de manejo florestal 
sustentável (Projeto Ambé) começou, em caráter experimental, a exploração de 
impacto reduzido da primeira unidade de produção anual (UPA) de 100 ha. 

A iniciativa comunitária do manejo madeireiro da COOMFLONA é exemplo de 
estabilidade da atividade florestal, com mais de 10 anos no mercado, com um 
aumento progressivo da área explorada, do volume de madeira e das receitas 
financeiras, explorando apenas 46% da área total da área de manejo florestal 
Samambaia, conforme a tabela 19. 

   

Tabela 19 - Área Explorada (ha), Produtividade em volume (m³), despesas e receitas líquida e Bruta 
(R$) da COOMFLONA nos últimos 10 anos de exploração. 

Ano Área 
Volume 
AUTEX 

Volume 
Colhido 

Volume 
vendido 

Receita bruta* Despesas 
Receita 
líquida 

05/06 100 2.932,2 1.544,8 1.544,8 782.207,8 708.746,37 73.461,48 

2007 300 8.912,8 3.650,8 3.650,8 1.101.716,0 890.263,82 211.452,25 

2008 521 15.373,6 7.843,2 7.843,3 627.302,3 642.142,4 -14.840,11 

2009 700 20.181,1 13.452,0 13.421,7 1.844.306,8 1.366.923,2 477.383,5 

2010 1000 19.342,1 14.884,9 14.266,9 2.138.026,6 1.971.394,9 166.631,70 
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Ano Área 
Volume 
AUTEX 

Volume 
Colhido 

Volume 
vendido 

Receita bruta* Despesas 
Receita 
líquida 

2011 1000 18.337,2 15.845,7 15.064,0 3.011.693,4 2.372.811,5 638.881,85 

2012 1000 24.476,5 19.981,7 18.894,2 3.537.751,7 3.399.797,3 137.954,40 

2013 1000 25.837,7 22.027,9 22.027,9 3.994.158,6 3.384.117,5 610.041,10 

2014 1600 43.973,8 37.563,5 NI 5.766.048,1** 5.304.950,1 461.097,19 

2015 1600 42.797,6 38.090,4 NI NI NI NI 

Totais 8.821 222.165,0 174.885,3 96.713,6 22.803.211,6 20.041.147,5 2.762.063,4 

Fonte: Espada (a) (2015); Adaptado de Andrade et al., (2014); Espada (2013). Relatório de Prestação 
de contas Exercício Ano 2014, resultados expostos na Assembleia Geral Ordinária da COOMFLONA, 
em 27 março de 2015. 

Notas: 

* Os valores de área e volume apresentados são correspondentes ao período da safra florestal, julho 
a julho, já, os valores de receita bruta, despesas e receita líquida, são do ano contábil, de 1 de janeiro 
a 31 de dezembro 2014. 

** Em relação ao volume explorado na exploração florestal de 2014 ainda não foi todo vendido, mas 
espera-se receber aproximadamente R$ 10 milhões, sendo até o momento de 2014, a COOMFLONA 
havia arrecadado 5.663.834,74 com a venda de madeira em tora. As vendas dos produtos da Ecoloja 
em 2014, foi de 75.737,40, a receita de serviços prestados foi de R$ 26.076,70 e as doações foram 
de R$ 400,00, totalizando até 31 de dezembro daquele ano, uma receita bruta da COOMFLONA de 
R$ 5.766.048,1.  

 

Um importante detalhe, apresentado na tabela 20, é a diferença entre o que foi 
autorizado pela Autorização de Exploração (AUTEX) e o que realmente foi explorado. 
Talvez um desafio para as novas gerações na gestão do recurso florestal madeireiro 
na Flona do Tapajós, utilizando tecnologia para diminuir cada vez mais esta diferença. 

Sabe-se que muitos fatores podem estar envolvidos, como a seleção de uma espécie 
nova no mercado, que ainda não foi devidamente divulgado seu uso, suas 
características tecnológicas e uso. Pode ser por alguma característica interna do 
fuste, que causa sua desvalorização, uma superestimativa na altura ou até mesmo 
perda ou talvez um erro de localização no mapa, que influenciará na hora da derruba. 
Essas e outras questões podem influenciar direta ou indiretamente neste déficit. 

 

Tabela 20 - Déficit da produção madeireira ao longo dos anos na COOMFLONA. 

Ano 
Área 

explorada 
(ha) 

Volume (m³) 
AUTEX 

Volume (m³) 
Colhido 

Diferença - ∆ 
(m³) 

2005/06 100 2.932,29 1.544,82 1.387,47 

2007 300 8.912,82 3.650,82 5.262,00 

2008 521 15.373,64 7.843,27 7.530,37 

2009 700 20.181,17 13.452,06 6.729,11 
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Ano 
Área 

explorada 
(ha) 

Volume (m³) 
AUTEX 

Volume (m³) 
Colhido 

Diferença - ∆ 
(m³) 

2010 1000 19.342,19 14.884,98 4.457,21 

2011 1000 18.337,21 15.845,79 2.491,42 

2012 1000 24.476,55 19.981,73 4.494,82 

2013 1000 25.837,73 22.027,94 3.809,79 

2014 1600 43.973,84 37.563,57 6.410,27 

2015 1600 42.797,60 38.090,39 4.707,21 

Totais 8.821 222.165,04 174.885,37 47.279,67 

Fonte: ESPADA (2015)(b). Organizado por IDESAM (2017). 

 

Uma das formas de se medir a contribuição da COOMFLONA na gestão da Flona do 
Tapajós é por meio das atividades exercidas em prol das comunidades, como 
treinamentos e contratações, que geram renda para as comunidades, as ações de 
infraestrutura nas estradas de acesso às comunidades, entre outras formas, como são 
apresentadas na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Benefícios sociais do manejo realizado pela COOMFLONA. 

Atividades   2009/2012 (R$) 2013 (R$) Totais (R$) 

Profissionalização dos comunitários (manejadores)  150.000,00 62.100,00 212.100,00 

Geração de renda para famílias envolvidas (cooperados)  2.157.991,34 1.099.163,74 3.257.155,08 

Manutenção de estradas de acesso as comunidades  306.436,00 246.470,00 552.906,00 

Manutenção de pontes   10.000,00 * 10.000,00 

Abertura de estradas de acesso as comunidades  142.600,00 * 142.600,00 

Transporte para comunitários   80.000,00 12.140,00 92.140,00 

Doação de madeira para as comunidades  20.000,00 10.425,92 30.425,92 

Doação de madeira para ações do ICMBio  21.028,00 * 21.028,00 

Repasse de 15% das sobras as comunidades/ano  771.398,97 91.506,17 862.905,14 

Capacitações de comunitários  85.710,98  85.710,98 

Total   3.745.165,29 1.521.805,83 5.266.971,12 

Fonte: COOMFLONA (2015). 

 

Atualmente a COOMFLONA está explorando a UPA 11 da Área de Manejo Florestal 
Anambé, no km 117 (Figura 76), com 1.590,6 hectares. Esta área ficou limitada pela 
terra indígena Munduruku-Takuara, que pela sua legislação específica não pode 
haver manejo florestal na área e perfazem seus limites próximas as UMF’s.  
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Figura 76 - Unidade de Produção Anual (UPA) nº 11 AMF Anambé, km 117 da BR-163, explorada no 

ano de 2017.  

Fonte: COOMFLONA (2017). 

 

No Projeto Ambé foram adotados, para fins de levantamentos florísticos, um número 
de 105 espécies selecionadas nas categorias de utilização comercial de uso 
madeireiro, comercial de uso não madeireiro, potencial e protegida, conforme o 
quadro 24. 

 

Quadro 24 - Lista de espécies por grupo de uso a manejar e a proteger. 

N° Espécie (Nome 
Vulgar) 

Nome Científico Grupo de uso 

1 Acapu amarelo Swartzia ingifolia Ducke Potencial 

2 Acariquara Minquartia guianensis Aubl. Comercial madeireiro 

3 Amapá doce Brosimum parinarioides Ducke Comercial não madeireiro 

4 Amapai Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg Comercial não madeireiro 

5 Ananim Symphonia globulifera L.f. Potencial 

6 Andiroba Carapa guianensis Aubl. Comercial não madeireiro 

7 Angelim da mata Hymenolobium excelsum Potencial 

8 Angelim pedra Hymenolobium petraeum Comercial madeireiro 

9 Angelim rajado Marmaroxylon racemosum (Ducke) Killip. ex 
Record. 

Comercial madeireiro 

10 Angelim vermelho Dinizia excelsa Comercial madeireiro 

11 Araracanga Aspidosperma album (Vahl) Ben. ex Pichon. Potencial 

12 Barbatimão Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. Potencial 

13 Breu amarelo Protium paniculatum Potencial 

14 Breu amescla Trattinnickia rhoifolia Willd. Comercial madeireiro 
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N° Espécie (Nome 
Vulgar) 

Nome Científico Grupo de uso 

15 Breu branco Protium pallidum Cuatrec. Potencial 

16 Breu manga Tetragastris altíssima Potencial 

17 Breu sucuruba Protium sacotianum Potencial 

18 Breu vermelho Protium puncticulatum J.F.Macbr. Potencial 

19 Caju açu Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. Potencial 

20 Carapanauba Aspidosperma nitidum Benth. ex Müll. Arg. Comercial não madeireiro 

21 Castanha de arara Joannesia heveoides Ducke Potencial 

22 Castanheira Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. Protegida 

23 Cedro rosa Cedrela fissilis Vell. Protegida 

24 Cedro vermelho Cedrela odorata L. Comercial madeireiro 

25 Cedrorana Cedrelinga catenaeformis Ducke Comercial madeireiro 

26 Copaíba Copaifera multijuga Hayne Comercial não madeireiro 

27 Coracão de negro Chamaecrista bahiae Potencial 

28 Cuiarana Terminalia dichotoma G. Mey. Potencial 

29 Cumarú Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Comercial madeireiro e não 
madeireiro 

30 Cupiuba Goupia glaba Potencial 

31 Currupixa Micropholis melinoniana Comercial madeireiro 

32 Embaubarana Pourouma guianensis Aubl. Potencial 

33 Fava amargosa Vatairea paraensis Ducke Comercial madeireiro 

34 Fava bolacha Vatairea erythrocarpa Potencial 

35 Fava bolota Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. Potencial 

36 Fava doce Vatairea sp. Potencial 

37 Fava paricá Schizolobium amazonicum Potencial 

38 Fava rabo de 
arara 

Parkia gigantocarpa Ducke Potencial 

39 Fava rosca Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. Potencial 

40 Fava timbaúba Enterolobium maximum Ducke Comercial madeireiro 

41 Fava timborana Pseudopiptadenia psilostachya (Benth.) G.P. 
Lewis & L. Rico 

Comercial madeireiro 

42 Fava tucupi Parkia mulijuga Benth. Comercial madeireiro 

43 Freijó cinza Cordia goeldiana Huber Comercial madeireiro 

44 Garapeira Apuleia moralis Spruce ex Benth. Comercial madeireiro 

45 Goiabão Pouteria bilocularis (H. Winkl.) Baehni Comercial madeireiro 

46 Gombeira Swartzia panacoco Comercial madeireiro 

47 Guajará bolacha Syzygiopsis appositifolia Potencial 

48 Guariuba Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Potencial 

49 Ipê amarelo Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols. Comercial madeireiro 

50 Ipê roxo Tabebuia incana A. Gentry Comercial madeireiro 

51 Itaúba Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez Comercial madeireiro 

52 Itaúba abacate Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez Potencial 

53 Jarana Lecythis lurida (Miers) S.A. Mori Comercial madeireiro 

54 Jatobá Hymenaea courbaril L. Comercial madeireiro 

55 Jutaí mirim Hymenaea parvifolia Huber Comercial madeireiro 

56 Louro amarelo Licaria brasiliensis (Nees) Kosterm. Comercial madeireiro 

57 Louro chumbo Aniba burchellii Potencial 

58 Louro itaúba Ocotea sp. Potencial 

59 Louro preto Ocotea baturitensis Vattimo Comercial madeireiro 

60 Louro rosa Aniba parviflora mez Comercial madeireiro 

61 Louro tamaquaré Caraipa richardiana Camb. Comercial madeireiro 

62 Louro vermelho Ocotea rubra Mez. Comercial madeireiro 

63 Macacauba Plathysmicium sp. Potencial 

64 Maçaranduba Manilkara huberi (Ducke) Chevalier Comercial madeireiro 
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N° Espécie (Nome 
Vulgar) 

Nome Científico Grupo de uso 

65 Mandioqueira Ruizterania albiflora (Warm.) Marcano-Berti Potencial 

66 Mandioqueira rosa Qualea gracilior Pilg. Potencial 

67 Maparajuba Manilkara paraensis (Huber) Standl. Comercial madeireiro 

68 Marupá Simarouba amara Aubl. Comercial madeireiro 

69 Melancieira Alexa grandiflora Ducke Comercial madeireiro 

70 Mirindiba Glycydendron sp. Potencial 

71 Mirindiba doce Glycydendron amazonicum Ducke Potencial 

72 Morototo Schefflera morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. Potencial 

73 Muiracatiara Astronium lecointei Ducke Comercial madeireiro 

74 Muirapiranga Eperua schomburgkiana Benth. Potencial 

75 Mururé Brosimum acutifolium Huber Potencial 

76 Orelha de macaco Enterolobium schomburgkii Potencial 

77 Para pará Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Potencial 

78 Pau Jacaré Laetia procera (Poepp.) Eichler Potencial 

79 Pau rosa Aniba rosaeodora Ducke Protegida 

80 Pau santo Zollernia paraensis Huber Comercial não madeireiro 

81 Pente de macaco Apeiba macropetala Ducke Potencial 

82 Piquiá Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Comercial não madeireiro 

83 Preciosa Aniba canelilla (Kunth) Mez Comercial não madeireiro 

84 Quaruba Vochysia maxima Ducke Comercial madeireiro 

85 Quaruba cedro Vochysia inundata Comercial madeireiro 

86 Quinarana Geissospermum sericeum (Sagot) Benth. Comercial não madeireiro 

87 Roxinho Peltogyne maranhensis Potencial 

88 Sapucaia Lecythis pisonis Cambess. Comercial madeireiro 

89 Sucupira Recordoxylon amazonicum Comercial madeireiro 

90 Sucupira amarela Vatairea guianensis Comercial madeireiro 

91 Sucupira preta Diplotropis purpúrea Comercial madeireiro 

92 Sumaúma Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Comercial madeireiro 

93 Tachi branco Sclerolobium paraense Huber Potencial 

94 Tachi pitomba Sclerolobium melanocarpum Ducke Potencial 

95 Tachi preto Sclerolobium melinonii Harms Potencial 

96 Tatajuba Bagassa guianensis Aubl. Comercial madeireiro 

97 Tauari Couratari guianensis Aubl. Comercial madeireiro 

98 Tauari cachimbo Cariniana micrantha Ducke Potencial 

99 Tento mulato Ormosia santaremnensis Ducke Potencial 

100 Tento preto Ormosia paraensis Ducke Potencial 

101 Uchi Endopleura uchi Potencial 

102 Virola Virola melinonii (R. Benoist) A.C.Sm. Comercial madeireiro 

103 Seringueira Hevea brasiliensis Comercial não madeireiro 

104 Louro faia Euplassa pinnata Comercial madeireiro 

105 Faieira Roupala thomesiana Comercial madeireiro 

Fonte: Projeto AMBÉ. 

 

A COOMFLONA possui apenas a AMF do Anambé para realizar o manejo florestal 
sustentável do ponto de vista madeireiro, restando os anos de 2017 e 2018, onde está 
ocorrendo reuniões frequentemente entre diversas instituições, assim como estudos 
científicos, a fim de ratificar o potencial de espécies comerciais e pleitear parte da área 
considerada no zoneamento atual como Zona de Manejo Florestal Não Madeireiro 
(Figura 77). 
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Figura 77 - Divisão dos territórios produtivos na Flona do Tapajós, com destaque para a grande área 

destinada à coleta de produtos florestais não madeireiros. 

Fonte: COOMFLONA (2015). 

 

Em 2005 quando a portaria 40 permitiu em caráter piloto 32 mil hectares para as três 
associações intercomunitárias realizarem o manejo florestal, não considerou que 
parte destas áreas já havia sido manejada pelo projeto ITTO, projetos de pesquisa da 
EMBRAPA, projetos de pesquisa do INPA, além de uma parte significante destas 
áreas estarem sendo reivindicada pelas aldeias indígenas, onde o MPF recomendou 
a cooperativa não realizar manejo até que haja uma definição. Essas experiências 
reduziram a área de manejo florestal da COOMFLONA.  
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6.1.2 Produção Florestal Não-Madeireira 

 

Desde 2005 os Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) com maior número de 
publicações são os óleos vegetais, seguido pelos fitoterápicos, artesanatos e até 
mesmo por estudos da dinâmica das espécies que fornecem estes Produtos Florestais 
Não Madeireiros. 

A geração de renda nas comunidades por meio da venda dos PFNMs foi tema de 
pesquisas como as de (GUERRA, 2008; JÁUREGUI, 2009), onde o primeiro teve 
como objetivo analisar a contribuição dos Produtos Florestais Não Madeireiros na 
geração de renda para as comunidades na Floresta Nacional do Tapajós 
especificamente, apresentando os principais Produtos Florestais Não madeireiros 
comercializados na Flona do Tapajós, suas cadeias produtivas, as quantidades 
extraídas, custos de produção, preços, receitas e margens de lucro e Mark-up de 
comercialização. Foram encontrados alguns PFNM na pesquisa de campo, com 
grande frequência de uso, segundo o levantamento realizado pela autora Quadro 25. 

 

Quadro 25 - Principais produtos extraídos e utilizados na Flona. 

Produto Nome Científico Categoria de Uso 

Óleo de Andiroba Carapa guianensis Aubl. Medicinal e cosmética 

Óleo resina de Copaíba Copaifera multijuga Hayne 
Me 
+dicinal 

Óleo de Piquiá Caryocar villosum Aubl. Medicinal e cosmético 

Leite de Amapá Brosimum parinarioides Ducke Medicinal 

Leite de Sucuba Hymatanthus sucuba Spruce Medicinal 

Cipó titica Heteropisis flexuosa Fibra 

Castanha do Brasil Bertholletia excelsa H. & B. Alimentício e cosmético 

Breu sucuruba Trattinickia rhoifolia Willd. Bioquímico 

Breu jutaicica Trattinickia burseraefolia Mart Bioquímico 

Cedro branco Poupartia amazônica Semente 

Cedro vermelho Cedrella odotara Semente 

Cumaru Diptex odorata Semente 

Freijó cinza Cordia goeldiana Semente 

Jatobá Hymenea courbaril L. Semente 

Seringueira Hevea brasiliensis Látex 

Fonte: Wickens (1991). 

 

Esses produtos geralmente são utilizados pelas comunidades da Flona, uma parte 
deles é comercializado, podendo seguir a forma convencional da venda, com a cadeia 
produtiva incluindo um atravessador, ou vendendo diretamente para os consumidores 
finais. 
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Figura 78 - Cadeia de comercialização dos PFNM na Flona do Tapajós. 

Fonte: Santos e Guerra (2010). 

 

O Projeto de Apoio ao Beneficiamento de Óleos de Copaíba e Andiroba na Flona do 
Tapajós foi gerenciado pela ASMIPRUT e beneficiou 12 famílias da comunidade de 
São Domingos, seis da Pedreira e seis da Nazaré. O projeto teve apoio do ProManejo 
no período de março de 2004 a fevereiro de 2006. O projeto objetivou melhorar o 
processo de produção, comercialização, qualidade e marketing de óleos vegetais de 
andiroba e copaíba, bem como a qualidade de vida das famílias envolvidas. Neste 
sentido, também objetivou assegurar o acesso de produtos de origem florestal 
sustentável ao mercado específico; constituir uma organização social formal; 
assessorar tecnicamente as comunidades envolvidas e implantar sistemas 
agroflorestais em áreas comunitárias.  

O IBAMA autorizou, por meio da aprovação de plano de manejo florestal, a coleta de 
sementes de andiroba, de uma área de 232,8 hectares, parte localizada na Zona de 
Manejo Florestal junto à Base do IBAMA no km 117 e parte na Zona Populacional 
próximo à comunidade de Pedreira, onde também é extraído óleo de 37 copaíba. Na 
comunidade de São Domingos, a área explorada fica a cerca de 80 km da comunidade 
e se localiza fora da área comunitária.  

Nesse sentido, registrou-se a existência de um projeto complementar do Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) junto às três comunidades que contemplou 
a aquisição de máquinas para beneficiar a andiroba (mini-usina, com quatro máquinas 
e um gerador, boi e carroça), visando aumentar a produção e baixando o custo. O 
beneficiamento dos óleos de andiroba e copaíba é feito basicamente com a depuração 
do óleo-resina, retirada de impurezas através de um processo simples que consiste 
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de uma etapa de peneiramento, seguida de um processo de filtragem, obtendo-se 
com isso o óleo-resina próprio para consumo.  

Os óleos vegetais são vendidos em embalagens plásticas em forma de garrafa de 30 
e 100 ml e 1 litro, com rótulo indicando a origem como sendo da Floresta Nacional do 
Tapajós. 

A importância econômica dos óleos vegetais, por muito tempo manteve-se como uma 
das principais fontes de renda de muitas famílias da Flona do Tapajós, onde podemos 
destacar os óleos de andiroba e de copaíba, como mostram na figura 79, figura 80 e 
nas respectivas tabela 22 e tabela 23, que se refere ao markup de comercialização 
destes produtos (econometria), os autores Santos e Guerra (2010) evidenciam que há 
uma grande oscilação dos valores praticados de comercialização para os diferentes 
atores da cadeia produtiva. 

 

Tabela 22 - Parâmetros de produção e comercialização de óleo de andiroba em 2006. 

Comunidade 
Nº de 

Famílias 
Quantidade 
extraída (Kg) 

Produção 
(litros) 

Preço de 
venda (R$/l) 

Receita Bruta 
(R$) 

Nazaré 6 2.000 250 60 2.500,00 

Pedreira 6 532 105 45 787,5 

São Domingos 12 2.145 285 60 1.425,00 

Total 24 4.677 640 - - 
Fonte: Guerra (2008). 

 

A produção de Andiroba segue algumas etapas já registradas em publicações como 
(CONAB, 2013; MELO; ALMEIDA; DANTAS, 2011; OLIVEIRA et al., 2011; SANTOS; 
GUERRA, 2010; SILVA et al., 2011). Essas etapas são fundamentais para a produção 
de qualidade, exigido pelo mercado nacional e internacional (Figura 79). 

 

 
Figura 79 - Etapas do processo de produção de óleo de andiroba (Carapa guianensis) na comunidade 

de São Domingos. 

Fonte: Santana et al. (2008). 

 

 No processo de beneficiamento dos óleos de andiroba e copaíba o processo comum 
é a depuração do óleo-resina, subtração das impurezas por meio de peneiramento e 
filtragem, resultando, no óleo-resina próprio para já armazenamento e isento de 
impurezas.  
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Figura 80 - Processos de beneficiamento de óleos-resina. 

Fonte: Silva et al. (2010).  

 

 Em 2006, 24 famílias das três comunidades (Nazaré, Pedreira e São Domingos) que 
estão inseridas na cadeia produtiva de óleo de andiroba produziram 640 litros. Dos 
quais podem ser constatados dados econométricos (Tabelas 23 e 24). No que se 
refere ao markup de comercialização destes produtos, os autores Santos e Guerra 
(2010) evidenciam que há uma grande oscilação dos valores praticados de 
comercialização para os diferentes atores da cadeia produtiva. 

 

Tabela 23 - Receita com óleo de andiroba por família na Flona do Tapajós em 2006. 

Comunidade Receita/Ano (R$) Receita/mês (R$) 

Nazaré 1.854,17 154,5 

Pedreira 516,25 43 

São Domingos 1.056,88 88 

MÉDIA 1.142,43 95,16 

Fonte: Gerra (2008). 

 

Figura 81 - Óleos de Copaíba e Andiroba comercializados na Ecoloja. 

Fonte: ICMBio (2017). Foto: Aimbere Sena. 
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No que se refere ao markup de comercialização destes produtos, os autores Santos 
e Guerra (2010) evidenciam que há uma grande oscilação dos valores praticados de 
comercialização para os diferentes atores da cadeia produtiva. 

 

Tabela 24 - Variáveis econômicas de produtos de andiroba comercializados pelas três comunidades 
da Flona do Tapajós em 2006. 

Produtos Variáveis Produtor Atacado Varejo 
Margem 
Total (%) 

Óleo in natura 
Preço (R$) 55,001 250,00 566,002 

90,3 
Margem (%) 7,00 34,45 55,80 

Vela 
Preço (R$) 55,003 250,00 333,004 

83,5 
Margem (%) 11,90 58,60 24,90 

 
¹ Os atacadistas beneficiam e vendem o óleo de andiroba in natura em frascos de 30 ml. 
² Os varejistas vendem os frascos de 30 ml por R$ 17,00, equivalendo a R$ 566,00 o litro. 
³ Os atacadistas fabricam e vendem velas, que contêm 15 ml do óleo de andiroba.  
4 Os varejistas vendem as velas a R$ 5,00 a unidade, o que equivale a R$ 333,00 o litro de óleo de 
andiroba. 
Fonte: Santos e Guerra (2010). 
 

Com relação aos processos produtivos da cadeia produtiva, a tabela 25 apresenta 
dados de uma simulação de produção, nos quais têm como variáveis: o número de 
envolvidos (famílias/comunidade), produção, preço de venda realizando a simulação 
da comercialização do óleo na própria comunidade e por meio de associação. 
Assim a autora expõe a potencial receita bruta atribuída nas duas situações 
(GUERRA, 2008).  

 

Tabela 25 - Produção e venda de óleo de copaíba na Flona do Tapajós em 2007. 

Comunidade 
Nº de 

famílias 
Produção 

(litros) 

COMUNIDADE ASMIPRUT 

Preço venda 
(R$/l) 

Receita 
bruta (R$) 

Preço de venda 
(R$/litro) 

Receita 
bruta (R$) 

Nazaré 6 130 15 325 30 650 

Pedreira 6 87 15 217,5 30 435 

São Domingos 12 190 15 237,5 30 475 

Total 24 407 0 0 0 0 

Fonte: Guerra (2008). 

 

 Pesquisas realizadas com os óleos vegetais, buscando utilidades ainda não testadas 
como fungicida e bactericida também são importantes para o desenvolvimento de 
produtos que tenham princípios ativos contidos nos óleos, bem como em plantas já 
conhecidas pelos comunitários e que já utilizam como fitoterápicos, conforme 
trabalhos de (ARAÚJO; FERREIRA; MOUTINHO, 2014; SANTOS; SOUSA, 2014; 
SILVA et al., 2014a, 2014b). 
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 Outra atividade que tem grande importância, principalmente em Maguari é a 
produção de tecidos com látex, conhecido como couro ecológico. Este material é 
matéria prima para a produção de bolsas, calçados, artefatos, entre outros. 

 

Tabela 26 - Produção e venda das peças fabricadas com couro ecológico, Flona do Tapajós 2007. 

Comunidade N° famílias Produção 
Preço de 

venda (R$) 
Receita bruta 

(R$) 

Maguari 15 1.411 19,4 27.373,00 

Fonte: Guerra (2008). 

 

Para se chegar a um nível de apresentação aceitável para o mercado, houve 
capacitação para melhorar o designe e a precificação do produto, valorizando o 
produto final, como mostra o trabalho de (SARMENTO, 2014). 

 

(a) (b)  

(c) (d)  

Figura 82 - A) Porta moeda de látex; B) Sandálias de látex; C) Bolas de látex: e D) Bolsas de látex. 

Fotos: Everton Almeida. 

 

 Entre os PFNM, além dos produtos de base de óleos e resinas, os comunitários 
residentes e povos tradicionais inseridos no contexto da UCs, utilizam atividades de 
coleta de frutos (sazonal), marchetaria e pequenos móveis advindo dos resíduos da 
exploração florestal, além de outras formas conciliadas com o uso público.  
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6.1.3 Agricultura 

 

Embora seja das principais atividades produtivas das comunidades da Flona do 
Tapajós, poucas informações e dados de pesquisa são encontrados em publicações 
técnicas e científicas sobre a agricultura e silvicultura nas comunidades da UC. 
Segundo informação do Plano de Manejo (IBAMA, 2005), com exceção dos 
moradores do núcleo urbano de Aveiro, a agricultura familiar é a principal atividade 
dos moradores da Flona do Tapajós, praticada como principal atividade econômica 
ocupando mais de 24% da população local. 

Segundo dados de Couto et al. (1993), que realizaram um estudo socioeconômico na 
UC no ano da publicação, a mandioca para produção de farinha era a principal 
atividade de renda monetária na agricultura de escala familiar na Flona do Tapajós, e 
por isso acaba sendo a espécie mais cultivada na região. Naquele ano foi registrada 
a presença da mandioca em 93% dos roçados cultivados. O milho também era uma 
cultura bastante presente nos roçados (80%), além do feijão (50%) e arroz (40%). 
Embora sejam dados muito antigos ao menos no que diz respeito a cultura da 
mandioca eles conversam com a atual realidade na agricultura da região.  

A cultura de pomares e consórcio de plantios em bosques e quintais sempre existiu 
nas comunidades da Flona do Tapajós, principalmente para fins de consumo local. 
Esta e outras aptidões ligadas a silvicultura fazem parte do Termo de Reciprocidade 
para promover ações de assistência técnica e extensão rural em comunidades firmado 
em abril de 2016 entre o ICMBio, EMATER, COOMFLONA e FCFT, conforme é 
tratado na seção 7.7 Cooperação Institucional, página 273. A primeira etapa desta 
parceria foi elaborar um levantamento do potencial produtivo agroextrativista das 
comunidades, e posteriormente elaborar um Plano de Trabalho, que dentre outras 
ações, previu a emissão de 180 DAPs aos produtores locais, facilitando assim acesso 
a financiamentos e outros incentivos para a agricultura familiar.   

A partir desta parceria foi elaborado e instalado um projeto de investimento na 
ampliação e montagem de uma agroindústria de polpa de frutas instalada na 
Comunidade de São Domingos, na Flona do Tapajós. O projeto foi financiado pelo 
edital Ecoforte da Fundação Banco do Brasil, e a COOMFLONA é a entidade 
executora. O objetivo do projeto é incentivar aos SAFS como uma alternativa de renda 
a partir de uma atividade sustentável. Consta no projeto a aquisição de um caminhão-
baú refrigerado para a coleta de frutos e transporte de polpas congeladas, uma 
despolpadeira, uma embaladora, embalagens padronizadas, 10 freezers e um 
gerador de energia elétrica automatizado.  

Em 2014 este projeto teve o apoio do Serviço Florestal Americano e USAID, fruto da 
parceria com o ICMBio. Este apoio financeiro foi utilizado na reforma do prédio da 
antiga “casa do mel” e aquisição de equipamentos. Posteriormente o FUNDO DEMA 
apoiou a inciativa através da aquisição de outros equipamentos para beneficiamento 
de polpas de frutas. A COOMFLONA foi a proponente do projeto junto ao FUNDO 
DEMA.   

6.1.4 Turismo 
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Um levantamento realizado de forma participativa durante a Reunião Temática sobre 
Turismo na Flona do Tapajós, realizada em maio de 2017, mapeou 25 possíveis 
experiências de turismo ecológico na Flona do Tapajós. Muitas deles já ocorrem, 
outras possuem potencial ou alguma ação ou organização embrionária.  

 
Quadro 26 - Mapeamento das potenciais atividades de turismo ecológico na Flona do Tapajós. 

EXPERIÊNCIAS LOCALIZAÇÃO POTENCIAL 

TRILHAS AQUÁTICAS 

� Comunidade de São Domingos (rio Tapajós) 

� Maguari (rio Tapajós)  

� Jamaraquá (Igarapé Terra Preta) 

� Tauari (Potencial no Lago do Tauari) 

� Pini (Potencial no Lago do Pini) 

� Marai (Igarapé Pajurá) 

� Piquiatuba (Ipuri e Galerão) 

� Jaguarari (Potencial rio Tapajós e no lago que se forma na frente da 
comunidade na época da seca) 

� Acaratinga (rio Tapajós e no lago que se forma na frente da comunidade na 
época da seca) 

� Marai (Trilha do Igapó) 

PESCA ESPORTIVA 

� Pini (Igarapé do Pini e Jari)   

� Tauari (Igarapé do Tauari) 

� Marai (Igarapés do Tueré e Pajuçara) 

� Aldeia Marituba (Lago da Cobra Grande) 

� Piquiatuba (Lago do Caraipau e Tracajá-em- Pau) 

TURISMO 
CIENTÍFICO 

� Instalação da Torre do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na 
Amazônia (LBA) no km 67; 

� Áreas de monitoramento ambiental dos projetos de manejo florestal e áreas 
adjacentes as áreas manejadas.  

As comunidades do Acaratinga e Jaguarari atualmente recebem os módulos de 
pesquisa do PPBio, e pretendem utilizar o projeto para trabalhar o turismo 
científico. 

Unidades de Produção Anual (UPAs) já manejadas, UPAS dos próximos ciclos, 
não pode nas UPAS em exploração. 

Áreas de fazendas que estão sendo enriquecidas para recuperação florestal. 

PRAIAS Somente na Zona Populacional em praticamente todas as comunidades. 

IGARAPÉS 

BALNEÁRIO 

� Jamaraquá 

� Igarapé do Matanxin 

� Igarapé do Ipuri 

� Igarapé da Ponte (Piquiatuba e Pedreira) 

� Igarapé Olho D’água (Bom Jesus) 

� Bacabeira (Marai) 
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EXPERIÊNCIAS LOCALIZAÇÃO POTENCIAL 

� Igarapé do Jaguarari 

Balneário da Barragem, área onde foi feita uma barragem, formando um 
balneário. Localiza-se acima do Jamaraquá.  

TRILHA NA 
FLORESTA 

Trilha do km 67  

� São Domingos, Maguari, Jamaraquá e Acaratinga; 

� Piquiatuba (Caverna, Samaumeira); 

� Trilha de Marituba. 

� Áreas manejadas do km 72 para ver a recuperação das áreas de manejo, 
pátios, estradas; 

� km 83 trilha em floresta primária. 

CANOAGEM NO RIO 
TAPAJÓS 

Comunidades com Enseadas (Maguari, Jamaraquá, Jaguarari) e Lagos (Pini, 
Tauari, etc.). 

RITUAIS DA 
CULTURA INDÍGENA 

Aldeias de Bragança e Marituba. 

GASTRONOMIA 
TÍPICA LOCAL 

� Comidas Típicas nas Pousadas de Maguari e Jamaraquá, e na Casa das 
Mulheres de Piquiatuba; 

� O tradicional chibé das aldeias de Bragança e Marituba; 

� O tradicional tarubá da comunidade do Marai e da aldeia de Bragança; 

� Beiju pode ser explorado nas comunidades com receptivos para turistas; 

� Licores artesanais da comunidade do Piquiatuba. 

MARATONA / 
CORRIDA DE 
AVENTURA 

� Maratona de Perpétuo Socorro (Maguari); 

� Jungle Marathon; 

A Jungle Marathon tem uma pequena parte de seu trajeto que utiliza uma área 
da atual Zona de Corredor Ecológico da Flona do Tapajós. 

VISITA A CAVERNA Piquiatuba (Caverna Boca do Jacaré). 

ARTESANATO 

� Maguari, Jamaraquá, São Domingos (Borracha e Biojóias); 

� Piquiatuba, Marai e aldeias Indígenas (Biojóias); 

� Aldeias Indígenas: Barro, casca de coco e tucumã; 

� Grafismo indígena aldeias Indígenas (Taquara, Marituba e Bragança); 

� Pedreira (marchetaria); 

� Pini e Prainha I (Oficinas Caboclas); 

� Prainha II (Cipó Titica); 

� Paraíso, Maguari, Jamaraquá, Piquiatuba e Marai (escultura em madeira). 

MERGULHOS PARA 
OBSERVAÇÃO DE 
PEIXES 
ORNAMENTAIS 

Balneário da Barragem, área onde foi feita uma barragem, formando um 
balneário. Localiza-se acima do Jamaraquá. 

Jamaraquá, Igarapé do Terra Preta. 
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EXPERIÊNCIAS LOCALIZAÇÃO POTENCIAL 

VISITA AS 
ATIVIDADES 
PRODUTIVAS 

� Maguari (extração e beneficiamento do Látex – couro ecológico); 

� Sistemas Agroflorestais (SAFs) em Maguari e Bragança; 

� Casa de Farinha – Maguari, Marai, São Domingos, Jamaraquá e Piquiatuba; 

� Jamaraquá - Beneficiamento do Látex com Folha Semi-Artefato (FSA); 

� Movelaria e Marchetaria (Pedreira); 

� Fábrica de canoa (Acaratinga e Prainha I). 

PASSEIOS 
CICLÍSTICOS 

O ramal do km 72, ligando a BR-163 até a comunidade de Jaguarari; 

Todos os ramais das comunidades. 

ACAMPAMENTOS 
Maguari, São Domingos e Jamaraquá na floresta e nas praias; 

Potencial para um acampamento rústico, na trilha do km 67 (Terra Rica). 

VIVÊNCIAS DE MODO 
DE VIDA 

Alguns turistas, principalmente do exterior, procuram a experiência de viver a 
rotina de um morador tradicional, vivenciando suas práticas de subsistência e 
relação com a natureza local. Nas comunidades de Jamaraquá e Maguari já 
houveram experiências com este tipo de visitante, porém não é uma prática de 
turismo estruturada e divulgada como uma oportunidade ao visitante. Falta 
capacitação para aquelas famílias que podem receber este tipo de visitante. 

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS 

� Comunidade Paraíso; 

� Comunidade Acaratinga (violeiro); 

� Guias de turismo das comunidades de Maguari, São Domingos e Jamaraquá.  

OBSERVAÇÃO DE 
FAUNA 

� Trilhas do km 67 e comunidades; 

� Focagem de jacaré (Jamaraquá); 

� Observação de aves das enseadas. 

PESCA ARTESANAL � Potenciais em enseadas e lagos, principalmente no Pini, Tauari. 

ARVORISMO E 
TIROLEZA 

Potencial em áreas de comunidades que possuem trilhas em florestas com 
árvores de médio e grande porte (São Domingos, Jamaraquá e Maguari). 

RAPEL Entre Itapuama e Aveiro (Paú). 

OBERV. DE DOSSEL Final das trilhas, próximo ao Corredor. 

MIRANTES 
Possibilidade de instalação de uma torre mirante na região do Terra Rica km 67, 
com vista para as copas da árvore e rio Tapajós. 

MANEJO 
COMUNITÁRIO 

� Óleos essenciais (São Domingos e Maguari); 

� Remédios e essências de cascas de árvores (São Domingos e Maguari); 

� Mel (Maguari, São Domingos, Piquiatuba, aldeia de Bragança); 

� Manejo Madeireiro Comunitário – km 117; 

� Cipós Titica, Açú e Ambé (Comunidade Prainha II); 

� Oficinas Caboclas –aproveitamento de madeira caída (Pini); 

Fonte: ICMBio/Flona do Tapajós (2016). 
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O turismo ecológico atualmente é uma atividade praticada na Flona do Tapajós pelas 
comunidades, mas também envolve operadores de turismo de outras localidades 
(Alter do Chão, principalmente), ou mesmo em parcerias com investidores de outros 
estados e países, como é o caso da Jungle Marathon.  

Nas comunidades, o turismo de trilhas e praias está mais organizado nas três 
primeiras comunidades ao norte da UC (São Domingos, Maguari e Jamaraquá). 
Todas as comunidades possuem uma coordenação de turismo, os guias são 
capacitados e a comunidade oferece infraestrutura de hospedagem e alimentação. 
Embora a modalidade de turismo praticado por estas comunidades da Flona do 
Tapajós seja de base comunitária, existem casos de pessoas que operam o turismo 
na região de forma autônoma, com apoio de operadores externos (principalmente de 
Alter do Chão), e que não beneficia as comunidades. 

Recentemente o ICMBio firmou uma parceria com o Serviço Florestal Americano, cuja 
agência de fomento é a USAID, que incluiu a Flona do Tapajós no Projeto Sítios 
Demonstrativos de Uso Público. Por este projeto foram implantadas trilhas 
interpretativas no km 67 (Terra Rica), e outras sinalizações interpretativas foram 
instaladas nos locais de acesso à Flona (km 67, 72 e 92), assim como nas 
comunidades de São Domingos, Jamaraquá, Maguari. Também foi produzida uma 
mochila interpretativa, com material de apoio aos guias locais, abordando questões 
da história da região e a natureza local. 

 

(a) (b)  

(c) (d)  

Figura 83 - A) Placa de Boas Vindas em Terra Rica; B) Trilha interpretativa Terra Rica; C) e D) Placas 
de localização e Trilhas interpretativas nas comunidades da UCs. 

Foto: ICMBio (2017). 

 

Ainda neste projeto junto com o Serviço Florestal Americano foram ofertados cursos 
como Interpretação Ambiental de Trilha e Excelência no Atendimento ao Visitante em 
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2015 e 2016. Em junho de 2017 foi realizado o curso sobre Planejamento e Manejo 
de Trilhas. A parte prática foi realizada nas trilhas existentes, visando a adequá-las às 
normas e para corrigir trechos que apresentam problemas. Outra ação do projeto foi 
a reforma e readequação do Centro de Atendimento ao Turista de Alter do Chão. No 
local foi montada uma loja com artesanatos das comunidades da Flona do Tapajós e 
Resex Tapajós-Arapiuns. Informações sobre o turismo nestas Unidades de 
Conservação também podem ser encontradas no local. Porém o CAT encontra-se 
com problemas de gestão. 

 

 
Figura 84 - Centro de Atendimento ao Turista de Alter do Chão (CAT). 

Foto: Edy Portela (2015).  

A comunidade de Piquiatuba também está bem estruturada e possui roteiros que 
envolve trilhas, igarapés e até mesmo uma visita a uma caverna (Gruta Boca do 
Jacaré).  

 

(a) (b)  
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(c) (d)  

Figura 85 - A) Entrada da Caverna; B) Turista adentrando a caverna; C) e D) Riachos e Igarapés na 
comunidade de Piquiatuba.  

Foto: ICMBio (2016). 

 

Recentemente, por meio de projeto com apoio do Fundo DEMA, a comunidade 
conseguiu estruturar uma pousada comunitária, inaugurada em outubro de 2016. 
Integra-se ao projeto da comunidade a Casa das Mulheres, um espaço onde é 
possível apreciar algum prato típico da gastronomia regional. Na comunidade do 
Maguari também existe um projeto do Fundo DEMA para a construção de uma 
pousada comunitária, mas a estrutura não foi construída por discordância interna da 
comunidade. 

Em 2016 as comunidades do Acaratinga e Jaguarari manifestaram o interesse em 
trabalhar com o turismo. O ICMBio e demais organizações que atuam nas 
comunidades (UFOPA, INPA e PSA) iniciaram o planejamento visando estruturar as 
comunidades para o desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária. Estão 
previstas a construção de redários e mirante, sinalização das comunidades, 
interpretação das trilhas e capacitações diversas. 

Um dos principais eventos turísticos da Flona do Tapajós é a Jungle Marathon, que 
ocorre anualmente. O trajeto atual inicia-se na comunidade de Itapaiuna e vai até o 
balneário Alter do Chão, passando por quase todas as comunidades da Flona do 
Tapajós. O evento promove boa divulgação da UC no Brasil e outros países, atrai 
canais de televisão, e muitas comunidades são beneficiadas financeiramente direta 
ou indiretamente pela organização do evento, seja para trabalhar no apoio a 
organização, ou apenas por permitir que o trajeto da maratona passe pela área da 
comunidade e que ali se tenha algum ponto de apoio para a organização.  

É necessário destacar que esta questão por vezes é motivo de conflito entre a 
organização do evento e as comunidades. Como exemplo, na edição do evento em 
2016 a comunidade do Marai decidiu fechar o trecho do trajeto que passava pela 
comunidade, devido ao fato de a mesma não ser beneficiada com recursos 
financeiros. 
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Figura 86 - Jungle Marathon em 2013. 

Foto: ICMBio (2013). 

 

Os problemas de gestão mais comuns nas propostas de turismo comunitário são: 

 

• Os resíduos sólidos deixados nas praias e comunidades, principalmente aos 
finais de semana com as excursões de turistas locais as praias e igarapés da 
Flona do Tapajós; 

• O controle da capacidade de carga do igarapé do Jamaraquá, um dos mais 
frequentados pelos turistas; 

• O controle de acesso a UC, principalmente fluvial. O Plano de Manejo de 2005 
previa a construção de um atracadouro receptivo na comunidade de São 
Domingos. O projeto nunca foi implantado e possuía problemas de engenharia 
para construir no local indicado pelo Plano de Manejo; 

• Muitas vezes o ICMBio precisa intervir em conflitos e disputas entre 
comunidades, e por vezes, por pessoas da mesma comunidade. Existem casos 
de invasão de áreas e de desrespeito as regras da coordenação de turismo da 
comunidade; 

• O trajeto da Jungle Marathon precisa ser adequado as condições colocadas 
pelas comunidades e ao ICMBio. Algumas áreas da Zona de Corredor 
Ecológico não são utilizadas de acordo com as normas da UC. 
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6.1.5 Pesquisa Científica 

 

A Flona do Tapajós é hoje um dos sítios de pesquisa mais estudados da Amazônia, 
com o acúmulo de mais de quatro décadas de pesquisas voltadas para o 
entendimento dos processos ecológicos e interações entre seres humanos e a floresta 
amazônica. No ano de 2013 foi a UC com o maior número de licenças emitidas, com 
63 licenças de pesquisa em único ano (ALMADA et al., 2014). Desde a sua origem as 
pesquisas na Flona estão voltadas para a preocupação do entendimento destas 
interações, tendo como precursor as pesquisas da EMBRAPA iniciadas em 1975 
focadas no desenvolvimento de tecnologias de produção de base florestal, 
culminando com a consolidação da Flona na década de 90 não apenas como um sítio 
de pesquisas, mas com essa característica bem marcada de desenvolvimento de 
pesquisas aplicadas com estes princípios.  

Inicialmente as pesquisas na Flona estiveram focadas principalmente nos aspectos 
relacionados ao manejo florestal e de recursos florestais, no desenvolvimento de 
tecnologias e técnicas de otimização de processos de exploração e redução de 
impactos. Com a explosão das taxas de desmatamento na região durante os anos 80 
e 90 novas pesquisas foram direcionadas com o objetivo de compreender o impacto 
da ocupação humana da Amazônia para propor iniciativas de promoção de uma 
agenda ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável, movimento este 
impulsionado pela ECO-92 no Rio de Janeiro. Foi nesta década que se aprofundou as 
discussões globais acerca do aquecimento do planeta terra e sua capacidade de 
suporte humano. 

Durante a década de 90 tiveram início dois outros experimentos de longa duração na 
Flona que perduram até os dias atuais, como o LBA (1997) - Experimento de Grande 
Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia com foco em fluxos de gases de florestas 
primárias e dos efeitos das mudanças de uso da terra nos fluxos de gases e seus 
impactos nos sistemas ecológicos amazônicos; e do Projeto ITTO (1999 - 2004) – 
International Tropical Timber Organization, cuja atuação foi fomentar a instalação e o 
desenvolvimento de pesquisas de longa duração focadas no manejo de recursos 
florestais em florestas tropicais junto a órgãos ambientais e agências de pesquisa, 
tanto no Brasil, quanto em outros países.  

Na década de 2000 outros programas de pesquisa se estabeleceram na Flona, como 
o PPBIO – Programa de Pesquisa em Biodiversidade iniciado em 2004 no âmbito do 
CENBAM – Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica, com foco na 
instalação de parcelas permanentes para a instalação e monitoramento de 
experimentos de longa duração utilizando o método RAPELD, que consiste na 
instalação de grades com métodos semelhantes e replicáveis em diferentes sítios na 
Amazônia para obtenção de dados em larga escala, geográfica e temporal. Em 2012 
o Projeto Robin – Role of Biodiversity in Climate Change Mitigation iniciou atividades 
de pesquisa na Flona na busca de avaliar o potencial das florestas tropicais na 
mitigação das mudanças climáticas e promoção de serviços ecossistêmicos.  

Quanto a evolução da pesquisa científica na Flona do Tapajós desde a publicação da 
última versão do plano de gestão, é interessante ressaltar os resultados apresentados 
por Almada et al. (2014). O autor e colaboradores analisaram os indicadores do 
SISBIO criados para analisar qualitativamente a gestão das UCs com base em um 
conjunto de parâmetros e indicadores.  
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Entre 2007 e 2014 houveram aproximadamente 225 autorizações de ingresso na 
Flona com finalidade para pesquisa, sendo o maior número de autorizações de 
entradas para pesquisa emitidos para a UFOPA, EMBRAPA, INPA, UFPA e Museu 
Emilio Goeldi. O número de atividades de pesquisa autorizadas na Flona está 
apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 27 - Instituições autorizadas para a realização de pesquisa na Flona do Tapajós. 

Instituição Quantidade 

Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA 63 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 20 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA 16 

Universidade Federal do Pará – UFPA 15 

Museu Paraense Emilio Goeldi – MPEG 11 

Fundação Universidade do Amazonas – FUA 9 

Universidade de São Paulo - Inst. de Biociências  8 

MCT/ Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 7 

Fundação Universidade de Brasília 5 

Universidade Estadual de Campinas 5 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura 4 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Sede) 4 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 4 

Universidade Federal de Viçosa – UFV 4 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  3 

Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES 3 

Universidade Federal de Lavras 3 

Universidade Federal Rural da Amazônia 3 

Instituto Butantan 2 

Instituto Santareno de Educação Superior 2 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Instituto de Pesquisa 2 

Associação Nacional de Pesquisas Científicas 1 

Centro Universitário Euro-Americano 1 

Cienge Engenharia e Comércio Ltda 1 

Conservation International do Brasil 1 

Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz 1 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 1 

Instituto de Botânica  1 

Instituto de Estudos Integrados Cidadão da Amazônia 1 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 1 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo 1 

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 1 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 1 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá – IEPA 1 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM 1 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal 1 
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Instituição Quantidade 

Museu Nacional (UFRJ) 1 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 1 

Universidade Federal do Pernambuco – UFPE 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 1 

Universidade Federal do Rio G. Norte – UFRN 1 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 1 

UNESP - Campus Presidente Prudente 1 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 1 

Universidade do Estado de Mato Grosso 1 

Universidade do Estado do Pará – UEPA 1 

Universidade Estadual de Feira de Santana 1 

Universidade Estadual de Ponta Grassa  1 

Universidade Estadual Paulista 1 

Universidade Federal de Goiás 1 

Universidade Federal de Santa Maria 1 

Universidade Federal de São Carolos 1 

Universidade Federal do Espírito Santo  1 

Total  225 

Fonte: SISBIO (2017).  

 

A EMBRAPA é uma instituição que desenvolveu diversas pesquisas na Floresta 
Nacional do Tapajós, dentre elas o projeto de plantio de espécies florestais, onde 
várias árvores de espécies nativas e exóticas foram plantadas no km 53 da Rodovia 
BR-163/ Santarém - Cuiabá, cujo objetivo principal era avaliar o comportamento e 
selecionar espécies promissoras ao enriquecimento e à recomposição de áreas 
alteradas. O principal resultado dessa pesquisa foi a seleção de 13 espécies aptas ao 
enriquecimento e à recomposição de áreas alteradas. Além do plantio de espécies 
florestais, teve destaque também o projeto denominado Monitoramento de parcelas 
permanentes instaladas em áreas submetidas à exploração florestal, composto de 
duas áreas de pesquisas: uma localizada no km 67 e a outra no km 114 da Rodovia 
BR-163/ Santarém – Cuiabá. Nessas áreas estão os experimentos mais antigos do 
mundo de monitoramento de florestas tropicais nativas submetidas ao manejo 
florestal. A EMBRAPA realizou ainda um projeto relevante para a Floresta Nacional 
do Tapajós, designado Projeto Dendrogene, planejado em uma área de 400 hectares, 
no km 69 da rodovia BR-163 (Santarém – Cuiabá), entre os anos de 2000 a 2004. Os 
objetivos do projeto eram definir padrões de eventos reprodutivos – floração, 
frutificação e disseminação – de 50 espécies e obter informações para elaborar um 
programa de coleta de sementes. O projeto definiu padrões de florescimento e 
frutificação de espécies florestais e gerou informações úteis para a coleta de sementes 
na Floresta Nacional do Tapajós (ALMADA et al., 2014). 

O ITTO (International Tropical Timber Organization), popularmente conhecido como 
Organização Internacional de Madeiras Tropicais, é um órgão ligado às Nações 
Unidas que tem como objetivo promover e apoiar ações voltadas à conservação, 
manejo, uso e comércio sustentável dos recursos florestais tropicais (ITTO, 2017). 



  

249 

Criado em 1986, em meio a uma crescente preocupação mundial com os destinos dos 
recursos de florestas tropicais. Todavia, as origens do ITTO remontam de 1976, na 
quarta sessão da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD), com discussões e negociações levadas ao Acordo 
Internacional de Madeiras Tropicais (ITTA), e referendadas em 1983, que regimentou 
o trabalho da organização (ITTO) até 1996 e sucessivamente outros acordos foram 
firmados em função dos fundamentos e objetivos do acordo, governando assim a 
agenda dos trabalhos desta organização intergovernamental. Na década de 80 a 
urgência com o destino das florestas tropicais, tornou-se mais paulatinamente uma 
preocupação mundial, na qual, a conservação tornou-se pelo menos tão importante, 
como as negociações comerciais. O ITTO de 2006, teve foco na economia mundial de 
madeira tropical e na gestão sustentável destes recursos naturais das florestas. Além 
do garantir o compartilhamento de informações, realizando cooperações e sinergia de 
diferentes instituições, nas diferentes esferas para o compartilhamento deste 
conhecimento (ITTO, 2017).  

O ITTO gerencia seu próprio programa de projetos e atividades, resultando, a 
instituição decidir testar e operar seus programas e políticas de trabalho. Tendo um 
papel fundamental no apoio a promover projetos para o manejo florestal sustentável 
de florestas e a conservação. Também auxilia os membros de países tropicais a 
adaptar as políticas regimentais, em consonância com às circunstâncias locais e 
implementá-las no campo por meio de projeto. Resultando, em práticas e modelos 
sustentáveis replicáveis. Além disso, a organização coleta, analisa e divulga dados 
sobre a produção e comércio de madeira tropical, também promove e apoia projetos 
em escala comunitária e industrial.  

Neste contexto, em meados do fim da década de 90, o projeto ITTO (1999-2004), 
apoiou e fomentou a instalação e desenvolvimento de pesquisas de longa duração 
com enfoque no manejo sustentável de recursos florestais em florestas tropicais em 
cooperação a órgãos ambientais, pesquisadores e colaborares, tanto no país, quanto 
em outros países. O apoio do ITTO foi fundamental e remarca sucessos e conflitos 
históricos, conforme discorrido nos diferentes tópicos sobre Manejo Florestal. 

O Programa LBA é gerenciado pelo MCTI e coordenado pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia/INPA. Nestes 19 anos de pesquisa, o programa teve 
importante papel na formação de recursos humanos formando mais de 800 mestres 
e doutores brasileiros. Mais de 150 pesquisas da chamada "ciência de ponta", em 
parcerias com cerca de 280 instituições nacionais e estrangeiras, realizadas por cerca 
de 1400 cientistas brasileiros e outros 900 pesquisadores de países amazônicos, de 
8 nações europeias e de instituições americanas, visaram estudar e entender as 
mudanças climáticas e ambientais em curso, para favorecer um processo de 
desenvolvimento sustentável na Amazônia.  

A publicação dos resultados de pesquisa faz parte da história de sucesso do LBA. São 
mais de 2064 artigos em periódicos especializados, além de um grande número de 
livros e capítulos de livros e de mais de 250 artigos em edições especiais dedicadas 
ao LBA. Os resultados integrados, obtidos pelas diferentes equipes de cientistas, têm 
permitido entender alguns mecanismos que governam as interações da floresta com 
a atmosfera, tanto em condições naturais (da floresta intacta) como alteradas. O LBA 
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tem contribuído para melhorar os modelos de previsão climática; medir as emissões 
de carbono das hidrelétricas na Amazônia e o potencial uso do metano para geração 
de energia elétrica adicional nas usinas; realizar novas medidas reais de densidade 
da madeira no sul da Amazônia, mostrando que biomassa acumulada é menor do que 
em estimativas anteriores. 

Hoje o LBA tem um grande desafio nas mãos: ampliar o entendimento sobre o 
funcionamento dos ecossistemas da região e integrar as dimensões sociais e 
econômicas às pesquisas ambientais de ponta. Nesta segunda fase, torna-se ainda 
mais prioritária a construção de pontes para a aplicação dos resultados das pesquisas 
científicas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Assim, o plano científico 
atual consolidou as sete áreas iniciais de estudo do Programa em três grandes áreas 
integradas: a interação biosfera-atmosfera, o ciclo hidrológico e as dimensões sócio-
políticas e econômicas das mudanças ambientais. 

Agora, três focos de pesquisa aglutinam as principais questões a serem abordadas na 
segunda fase do programa: o ambiente amazônico em mudança (processos); a 
sustentabilidade dos serviços ambientais e os sistemas de produção terrestres e 
aquáticos (consequências), e a variabilidade climática e hidrológica e sua dinâmica: 
retroalimentação, mitigação e adaptação (respostas). 

 

(a) (b)  
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(c)  

Figura 87 - A) Acesso da Torre; B) Torre LBA; C) Equipamentos de coleta de dados.  

Foto: ICMBio (2017). 

 

O Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica (INCT CENBAM), 
criado em 2009, tem como principal objetivo criar e consolidar cadeias de produção 
baseadas em conhecimentos científicos sólidos que se originam de estudos de 
biodiversidade e terminam com informações, produtos ou processos que são de valor 
para usuários específicos a curto, médio e longo prazos. Coordena e integra uma rede 
de instituições amazônicas e extra-amazônicas envolvidas em estudos de 
biodiversidade (PPBio, 2017). 

O CENBAM atua em núcleos regionais no Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, 
Acre e Mato Grosso, focando na capacitação de recursos humanos locais, nos 
diferentes graus de escolaridade, além de viabilizar adequação de infraestrutura, 
museus, herbários e coleções vivas, no apoio aos laboratórios, e na cooperação 
técnica visando o aproveitamento dos recursos disponíveis (PPBio, 2017). 

O Núcleo Regional CENBAM em Santarém possui estrutura física do seu escritório na 
UFOPA e trabalha em rede com várias instituições. O núcleo possui parcelas 
distribuídas na região de Alter do Chão, abrangendo as diferentes fisionomias e mais 
cinco módulos de pesquisa RAPELD na UC, distribuídas em áreas de manejo florestal 
e floresta contínua. A atuação do CENBAM na Flona do Tapajós está alinhada com 
os objetivos do SNUC e da categoria Floresta Nacional, atuando com seus sítios de 
pesquisa da UC, que promovem a instrução e capacitação em diferentes níveis. Seja 
na da produção científica, relatórios técnicos, capacitação dos comunitários para o 



  

252 

monitoramento, seguindo protocolos estabelecidos pelo PPBio (Acaratinga), além de 
promover debates, workshops e outros (PPBio, 2017). 

O projeto “Cenários”, aprovado em 2017, integra três grandes programas de pesquisa: 
LBA (Projeto de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia), GEOMA (Rede 
Temática em Modelagem Ambiental da Amazônia) e PPBio (Programa de Pesquisa 
em Biodiversidade). O projeto irá instalar, na Flona do Tapajós, novos cinco módulos 
com delineamento RAPELD, contento 10 parcelas em curva de nível e 10 parcelas 
em linha reta, ambas em cada módulo. Um módulo já está em andamento no 
quilômetro 83 da BR-163 (Santarém-Cuiabá). Os demais serão no km 67 e 117, um 
módulo no primeiro e três módulos no último. A Flona do Tapajós foi escolhida para a 
instalação dos módulos, pois nela já existem torres do LBA que fazem medições do 
clima há mais de 10 anos. Assim, os dados climáticos obtidos pela torre, poderiam ser 
aproveitados pelas pesquisas que serão realizadas nos módulos RAPELD. Na Flona 
do Tapajós também existem áreas onde é realizado o manejo madeireiro de baixo 
impacto e um dos módulos RAPELD será instalado numa destas áreas (PPBio, 2017). 

O Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) foi criado em 2004 com o objetivo 
de intensificar estudos sobre biodiversidade no Brasil, descentralizar a produção 
científica dos centros desenvolvidos academicamente, integrar atividades de pesquisa 
e divulgar os resultados para diferentes finalidades, como gestão ambiental e 
educação. Ele está estruturado em três componentes principais: Inventários, Coleções 
e Temáticos e possui diversos Núcleos Regionais e Projetos Parceiros pelo país e 
instituições de pesquisa internacionais. 

Na Flona do Tapajós, foram instalados cinco módulos RAPELD pelo projeto 
CENÁRIOS, sendo dois em trechos com atividades de manejo florestal madeireiro (km 
67 e 83) e três módulos em áreas naturais (km 117 e 134). Em 2016 foram instalados 
dois módulos na Zona Populacional na UC, nas comunidades de Acaratinga e 
Jaguarari. Com a criação recente (junho de 2016) de duas Terras Indígenas em parte 
da Flona, três dos módulos (um no km 83 e dois no km 117) agora se encontram 
nestas terras, sendo que vem sendo estudada uma gestão compartilhada 
ICMBio/FUNAI para as regiões contempladas nos decretos que possuem 
infraestrutura de pesquisa instalada. Instituições parceiras incluem, ICMBio, 
Cooperativa Mista da Flona do Tapajós (COOMFLONA), Embrapa Amazônia Oriental, 
Museu Paraense Emilio Goeldi, INPA e Faculdades Integradas do Tapajós 
(FIT/UNAMA).  

O Núcleo Regional de Pesquisa em Biodiversidade do Oeste do Pará, com sede na 
UFOPA, em Santarém, desenvolve suas atividades na Floresta Nacional do Tapajós. 
As primeiras atividades do núcleo estão sendo desenvolvidas no contexto do projeto 
“Diagnóstico e Conservação da Biodiversidade em áreas naturais e manejadas da 
Floresta Nacional do Tapajós, área de influência da BR-163, estado do Pará”, o qual 
está associado à Rede de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) da Amazônia Oriental, 
com sede no Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém. Estes projetos são 
financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 

Atualmente o Núcleo conta com 20 pesquisadores (19 da UFOPA e um das 
Faculdades Integradas do Tapajós), dois técnicos e 20 estudantes de graduação. 
Possui como instituições parceiras o ICMBio Santarém, Cooperativa Mista da Flona 
do Tapajós - COOMFLONA, EMBRAPA e INPA. 
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Mapa 31 - Sítios de pesquisa na Flona do Tapajós. 

Fontes: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTI. Organização: IDESAM (2018). 
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6.1.6 Proteção, Monitoramento e Controle dos Recursos 

Naturais 

 

Uma das maiores ações de proteção da Flona do Tapajós está focada na prevenção 
e combate a incêndios florestais. Atualmente o ICMBio mantém 12 brigadistas, 
formada por moradores da Flona do Tapajós e entorno, atuando nos períodos que 
compreende os meses de setembro a fevereiro, sendo esta a única brigada de 
incêndio do ICMBio na região oeste do Pará. Todas as demais brigadas que não sejam 
militares (Corpo de Bombeiros) são de responsabilidade do IBAMA. 

Atualmente os principais alvos de fiscalização ambiental na Flona do Tapajós é coibir 
atividades como furto de madeiras, caça e pesca predatória. Existem outras infrações 
que ocorrem na Flona do Tapajós que geram a necessidade de fiscalização, 
principalmente no entorno imediato da região do São Jorge, onde ocorrem invasões 
a área da UC para abertura de áreas para plantios. 

Uma das principais ações de monitoramento ambiental realizada pela gestão da UC 
é o monitoramento da abertura de roçados, tanto o monitoramento para abertura de 
novos roçados, como abertura ou limpeza de antigas áreas de cultivo. Atualmente a 
gestão da UC, em parceria com as organizações comunitárias possuem um 
procedimento acordado para que se tenha o controle de abertura de área de floresta 
para esta finalidade, como será apresentado em seção específica deste documento. 
Este procedimento também é aplicado para a retirada de madeira para utilização local, 
na construção e reformas de infraestrutura das comunidades. 

Outra ação de monitoramento ambiental está relacionada ao manejo florestal. O 
controle e inspeção da madeira manejada é realizado in loco. Para tanto o ICMBio 
mantém um servidor atuando especificamente nas áreas de exploração da 
COOMFLONA. 

 

6.1.7 Atividade Ilegais e Conflitantes 

 

Nesta subseção estão pontuadas as principais atividades ilegais e conflitantes que 
ocorrem na Flona do Tapajós e seu entorno:  

• Processos de licenciamento ambiental de três Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH), uma Usina Hidrelétrica (UHE) e linha de transmissão, 
localizados no entorno sul da UC, região do rio Cupari. Uma PCH e parte 
da linha de transmissão estão dentro do limite de 3 km do entorno da UC, 
o que de acordo com a resolução CONAMA no 428/2010 o órgão gestor 
deve ser consultado no processo de licenciamento. O ICMBio não foi 
consultado e não mantém, administrativamente, informações detalhadas 
sobre este processo de licenciamento. A informação sobre o 
empreendimento foi encaminhada ao ICMBio via MPF, para verificar se o 
órgão havia sido consultado pelo ente licenciador (SEMAS-PA).  

• Existem atualmente 52 lotes de assentamento dentro da Flona. As 
titulações do INCRA datam o período entre 1971 a 1976. A situação 
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jurídica-administrativa dos lotes varia caso-a-caso. Muitos proprietários 
não terminaram de pagar os títulos, outros comercializaram a terceiros, e 
alguns proprietários quitaram seus títulos.  Cinco títulos estão dentro das 
posses definitivas das TIs. A resolução deste conflito será feita caso-a-
caso, de acordo com as questões legais que se implicarão. O perfil dos 
ocupantes é de agropecuária intensiva, como monoculturas de grãos 
(com casos de introdução da soja transgênica) e pecuária bovina. 

• A rodovia BR-163 está no limite da Flona do Tapajós, e traz diversas 
implicações para a UC, sejam em atividades conflitantes, tanto como 
atividades ilegais. As atividades conflitantes acarretadas pela BR-163 são: 
Atropelamento de fauna, cultivos com uso de defensivos e fertilizantes no 
entorno imediato e áreas quase contíguas a Flona, separadas apenas 
pelo asfalto da rodovia, comprometimento da qualidade de corpos hídricos 
e fauna aquática pela deriva da aplicação de agroquímicos. As atividades 
ilegais acarretadas pela BR-163 são caça e furto de madeira da UC. 

• Na região do São Jorge, área que foi desafetada da Flona em 2012 e 
atualmente é instituída como Zona de Amortecimento, ocorrem diversas 
atividades conflitantes com a UC, principalmente ligadas a agropecuária 
intensiva, como o uso de fogo para implantação de pastagens e área de 
plantio, uso de agroquímicos e invasão de áreas que estão dentro dos 
limites da UC, sendo que nestes casos ocorrem retirada de madeira e 
caça ilegal. 

• Existe um comércio local da fauna caçada dentro da Flona com áreas do 
entorno e Zona de Amortecimento, principalmente da sede municipal de 
Aveiro e da área do São Jorge. Em Aveiro verifica-se o comércio dos 
“bichos-de-casco” (tracajás, tartarugas, etc). Na região do São Jorge a 
fauna mais comercializada são aves e mamíferos como pacas, cutias, 
antas, veados, queixadas e tatu. 

• Existe no rio Tapajós a pesca comercial, realizada por grandes barcos 
(geleiras) que diminuem os estoques e a segurança alimentar das 
comunidades. Fato que acaba pressionando a fauna na UC, pela 
necessidade de suprir a disponibilidade de proteína animal dos moradores 
locais; 

• De acordo com os princípios legais das Unidades de Conservação, as 
criações de gado podem ser caracterizadas como conflitantes em casos 
onde a criação do gado é comercial, e não para a subsistência (gado 
leiteiro) e gado de tração21; 

• O uso sem técnicas de manejo do fogo por alguns produtores/moradores 
da UC, com o desrespeito às regras de utilização do fogo previstos no 
Plano de Utilização. Em 2015 mais de 11% da Flona do Tapajós sofreu 
com incêndios florestais. 

• Existiam áreas de garimpo, principalmente na região do rio Moju, igarapé 
do Onça e rio Cupari. Registros de pesquisadores da ictiofauna que 
coletam em igarapés de acesso remoto informam que esta atividade ainda 

                                                        
21 Esta discussão está na PFE do ICMBio que em breve deve emitir parecer jurídico.  



  

256 

está sendo realizada na região da UC, principalmente no extremo sul da 
UC.  

• Tráfico de animais silvestres, principalmente a espécie de aves (curió – 
Sporophita angolensis). Esta atividade ilegal se concentra mais na 
comunidade de Nazaré. Também existem denúncias de comércio de 
bicho de casco da comunidade de Piquiatuba. 

•  Furto de madeira na região norte da Flona, denominada de ramal do 
Jenipapo e nos ramais que ligam a comunidade da Revolta até a UC. Há 
registros de furtos no ramal do Ferrugem, no km 99 da rodovia BR-163 e 
em algumas comunidades ribeirinhas. 
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7. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA FLORESTA 

NACIONAL DO TAPAJÓS 
 

Neste capítulo do Plano de Manejo são apresentados os aspectos institucionais da 
Flona do Tapajós, relacionados a situação fundiária, governança, recursos humanos, 
técnicos, financeiros e operacionais da gestão da UC. Também fazem parte deste 
capítulo as seções relacionadas a estrutura organizacional e a rede de cooperação 
institucional a gestão da Flona do Tapajós. 

 

7.1 Situação fundiária da Flona Tapajós 
 

O Plano de Manejo (IBAMA, 2005) traz um grande apanhado de informações a 
respeito da questão fundiária da Flona do Tapajós, narrando a evolução da questão 
fundiária da UC. A narrativa dos fatos inicia-se no ano de 1971, quando o INCRA titula 
algumas áreas para colonização na área da BR-163. Narra também os momentos de 
discussão entre os órgãos gestores (IBDF e posteriormente o IBAMA) e as 
comunidades sobre a Flona do Tapajós, marcada por muitas contestações e 
plebiscitos para decidir se gostariam ou não de morar em uma Área Protegida.  

A narrativa de todos os fatos sobre a questão fundiária da Flona do Tapajós encerra-
se entre os anos de 2003 e 2004, quando um último plebiscito foi realizado. Neste 
momento histórico, o SNUC regulamenta a categoria Florestas Nacionais como UC 
do grupo de uso sustentável, sendo permitida a permanência de moradores 
tradicionais (aqueles que já residiam na UC antes de sua criação), utilizando de forma 
direta e sustentável seus recursos naturais. Ao contrário dos demais plebiscitos 
realizados até 2003, neste ano as comunidades passaram a ser favoráveis pela 
permanência de sua área na UC. No ano de 2004 a Gerência Regional do Patrimônio 
da União, concede ao IBAMA uma área de 108 mil hectares de terras da Flona do 
Tapajós, que poderiam ser destinadas, a partir de então, para as organizações 
comunitárias em Contrato de Concessão de Direito Real Uso (CCDRU). 

É importante relatar que o plano de manejo (IBAMA, 2005) já descrevia o movimento 
identitário das aldeias indígenas Marituba, Bragança e Takuara. Relata o documento:  

 

Desde 1997, moradores das comunidades de Marituba, Bragança e 
Taquara decidiram assumir a identidade indígena e passaram a 
reivindicar a demarcação de uma área dentro da Flona, processo 
apoiado pela Comissão Pastoral da Terra – CPT e Conselho Indígena 
Tapajós-Arapiuns. Em 2001, a FUNAI criou um Grupo de Trabalho para 
fazer o diagnóstico da situação na região do Tapajós, incluindo as 
comunidades da Flona. Em 2003, a partir dos resultados do relatório 
produzido pelo GT, a FUNAI concedeu o reconhecimento de identidade 
indígena aos moradores das três comunidades da Flona e determinou 
a criação de um novo GT para executar estudo visando a delimitação 
da área (Soares, 2004), equipe da qual o IBAMA não participou. O 
relatório, entregue em abril de 2004 à FUNAI, não obteve parecer final 
do órgão até a conclusão deste Plano de Manejo. (IBAMA, 2005, p.48) 
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Em caráter conclusivo, o Plano de Manejo (IBAMA, 2005) recomendou diretrizes ao 
planejamento para questões fundiárias da Flona do Tapajós: 

 

I. Comunidades Ribeirinhas: As comunidades ribeirinhas optaram por 
permanecer dentro da Flona e pela assinatura do Contrato de 
Concessão Real de Uso. A cessão ao IBAMA das terras em nome da 
Secretaria do Patrimônio da União – SPU, permite avançar na 
regularização da área ribeirinha, o que poderá ocorrer assim que as 
comunidades concluírem o Plano de Utilização Comunitário. Este 
Plano está sendo realizado com apoio da Federação das Organizações 
Comunitárias criada em maio de 2004.    

II. Comunidades Indígenas: O processo encontra-se em avaliação na 
FUNAI. Se aprovado o relatório da consultoria que fez o estudo para 
subsidiar a demarcação, o processo será encaminhado ao Ministro 
para aprovação e publicação no Diário oficial. Supõe-se que caso a 
área seja demarcada, a mesma fará sobreposição com áreas de 
comunidades vizinhas que decidiram por permanecer na Flona e com 
parte da área de manejo florestal. Portanto, o Plano de Manejo deverá 
prever mecanismos de negociação com as organizações indígenas.    

III. Áreas tituladas: Além dos conflitos mencionados anteriormente, há 
algumas áreas tituladas dentro da Flona que carecem de processo de 
desapropriação e indenização. Em 2001 foi conduzido um 
levantamento destas áreas e aberto processo específico (SOARES, 
2004). O levantamento identificou 52 títulos emitidos pelo INCRA, dos 
quais apenas 30 estavam em situação regular. Outros 10 títulos foram 
emitidos pelo ITERPA, correspondendo a um total de 7.730,14 
hectares. Todavia, metade desta área estava registrada em 
documentos sem valor legal. Entre estas se encontra uma área de 
3.000 hectares comprada pela ONG Projeto Saúde e Alegria – PSA, 
situada na comunidade do Jamaraquá, fato que gerou uma série de 
conflitos entre o órgão gestor e a ONG. Apesar de o título do PSA ser 
original de 1959, a área foi comprada de terceiros em 1993, duas 
décadas depois da criação da Flona. Além de prever recursos para as 
ações indenizatórias, o Plano de Manejo necessita prever a 
contratação de profissional especializado para concluir os 
levantamentos e acompanhar o processo de desapropriação.   

IV. Áreas de posse: Em 2002 foi conduzido um pré-levantamento das 
áreas de posse. Em seguida aplicaram-se multas e pedido de 
reintegração de posse. Como as posses tinham mais de um ano e se 
deram de forma pacífica, a justiça deu ganho de causa aos posseiros. 
Portanto, o Plano de Manejo deverá prever atividades de levantamento 
das posses e benfeitorias e encaminhar processo judicial para remoção 
de posseiros. (BRASIL, 2005, p.49-50) 

 

Atualmente a situação fundiária da Flona do Tapajós pode ser separada em três 
principais status: (i) áreas com domínio do ICMBio e repassadas à FCFT por meio de 
CCDRU; (ii) áreas de sobreposição com as Terras Indígenas e Lotes de Titulação do 
INCRA ao longo da BR-163; (iii) Glebas Públicas e Terras Devolutas sem domínio do 
órgão gestor. Os tamanhos das áreas estão apresentados na tabela a seguir.  
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Tabela 28 - Situação Fundiária da Floresta Nacional do Tapajós. 

Área 
total da 
unidade 
(ha) 

Área 
cedida 
para o 
domínio 
do 
ICMBio 
(ha)¹ 

Terras 
Indígena
s (ha) 

Assentame
nto INCRA 
(ha) 

CCDRU 
em nome 
da FCFT 

Glebas 
Arrecadad
as - União 
(ha) 

Glebas 
Arrecadad
as - 
Estado 
(ha) 

Terras 
Supostam
ente 
Devolutas 
(ha) 

527.319 108.145,
5 

38.838 5.200 76.925 126.438 - 286.403 

Fonte: ICMBio/Flona do Tapajós (2014 e 2016). 

 

No ano de 2010 a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), cedeu ao MMA, que 
repassou ao domínio do ICMBio 108.145,54 hectares.   

Em outubro de 2010 duas áreas foram repassadas para a Federação das 
Organizações e Comunidades Tradicionais da Flona do Tapajós por meio de CCDRU. 
Juntas as duas áreas somam 76.925 hectares. A primeira área está localizada na área 
ribeirinha, corresponde a maior parte da Zona Populacional do atual zoneamento da 
Flona do Tapajós. Esta área tem um tamanho de 58.140 hectares. A segunda área 
corresponde a área do antigo projeto Ambé, sendo destinada para manejo florestal, 
totalizando 18.785 mil hectares. 

Em relação as Terras Indígenas Munduruku-Takuara e Brangança-Marituba, 
conforme já abordado em seção anterior, em 11 de maio de 2016, através das 
portarias 567 e 568 do Ministério da Justiça, foi declarada posse permanente do povo 
Munduruku as Terras Indígenas Munduruku-Takuara com 25.323 ha e Bragança-
Marituba com 13.515 ha. Portanto, atualmente a Flona do Tapajós encontra-se 
sobreposta aos territórios indígenas. 

Sobrepõem-se também à Flona do Tapajós, 52 lotes localizados entre os km 101 e 
190 da BR-163, que foram criados e titulados em 1971 pelo INCRA. Á área total dos 
lotes é de aproximadamente 5.200 hectares. Em 2009 iniciou-se a abertura de 
processos para fins de indenização, mas apenas 41 foram formalizados. Em 2014 
identificou-se 29 processos de lotes, com títulos definitivos, que deverão ser 
encaminhados pelo ICMBio à Justiça Federal para atendimento à demanda de compra 
de áreas pelos sentenciados da Justiça. Cabe ressaltar a necessidade de análise dos 
11 proprietários/posseiros de lotes do INCRA que ainda não possuem processos 
instaurados. 

Em relação as áreas que sem domínio do ICMBio, ao sul da Flona do Tapajós localiza-
se a Gleba Cupari. Trata-se de uma Gleba Federal, com uma extensão territorial de 
126,438,41 hectares. A respeito das terras supostamente devolutas, durante 
levantamento feito pelo ICMBio, não foram identificados nenhum registro nos arquivos 
da unidade sobre essa área (286.403,00 ha). A terra localiza-se entre a Gleba Cupari 
e área localizada ao norte da unidade, cedida ao ICMBio.  



  

261 

 
Mapa 32 - Status Fundiário da Floresta Nacional até 2016. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT e MCTI (2017). Organização: IDESAM (2018). 

 

Em relação a outras posses de domínio privado existentes na área de UC, em 2014 
haviam registros nos cartórios de Itaituba, Aveiro e Brasília Legal, de uma área 
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privada, com cerca de nove mil hectares, localizada na região do rio Cupari, município 
de Aveiro. A escritura pública apresentada como título originário pelo proprietário em 
juízo é de nenhum valor, conforme consta na denúncia feita pelo Ministério Público 
Federal à Justiça Federal em 27 de maio de 1998 (Processo N° 02048.001286/2003-
81).  

 

7.2 Conselho Consultivo da Flona do Tapajós 
 

O Conselho Consultivo da Flona do Tapajós é uma instância de gestão da Unidade 
de Conservação. O colegiado é formado pela representação das comunidades, da 
sociedade civil e instituições governamentais, e tem como objetivo promover a 
participação social no planejamento, acompanhamento/monitoramento, e gestão da 
Unidade de Conservação. 

O conselho consultivo é formado por representantes das organizações presentes na 
Flona, incluindo as associações comunitárias, intercomunitárias e delegacias 
sindicais. Tem como função natural a mediação dos conflitos relacionados ao direito 
de uso, haja vista sua grande representatividade e o fato de ser o signatário do 
CCDRU da Flona como representação da população local. Ele também cumpre papel 
importante na articulação das ações das diversas organizações dos moradores, na 
circulação de informações e na articulação política dos moradores da Flona. É 
instância essencial no debate de rumos, planejamento coletivo e socialização de 
experiências. Têm ocorrido reuniões regulares deste conselho seguindo o regimento 
interno do conselho que prevê três reuniões ordinárias por ano. 

Reuniões periódicas e pré-agendadas, realizadas alternadamente nas comunidades, 
são importantes como mecanismo e estratégia de fortalecimento da participação e 
controle social, resolução de conflitos e avaliação dos impactos sociais causados 
pelos diferentes projetos que incidem sobre a Flona e seus habitantes. Frente a isso, 
a equipe do ICMBio (Flona do Tapajós), vem tomando a estratégia de promover três 
reuniões ordinárias, sendo uma na região sul da Flona (Região do rio Cupari), uma 
nas aldeias indígenas (região central da UC) e uma na região norte da Flona. Em 2014 
o Conselho ganhou uma nova composição, como mostra o quadro a seguir.  

 

Quadro 27 - Atual composição do Conselho Gestor da Flona do Tapajós. 

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

a) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sendo um titular e um suplente;  

b) Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, sendo um titular e um suplente;  

c) Serviço Florestal Brasileiro - SFB, sendo um titular e um suplente;  

d) Fundação Nacional do Índio - FUNAI, sendo um titular e um suplente;  

e) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, sendo um titular e um suplente;  

f) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Belterra - EMATER, sendo um titular e um suplente;  
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g) Câmara Municipal de Belterra, sendo um titular e um suplente;  

h) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Belterra - SEMAT, sendo um titular e um suplente;  

i) Secretaria de Mineração e Meio Ambiente de Aveiro - SEMMA Aveiro, sendo um titular e suplente. 

II - DA SOCIEDADE CIVIL E COMUNITÁRIOS 

a) Cooperativa Mista da Flona do Tapajós – COOMFLONA, sendo um titular e suplente; 

b) Projeto Saúde e Alegria (PSA), sendo um titular e um suplente;  

c) Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Belterra (STTR – Belterra), sendo um titular e um 
suplente;  

d) Associação Indígena do Oeste do Pará (AINAP), sendo um titular e um suplente;  

e) Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM), sendo um titular e um suplente;  

f) Associação de Pequenos Produtores Rurais de São Jorge, Santa Clara e Nossa Senhora de Nazaré 
(APRUSANTA), sendo um titular e um suplente;  

g) Colônia de Pescadores Z-91 - Belterra, sendo um titular e um suplente;  

h) Organização das Associações da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Tapajoara), sendo um titular e um 
suplente;  

i) Associação de Moradores e Produtores Rurais e Extrativistas de São Domingos do rio Tapajós (ASCED), sendo 
um titular e um suplente;  

j) Associação Intercomunitária dos Pescadores, Trabalhadores Rurais e Seringueiros da Margem Direita do rio 
Tapajós (AITA), sendo um titular e um suplente;  

k) Associação Intercomunitária de Mini e Pequenos Produtores Rurais e Extrativistas da Margem Direita do rio 
Tapajós de Piquiatuba à Revolta (ASMIPRUT), sendo um titular e um suplente;  

l) Conselho Indígena Munduruku de Belterra (CIMB), sendo um titular e um suplente;  

m) Federação das Organizações e Comunidades Tradicionais da Floresta Nacional do Tapajós (FCFT), sendo 
um titular e um suplente;  

n) Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais e Extrativista de Maguari - rio Tapajós 
(ASCOMART), sendo um titular e um suplente;  

o) Associação de Moradores e Produtores Rurais Extrativistas de Tauari (ASCATIJÓS), sendo um titular e um 
suplente; 

p) Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade Betânia - BR-163, sendo um titular e um suplente;  

q) Associação Comunitária de Pini (ACOMTEP), sendo um titular e um suplente;  

r) Associação de Mini e Pequenos Produtores Rurais e Extrativistas de Pedreira (ASMOP), sendo um titular e um 
suplente;  

s) Associação de Moradores e Produtores Rurais e Extrativistas da Comunidade de Jamaraquá-Rio Tapajós 
(ASMORJA), sendo um titular e um suplente;  

t) Associação Comunitária de Produtores Rurais e Extrativistas da Área de Planalto do Chibé do Município de 
Belterra (ASCPREC), sendo um titular e um suplente. 

Fonte: ICMBio (2018). 



  

264 

Conforme previsto no art. 17 do decreto n° 4.340/2002, e Instrução Normativa do 
ICMBio n° 09, de 05 de dezembro de 2014, os conselhos deverão ser formados por 
setores que são representados por esfera ou área temática do Poder Público ou de 
grupo de interesse da sociedade civil que tem relação com os usos do território de 
influência da Unidade de Conservação. Visando atender essa diretriz a equipe do 
ICMBio/Flona do Tapajós juntamente com os conselheiros iniciaram em junho de 2017 
o processo de modificação da composição do Conselho Consultivo da UC. 

Na 60ª Reunião Ordinária realizada no dia 14 de junho de 2017 na comunidade São 
Francisco do Godinho o Conselho Consultivo identificou oito setores (Turismo, 
Promoção Social, Pesquisa, Meio Ambiente, Agricultura, Aquicultura, Extrativismo e 
Infraestrutura) e indicou as instituições representativas de cada setor, no total de 73. 
Cinquenta e cinco por cento das instituições eram da sociedade civil e 45% do poder 
público. O órgão gestor convidou as instituições representativas indicadas pelo 
Conselho e 57 manifestaram o interesse em fazer parte do fórum.  

Na 62ª reunião Ordinária do Conselho, realizada no dia 23 de março de 2018 na 
comunidade do Maguari, para avaliação e definição final da composição do Conselho 
foram indicados apenas seis setores (Turismo, Promoção Social, Pesquisa, Meio 
Ambiente, Extrativismo e Agricultura) e 57 organizações deverão representar os 
setores indicados, das quais 17 representam o poder público, 29 os usuários do 
território representados pelas comunidades e aldeias, e 11 organizações não 
governamentais. O processo será encaminhado a Coordenação Regional 03 do 
ICMBio para análise e posterior publicação no Diário Oficial da União. 

 

7.3 Recursos humanos da equipe de gestão da Flona do 
Tapajós 

 
A equipe de gestão da Flona do Tapajós é composta atualmente por um quadro 
humano de 16 servidores. A equipe é formada por quatro analistas ambientais, três 
técnicos ambientais, um técnico administrativo, oito auxiliares administrativos, uma 
servidora cedida pela prefeitura de Belterra que atua no apoio administrativo no 
escritório da UC, três colaboradores contratados através do projeto intitulado 
Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação Federais Brasileiras 
(MOSUC), resultado de uma parceria entre ICMBio, IPÊ e FCFT. Além de uma turma 
de dois estagiários e seis voluntários do Programa de Voluntariado do ICMBio. A 
seguir, especifica-se as atribuições de cada membro da equipe. 

Os analistas ambientais têm formação superior, são concursados plenos do ICMBio, 
e possuem as seguintes formações e atribuições na atual equipe de gestão: 

• Um agrônomo, que atualmente está respondendo pela chefia da UC. Esta 
função acumula diversas funções relacionadas a gestão administrativa, e na 
supervisão de todos os outros membros da equipe técnica. As principais 
atividades diretamente exercidas nesta função estão relacionadas a 
representação e articulação institucional, gestão processual/documental e 
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gestão de pessoal, fiscalização e supervisão de contratos, além de 
envolvimento no planejamento e, eventualmente, na execução de ações de 
campo em diversos temas da gestão, principalmente aqueles de natureza 
socioambiental, como o uso público e o manejo florestal. 

• Dois engenheiros florestais, sendo que um é responsável pelas atividades 
ligadas ao manejo florestal, pesquisa e monitoramento na UC, 
geoprocessamento e proteção. A engenheira florestal atua na gestão 
socioambiental. Nesta pasta estão incluídas ações educação ambiental e 
gestão de conflitos, uso público, políticas sociais, Conselho Consultivo, 
Programa de Voluntariado do ICMBio e alimentação de sistemas como o 
SISFAMÍLIAS e o Sistema de Interface Territorial (SIT). A analista ambiental 
também é responsável por autorização e acompanhamento das pesquisas 
científicas utilizando o SISBIO, se envolve em algumas ações de proteção, 
apoia a organização de eventos como o Seminário de Pesquisas da Flona do 
Tapajós; 

• Um biólogo que atua principalmente na proteção, na regularização fundiária da 
UC, na Instrução de Processos Administrativos e nas articulações com outras 
instituições visando buscar apoio para a gestão da UC. São pastas com muita 
demanda administrativa e gestão processual.   

Os técnicos ambientais da equipe de gestão da Flona do Tapajós possuem as 
seguintes atribuições: 

• Uma técnica ambiental com ensino superior, que atua em processos 
administrativos ligados principalmente e regularização fundiária, fiscalização e 
pesquisa científica (alimentação do SISBIO). 

• Um técnico ambiental com atuação voltada a apoio logístico, com a 
manutenção de viaturas, bases de operações, materiais de campo e de 
apreensões em ações de fiscalização.  

• Um técnico ambiental que atua no monitoramento do manejo florestal. Este 
servidor realiza o controle da saída da madeira manejada pela COOMFLONA. 

 

O técnico administrativo é o atual chefe-substituto da Flona do Tapajós, e na 
ausência do chefe da UC, ele fica encarregado por responder por todas as atribuições 
de chefia, exceto aquelas ligadas a função de analista ambiental. Na atuação direta 
como técnico administrativo, o servidor apoio todas as demandas da fiscalização e 
regularização fundiária, mas também faz o controle patrimonial dos equipamentos de 
gestão. 

A maior parte dos auxiliares administrativos (oito ao todo) atuam nas bases 
avançadas, fazendo controle de entrada e saída de veículos e pessoas da UC. 
Também tem a atribuição de vigilância patrimonial. Os auxiliares administrativos que 
não trabalham nas bases avançadas apoiam as ações de campo realizadas por 
analistas e técnicos ambientais. 

A funcionária da prefeitura de Belterra cedida para o ICMBio atua na parte 
administrativa, fazendo a secretaria do escritório da equipe de gestão da Flona do 
Tapajós em Santarém, mas também apoia a gestão documental (processos) e 
patrimonial. 
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Os colaboradores do projeto MOSUC estão envolvidos em diversos processos da UC, 
tais como o administrativo, uso público e gestão socioambiental. Dois desenvolvem 
suas atividades nas bases da UC e uma atua no escritório em Santarém. 

A maior parte dos estagiários e voluntários estão ligados as atividades de gestão 
socioambiental, uso público, comunicação, pesquisa e apoio logístico e operacional. 
Os dois estagiários são remunerados, e seis são voluntários. Cinco estão cursando 
graduação de nível superior (Gestão Ambiental, Biologia e Engenharia Florestal) e 
uma é formada em biologia. 

 

7.4 Recursos técnicos de gestão da Flona do Tapajós 
 

7.4.1 Sistemas de Apoio a Gestão 

 

• SISBIO: Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO). É um 
sistema de atendimento à distância que permite a pesquisadores solicitarem 
autorizações para coleta de material biológico e para a realização de pesquisa em 
unidades de conservação federais e cavernas. Os tipos de solicitações 
disponíveis no SISBIO são: (i) autorizações para atividades com finalidade 
científica; (ii) autorizações para atividades com finalidade didática (no âmbito do 
ensino superior); (iii) licença Permanente; (iv) Registro Voluntário para coleta e 
transporte de material botânico, fúngico e microbiológico. O SISBIO permite ao 
ICMBio realizar a gestão da informação resultante das pesquisas realizadas 
visando a conservação da biodiversidade, por meio do recebimento de relatórios 
de atividades que integram a base de dados do Instituto sobre ocorrência e 
distribuição de espécies.22 

• SISFAMÍLIAS: Sistema de Informações das Famílias em Unidades de 
Conservação Federais (SISFAMÍLIAS), ferramenta online de gerenciamento de 
dados lançada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em 
abril de 2015. Além de reunir as informações já coletadas, o SISFAMÍLIAS fornece 
fotos, imagens de satélite e relatórios sobre cada unidade, permitindo 
atualizações, correções e incorporações de novas famílias no sistema.23 

• SIT - Sistema de Interfaces Territoriais com Unidade de Conservação: este 
sistema traz informações atualizadas sobre conflitos territoriais entre UCs e outras 
modalidades de territórios, tais com as Terras Indígenas e quilombolas, 
assentamentos e lotes de titulação do INCRA.  

• SEI - Sistema Eletrônico de Informação: o referido sistema digitaliza os processos 
administrativos a partir de um sistema eletrônico, evitando o uso de papel e perda 
de processos administrativos físicos. Toda tramitação dos processos passa a ser 
eletrônica. 

                                                        
22 <http://www.icmbio.gov.br/sisbio>. Acesso em 10/07/2017. 
23 www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/8130-61-mil-familias-de-extrativistas-
cadastradas-em-77-ucs. Acesso em 10/07/2017. 
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• SAMGE - Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão: monitora a gestão 
técnica da UC, a partir dos objetivos de conservação, mapeando pressões, 
ameaças aos principais alvos de conservação. As informações são espacializadas 
e o sistema permite acompanhar indicadores de gestão. 

 

7.4.2 Procedimentos Administrativos 

 

Sistema de autorização para abertura de roçados, construção de casas e extração 
de madeira para uso familiar: trata-se de um procedimento para autorizar e 
monitorar a abertura de áreas para roçados, retirada de madeira, palha e demais 
insumos da floresta para a construção de infraestrutura das comunidades e 
moradores da UC. Recentemente a gestão da UC padronizou este procedimento, 
existindo um cronograma e a atuação cooperativa entre as associações 
comunitárias, por tratar-se de atividades que ocorrem dentro das áreas de 
CCDRU. As comunidades têm o período de janeiro a maio para fazer o 
levantamento das necessidades, a FCFT (detentora do CCDRU) avalia e tem um 
prazo até final de junho para submeter ao ICMBio proceder a realização de 
vistorias de campo e a emissão de autorizações a partir do cruzamento de dados 
com a relação de beneficiários da UC.  

AUTEX e AUMPF: são feitas para alimentar o processo administrativo do manejo 
florestal madeireiro, conforme a legislação vigente. A COOMFLONA protocola 
pedido de autorização, o ICMBio local articula com outras instâncias do ICMBio e 
instituições parceiras (IBAMA e SFB) que possuem servidores para realizar a 
análise técnica das solicitações. Após análise técnica e emissão de pareceres da 
equipe local, a autorização é emitida pela COPROD/CGPT/DISAT/ICMBio; 

Autorização de acesso: emitidas para pesquisadores e usuários não moradores da 
Flona do Tapajós. As solicitações são feitas por e-mail, informando dados 
pessoais, objetivos da visita e tempo de permanência. Estas informações são 
inseridas num formulário eletrônico e é repassado ao solicitante via e-mail, com 
força de autorização para apresentação nas bases avançadas de controle. 

 

7.5 Recursos financeiros 
 

A Flona do Tapajós não possui apoio de projetos de parcerias institucionais, como o 
Programa ARPA. Existe atualmente um projeto específico para a gestão integrada 
entre a Flona do Tapajós e Resex Tapajós-Arapiuns, chamado de “O rio que nos une”, 
visando trabalhar questões ligadas ao ordenamento pesqueiro no rio Tapajós, a 
criação de gado nas UC do Baixo Tapajós, o manejo do fogo, e a sinalização nos 
limites das UC. O projeto tem um aporte financeiro de 313 mil reais do Programa 
ARPA, se iniciou em outubro de 2016 e encerrou em dezembro de 2017. O projeto 
também aportou oito mil reais para a realização do Seminário de Pesquisa das UC 
que focou nos temas de gestão abordados pelo projeto. 
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Existem contratos de prestação de serviços e compras de suprimentos essenciais 
para a manutenção das atividades de gestão e funcionamento do escritório e bases 
avançadas da UC. Os contratos atuais são: 

• Pequeno aporte de recursos para suprimentos essenciais para a manutenção 
das atividades administrativas (material de expediente) e do escritório (água, 
açúcar, café) e material de limpeza. Atualmente o valor disponibilizado é de R$ 
500,00 para material de expediente e R$ 500,00 para suprimento de 
alimentação e limpeza; 

• Contratos de combustíveis e manutenção de frota de veículos. Cada veículo 
possui um valor mensal para abastecimento de combustível e a manutenção é 
realizada de acordo com a necessidade, não sendo estipulados valores; 

• Contrato de vigilância patrimonial, que atualmente mantém oito vigilantes para 
as quatro bases avançadas, e quatro vigilantes para o escritório da sede da 
UC, que servem para a Coordenação Regional 3 e todas as UCs que mantém 
escritórios na sede do ICMBio em Santarém.  

• Contrato de limpeza para o escritório da sede da UC, que também atende as 
UC que mantém escritórios na sede do ICMBio em Santarém. 

Outro apoio financeiro à UC para algumas ações de planejamento e gestão ocorre por 
meio dos recursos do manejo florestal, via FCFT/COOMFLONA. Porém, não existe 
repasse de recurso entre as instituições, o apoio financeiro é feito por execução 
financeira direta pela FCFT/COOMFLONA, ou mesmo em ações executadas 
diretamente pela FCFT/COOMFLONA. Atualmente os principais apoios realizados 
pela FCFT/COOMFLONA são: 

• Revisão do plano de manejo; 

• Apoio logístico em atividades de fiscalização e monitoramento, principalmente 
no deslocamento de bens apreendidos (madeira, maquinários, etc.); 

• Apoio nas reuniões do Conselho Consultivo e em reuniões com as 
comunidades sobre temas de gestão da UC, como o Plano de utilização; 

• Incremento de recursos humanos para o monitoramento das bases avançadas; 

• Realização de cursos, capacitações e oficinas. 

 

7.5.1 Recursos operacionais 

 

Os principais recursos operacionais de gestão da Flona do Tapajós são as bases 
avançadas que estão instaladas nos acessos mais importantes a UC. Conforme 
listado a seguir, as bases avançadas estão localizadas principalmente na região da 
BR-163, mas também existe uma base na entrada ribeirinha da Flona do Tapajós. 

A seguir, a lista apresenta a localização das bases avançadas e suas respectivas 
infraestrutura de operação: 
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• BR-163/km 67 – Base avançada de Terra Rica, utilizada para monitoramento 
da entrada de visitantes e pesquisadores. A base se encontra em bom estado 
de conservação, possui alguns eletrodomésticos (geladeira e fogão) e 
mobiliário (mesa e beliche). Apenas vigilantes patrimoniais trabalham no local; 

• BR-163/km 72 – Base avançada do ramal que interliga a BR-163 aos ramais 
de acesso as comunidades da Flona (Transtapajós). Monitoramento de entrada 
de visitantes, pesquisadores, usuários e moradores da Flona do Tapajós. Trata-
se de uma das bases avançadas com maior fluxo de pessoas. A base está em 
precário estado de conservação, sendo necessário uma reforma no local. 
Possui alguns eletrodomésticos (geladeira e fogão) e uma mesa de escritório. 
Auxiliares administrativos do ICMBio trabalham no local; 

• BR-163/km 83 – Base avançada que deverá ser compartilhada com as 
populações indígenas. A COOMFLONA ainda utiliza o local, que possui 
diversas infraestruturas, como alojamentos, cozinha coletiva, refeitório, salas 
de reunião, além de abrigar a estrutura de pesquisa da EMBRAPA. A brigada 
de incêndio do ICMBio está baseada no local. Algumas das estruturas estão 
em razoável estado de conservação, e outras estruturas do local em precário 
estado de conservação. O ICMBio não mantém servidores no local, exceto a 
brigada de incêndio durante os meses de atuação (setembro a fevereiro). A 
base é utilizada para armazenar bens apreendidos em ações de proteção da 
UC; 

• BR-163/km 84 – Base administrada pelo INPA/LBA que deverá ser 
compartilhada com os indígenas. A base é utilizada principalmente por 
instituições e grupos que realizam pesquisas na UC. 

• BR-163/km 92 – base do Corredor Ecológico, foi construída após a 
desafetação da área do São Jorge, onde o ICMBio possuía uma base de apoio. 
A base controla entrada e saída de diversos públicos usuários da Flona e 
interliga a BR-163 aos ramais de acesso as comunidades da Flona do Tapajós 
(Transtapajós). Tem mobiliário para cozinha, sala e dormitórios, além de 
eletrodomésticos básicos (fogão, geladeira). Está em bom estado de 
conservação. Apenas vigilantes patrimoniais atuam nesta base avançada. 

• BR-163/km 117 – Base avançada que foi cedida temporariamente para a 
COOMFLONA, até que a cooperativa construísse no local suas estruturas 
permanentes. Originalmente a base foi herdada pela Petrobrás, quando a 
empresa prospectou a existência de hidrocarbonetos na região. A base possui 
contêineres que estão abrigados por um galpão, e não possui mais o posto de 
vigilância patrimonial. Apenas um técnico ambiental atua no local, monitorando 
o manejo madeireiro. Recentemente a COOMFLONA finalizou as obras de 
estruturas permanentes, que conta com estrutura de alojamentos, refeitórios, 
banheiros e demais estruturas necessárias para atuação da cooperativa. 

• BR-163/km 171 – Base que foi destinada pelo Exército ao ICMBio, mas que se 
encontra em precário estado de conservação. Não possui mobiliário e 
eletrodomésticos. A gestão da UC não possui condições de alocar vigilância 
patrimonial ao local, e espera-se que futuramente seja mais utilizada pela 
COOMFLONA, que já ocupa o local. 

• BR-163/km 211 – Base do limite sul da Flona do Tapajós que antigamente 
ficava no km 195. A base está em bom estado de conservação e possui 
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mobiliário e eletrodomésticos básicos. A base é ocupada por um vigilante 
patrimonial e serve de apoio as ações de gestão nesta região da UC; 

• Base do São Domingos – base localizada no extremo norte da UC, única base 
localizada nas margens do rio Tapajós, serve para controlar entrada e saída de 
diversos públicos usuários da Flona do Tapajós, principalmente de moradores 
e turistas. A base está em bom estado de conservação, tem mobiliário, 
eletrodomésticos básicos e alojamento. Auxiliares do ICMBio e vigilantes 
patrimoniais trabalham no local. 
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Mapa 33 - Bases de Operações do ICMBio na Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio, ANA, IBGE, DNIT, MCTI. Organização: IDESAM (2018). 
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O escritório sede da equipe de gestão está localizado em Santarém, no segundo piso 
do prédio da administração regional do ICMBio. Possui 6 salas, incluindo recepção e 
sala de reunião. Possui mobiliários e equipamento eletrônicos básicos para o 
funcionamento do escritório. 

 

Os equipamentos básicos da atual gestão da Flona do Tapajós são: 

• Veículos: possui dois veículos (camionetes) em funcionamento. Um dos 
veículos está em precárias condições e outro em razoável estado de 
conservação. 

• Computadores: possui oito desktops e um laptop, antigos e com pouca 
manutenção. Possui um laptop e um datashow, antigos. 

Equipamentos não existentes e que seriam necessários na gestão: rádio comunicação 
no escritório e nas bases avançadas, internet nas bases avançadas, GPS, 
radiocomunicação nos veículos, embarcação (voadeiras e barco), micro-ônibus ou 
van, portos para atracar embarcações, base avançada no município de Aveiro.    

 

7.6 Estrutura organizacional da equipe de gestão 
 

A estrutura organizacional (2005-2017) da Flona do Tapajós está subdividida em 
chefia e coordenações temáticas chefia-substituta e as atividades estão subdivididas 
entre processos meio (apoio) e finalístico alinhados com o planejamento estratégico 
do ICMBio e com macroprocessos do Instituto.  

 
Figura 88 - Organograma da gestão da Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio (2018). 

 

Na parte organizacional operacional pode-se separar em área meio (apoio) e áreas 
fins (coordenações técnicas). 

Dentre a área meio (apoio) acumulam trabalhos em temas de gestão técnica como: 
Articulação Interinstitucional, Patrimônio e bens apreendidos, Transporte e 
abastecimento, Compras e prestação de contas, Gestão de Pessoas e controle de 



  

273 

bases e Gestão de documentos, estes temas são liderados por analistas ambientais, 
técnicos ambientais, auxiliares administrativos e estagiários.  

Já os processos finalísticos trabalham em temas de gestão técnica como: Proteção 
Ambiental, Uso Público, Regularização Fundiária, Pesquisa e Socioambiental. É 
importante destacar que toda a equipe supracitada nos processos meio também 
atuam nos processos finalísticos.  

O fluxo de comunicação da gestão da Flona do Tapajós com o ICMBio sede 
(presidência e diretorias) passa sempre pela Coordenação Regional de Santarém 
(CR-03). Dois temas da gestão, turismo e manejo florestal, eventualmente demandam 
a necessidade da gestão da UC fazer um fluxo de comunicação direto com duas 
coordenações do ICMBio-sede: Coordenação de Uso Público e Coordenação de 
Produção. 

 

7.7 Cooperação institucional com a Flona do Tapajós 
 

A rede de cooperação institucional formal para a gestão da Flona do Tapajós tem as 
seguintes instituições e respectivas atribuições:  

FCFT: O ICMBio e FCFT possuem um Contrato de Direito Real de Uso (CCDRU) que 
guia a relação entre as partes para a gestão das áreas em concessão para as 
organizações comunitárias. 

EMATER, COOMFLONA e FCFT: trata-se de um Termo de Reciprocidade 
quadripartite, envolvendo a implementação de assistência técnica agroextrativista e 
emissão de Declaração de Aptidão Agrícola para as comunidades da Flona do 
Tapajós.  

UFOPA: a universidade possui um Termo de Cooperação Técnica para formalizar 
parceria com o ICMBio para incentivar um programa de estágios para alunos da 
universidade atuar junto ao órgão gestor da Flona do Tapajós; 

IDESAM: as partes possuem um Termo de Cooperação Técnica onde o objeto é a 
revisão do plano de manejo, ora apresentado. 

COOMFLONA: a cooperativa apoia diversas atividades de gestão, como a 
manutenção dos ramais, doação de combustível e alimentação para ações de gestão 
não vinculadas ao manejo florestal, entre outras diversas formas de apoio cotidiano. 

INPA e EMBRAPA: Embora não exista uma parceria formal com estas instituições, em 
função de suas respectivas atuações e estrutura de operações instaladas na UC, 
existe cooperações entre as partes para o desenvolvimento de pesquisas e apoio 
logístico para atividade de gestão ou mesmo de apoio a pesquisas.  

FUNAI: em função das aldeias Takuara, Bragança e Marituba, ICMBio e FUNAI atuam 
em conjunto para a proteção dos territórios e outros temas ligados a gestão territorial 
compartilhada. 
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8. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA DA 

FLONA DO TAPAJÓS 
 

A Declaração de Significância do plano de manejo (IBAMA, 2005) aborda diversos 
aspectos relevantes sobre o papel da UC em seu contexto nacional, regional e local. 
Uma rápida análise do texto sob o ponto de vista dos aspectos mais destacados, 
encontram-se: (i) a significativa riqueza fitoecológica e fitossociológica dos recursos 
florestais; (ii) a diversidade de ambientes e habitats; (iii) o papel da UC na proteção 
de nascentes de importantes rios da região, como o rio Moju tributário direto do rio 
Curua-una; (iv) a diversidade da fauna, em especial da avifauna; (v) a presença de 
populações tradicionais e importância socioambiental da UC para essas populações; 
(vi) o patrimônio histórico-cultural principalmente de cerâmica Tapajo e arquitetura 
fordiana; (vii) a beleza cênica principalmente das praias do rio Tapajós, mas também 
de outros ambientes naturais; (viii) a relevante contribuição da UC para as pesquisas 
científicas em diversos campos do conhecimento, mas com ênfase na biodiversidade, 
clima e ciências florestais; e (ix) a interlocação do conselho consultivo como uma 
instância de gestão participativa atuante na resolução de conflitos socioambientais.  

Não há dúvida de que todos os nove aspectos destacados pela Declaração de 
Significância da Flona do Tapajós, mesmo que redigida para o Plano de Manejo de 
2005, continua atual e atende a necessária expressão da significância da UC em seu 
contexto nacional, regional e local. Porém, para atualizá-la é necessário 
complementar algumas abordagens e trazer novos aspectos observados nos últimos 
12 anos de implementação do Plano de Manejo, aspectos estes construídos com 
vivências e experiências de gestão com o envolvimento de diferentes atores que 
interagiram com a Unidade de Conservação. 

No âmbito das Ciências Florestais houve um expressivo avanço de conhecimento 
sobre a diversidade e riqueza da floresta na Flona do Tapajós. Nos inventários 
produzidos em parceria entre a UFOPA e COOMFLONA na região ao longo da BR-
163, segundo Andrade et al. (2015), a composição florística revelou uma vegetação 
arbórea extremamente rica, com elevado número de famílias, gêneros e espécies, em 
conformidade com os resultados de outras pesquisas executadas na Amazônia 
(ALMEIDA et al., 2012; CONDÉ e TONINI, 2013). Os índices de diversidade de 
Shannon encontrados são maiores do que os reportados em outros trabalhos 
realizados na região amazônica (OLIVEIRA et al., 2008; MATOS et al., 2013) e o 
índice de Equabilidade de Pielou (J) encontrado nas áreas inventariadas reforçou a 
elevada diversidade florística no componente arbóreo na Flona do Tapajós 
(ANDRADE et al., 2015). 

Outra enorme contribuição da Flona do Tapajós no âmbito das Ciências Florestais tem 
relação com o estudo de dinâmica de regeneração florestal em florestas tropicais 
manejadas. O estudo de mais de 22 anos de monitoramento produzido por Oliveira 
(2005) é referência para a região, podendo contribuir com alguns parâmetros técnicos 
a propostas de manejo a longo prazo. 

Ainda no campo da ciência, a presença do programa LBA na Flona do Tapajós 
contribui para os estudos regionais sobre carbono e biomassa. O programa tem 
contribuído principalmente para melhorar os modelos de previsão climática e medir as 
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emissões de carbono. Segundo as estimativas na Flona do Tapajós, o estoque total 
de biomassa seca acima do solo é de 160.233.408 toneladas e o estoque de carbono 
estimado em 80.116.704 tC, números que reforçam a importância da Flona do Tapajós 
como provisora de serviços ambientais relacionados ao clima e a água para a região 
onde se insere, tendo em vista a fronteira florestal que representa frente ao avanço 
da agricultura da soja na região, preconizada pelo uso intensivo do solo e aumento do 
desflorestamento.  

Em relação a biodiversidade, a Flona do Tapajós representa uma Área Protegida com 
representativo contíguo florestal, estabelecendo-se como um importante habitat de 
espécies de grande porte da mastofauna, e para as aves de rapina. O estudo realizado 
por Sampaio et al. (2010) na Flona do Tapajós e em fragmentos florestais no entorno 
demonstrou que a perda de habitat natural levou à redução na diversidade de 
mamíferos de médio e grande porte em áreas de floresta fragmentada. A avaliação 
da situação de ameaça e conservação de aves de rapina de grande porte na Flona do 
Tapajós e áreas de entorno (AGUIAR-SILVA, 2014), registrou a ocorrência das 
espécies Harpia harpyja (N=18), também conhecida como gavião-real ou harpia, uma 
quantidade representativa de indivíduos. 

Na dimensão social a Flona do Tapajós tem se notabilizado pela experiência de 
manejo madeireiro comunitário em florestas tropicais nativas. Atualmente ocorre na 
UC a maior experiência de manejo florestal comunitário na Amazônia, não apenas no 
Brasil. Com mais de 12 anos de manejo, a COOMFLONA multiplicou em 15 vezes o 
tamanho anual de área manejada e a produtividade em relação ao primeiro ciclo de 
manejo. A experiência das comunidades da Flona tem sido referência para a 
construção de novos modelos de empreendimentos comunitários, sendo que 
inúmeros técnicos, pesquisadores e profissionais da área do manejo florestal foram 
capacitados ou desenvolveram trabalhos relevantes a partir da experiência de 
vanguarda da COOMFLONA. Ressalta-se também o importante papel que a renda 
advinda do manejo florestal exerce no desenvolvimento econômico e social das 
comunidades da Flona do Tapajós. 

A Declaração de Significância do Plano de Manejo de 2005 enfatizou a beleza cênica 
das praias e demais ambientes da UC. É notável que nos últimos anos o uso público 
na Flona do Tapajós está aumentando. Algumas iniciativas de serviços comunitários 
de turismo estão sendo desenvolvidas com o protagonismo dos próprios moradores, 
e outras sendo incentivadas pela gestão da UC e seus parceiros, caso das 
capacitações para condutores de trilhas, sinalização e interpretação ambiental. Em 
função da grande relevância da Flona do Tapajós para o turismo em Áreas Protegidas 
na Amazônia e para a região onde se insere, nos últimos anos o Serviço Florestal 
Americano elegeu apenas duas Áreas Protegidas no bioma Amazônia para realizar 
investimentos em Uso Público, sendo a Flona do Tapajós uma delas. 

Outra especial significância da UC na dimensão social é a sobreposição da Flona do 
Tapajós aos territórios indígenas Munduruku. Dois relevantes destaques devem ser 
feitos sobre este aspecto: (i) a criação das Terras Indígenas Bragança-Marituba e 
Munduruku-Takuara reforçam a aptidão da região da Flona em se constituir em 
territórios legalmente protegidos; (ii) pode-se construir uma experiência de 
relacionamento entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas importante para 
os casos de gestão territorial na Amazônia a partir de áreas protegidas, onde 
coexistem em ambos os lados a necessidade de proteção territorial e de projetos de 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 
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APÊNDICE A 
 

Listas de espécies de invertebrados levantadas em cada estudo encontrado, 
separadas por autor. 

 

Quadro 28 - Lista de polinizadores ocasionais e efetivos de plantas das espécies* coletados na 
Floresta Nacional do Tapajós. 

Fonte: Maués et al. (2011) 
* Espécies Jacaranda copaia, Dipteryx odorata, Symphonia globulifera, Carapa guianensis, Manilkara 
huberi e Bagassa guianensis  

  

Hymenoptera Coleoptera 

Aparatrigona impunctata Euglossa analis Cnemida retusa 

Apis mellifera Euglossa chlorina Cnemida leprieuri 

Augochlora esox Euglossa spp. Phoebis statira 

Augochloropsis spp. Eulaema meriana Phoebis trite 

Augochloropsis spp. Eulaema nigrita Pelidnota prasina 

Bombus brevivillus Exomalopsis spp. Macraspis sp. 

Bombus transversalis Megachile ruficornis Canthon sp. 

Centris analis Melipona melanoventer  

Centris dichrootricha M. compressipes Lepidoptera 

Centris hyptidis M. ilustris Heraclides chiansiades 

Centris lanipes Oxaea sp. Phylaetria dido 

Centris spp. Paratetrapedia sp. Astrapes fulgerator 

Centris trigonoides Paratrigona sp. Proteides mercurius 

Cephalotrigona femorata Partamona sp. Hamadrias arinome 

Ceratina sp. Partamona testacea  

Epicharis affinis Plebeia minima Diptera 

Epicharis nigricolis Pseudoaugochlora spp. Eristalis sp. 

Epicharis rustica Synoeca virgínea Ornidia obesa 

Epicharis zonata Trigona fulviventris  

Eufiresea mussitans Trigona spp.  

Eufriesea sp. Trigona truculenta  

Eufriesea surinamensis Trigona williana  

Eufriesea theresiae Xylocopa frontalis  
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Quadro 29 - Número de espécimes de borboletas frugívoras (Lepidoptera) coletadas em áreas 
manejadas e de preservação permanente na Flona do Tapajós, no período de dezembro de 2011 a 

novembro de 2012. 

Área manejada Área de preservação permanente 

Biblidinae Biblidinae 

Catonephele acontius (Linnaeus, 1771) Catonephele acontius (Linnaeus, 1771) 

Ectima iona Doubleday, [1848] Hamadryas arinome (Lucas, 1853) 

Hamadryas arinome (Lucas, 1853) Hamadryas chloe (Stoll, 1787) 

Hamadryas chloe (Stoll, 1787) Hamadryas velutina (H. W. Bates, 1865) 

Hamadryas velutina (H. W. Bates, 1865) Myscelia orsis (Drury, 1782) 

Myscelia orsis (Drury, 1782) Nessaea obrinus (Linnaeus, 1758) 

Nessaea obrinus (Linnaeus, 1758) 1 1 Charaxinae 

Temenis laothoe (Cramer, 1777) Agrias amydon Hewitson, [1854] 

Charaxinae Agrias narcissus Staudinger, [1885] 

Agrias claudina (Godart, [1824]) Archaeoprepona amphimachus (Fabricius, 1775) 

Archaeoprepona amphimachus (Fabricius, 1775) Archaeoprepona demophon (Linnaeus, 1758) 

Archaeoprepona demophon (Linnaeus, 1758) Archaeoprepona demophoon (Hübner, [1814]) 

Archaeoprepona demophoon (Hübner, [1814]) Archaeoprepona licomedes (Cramer, 1777) 

Archaeoprepona licomedes (Cramer, 1777) Archaeoprepona meander (Cramer, 1775) 

Archaeoprepona meander (Cramer, 1775) Memphis acidalia (Hübner, [1819] 

Hypna clytemnestra (Cramer, 1777) Memphis grandis (H. Druce, 1877) 

Memphis acidalia (Hübner, [1819] Memphis leonida (Stoll, 1782) 

Memphis basilia (Stoll, 1780) Memphis polycarmes (Fabricius, 1775) 

Memphis grandis (H. Druce, 1877) Prepona pheridamas (Cramer, 1777) 

Memphis moruus (Fabricius, 1775) Prepona pylene Hewitson, [1854] 

Memphis philumena (Doubleday, [1849]) Zaretis isidora (Cramer, 1779) 

Prepona dexamenus Hopffer, 1874 Zaretis itys (Cramer, 1777) 

Prepona pheridamas (Cramer, 1777) Morphinae 

Zaretis isidora (Cramer, 1779) Bia actorion (Linnaeus, 1763) 

Zaretis itys (Cramer, 1777) Caligo eurilochus (Cramer, 1775) 

Morphinae Catoblepia berecynthia (Cramer, 1777) 

Bia actorion (Linnaeus, 1763) Catoblepia soranus (Westwood, 1851) 1 

Caligo euphorbus (C. Felder & R. Felder, 1862) Catoblepia versintincta Stichel, 1901 

Caligo idomeneus (Linnaeus, 1758) Catoblepia xanthicles (Godman & Salvin, 1881) 

Caligopsis seleucida (Hewitson, 1877) Morpho achilles (Linnaeus, 1758) 

Catoblepia berecynthia (Cramer, 1777) Morpho deidamia (Hübner, [1819]) 

Catoblepia soranus (Westwood, 1851) Morpho helenor (Cramer, 1776) 

Catoblepia versintincta Stichel, 1901 Opsiphanes quiteria (Stoll, 1780) 

Morpho achilles (Linnaeus, 1758) Nymphalinae 

Morpho deidamia (Hübner, [1819]) Colobura annulata Willmott, Constantino & Hall, 2001 

Morpho helenor (Cramer, 1776) Colobura dirce (Linnaeus, 1758) 

Morpho menelaus (Linnaeus, 1758) Tigridia acesta (Linnaeus, 1758) 

Morpho rethenor (Cramer, 1775) Satyrinae 

Opsiphanes quiteria (Stoll, 1780) Chloreuptychia agatha (Butler, 1867) 

Nymphalinae Erichthodes antonina (C. Felder & R. Felder, 1867) 

Colobura annulata Willmott, Constantino & Hall, 2001 Magneuptychia tricolor (Hewitson, 1850) 
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Colobura dirce (Linnaeus, 1758) Megeuptychia antonoe (Cramer, 1775) 

Tigridia acesta (Linnaeus, 1758) Pareuptychia ocirrhoe (Fabricius, 1776) 

Satyrinae Taygetis cleopatra C. Felder & R. Felder, 1867 

Caeruleuptychia caerulea (Butler, 1869) Taygetis echo (Cramer, 1775) 

Chloreuptychia arnaca (Fabricius, 1776) Taygetis laches (Fabricius, 1793) 

Chloreuptychia herseis (Godart, [1824]) Taygetis mermeria (Cramer, 1776) 

Chloreuptychia hewitsonii (Butler, 1867) Taygetis sosis Hopffer, 1874 

Cissia terrestris (Butler, 1867) Taygetis thamyra (Cramer, 1779) 

Haetera piera (Linnaeus, 1758)  

Magneuptychia tricolor (Hewitson, 1850)  

Pareuptychia ocirrhoe (Fabricius, 1776)  

Satyrinae sp.  

Taygetis cleopatra C. Felder & R. Felder, 1867  

Taygetis echo (Cramer, 1775)  

Taygetis laches (Fabricius, 1793)  

Taygetis sosis Hopffer, 1874  

Taygetis sp.  

Taygetis thamyra (Cramer, 1779)  

Taygetis virgilia (Cramer, 1776)  

Fonte: Silva (2013) 

Quadro 30 - Espécies de borboletas frugívoras (Lepidopteras) coletadas em dois estratos (sub-
bosque e dossel) na Flona do Tapajós, no período de dezembro de 2011 a novembro de 2012.  

Adelpha boeotia (C. Felder & R. Felder, 1867)  Historis odius (Fabricius, 1775) 

Adelpha capucinus (Walch, 1775) Hypna clytemnestra (Cramer, 1777) 

Adelpha erotia (Hewitson, 1847) Magneuptychia libye (Linnaeus, 1767) 

Adelpha iphiclus (Linnaeus, 1758) Magneuptychia tricolor (Hewitson, 1850) 

Adelpha radiata (Fruhstorfer, 1915) Megeuptychia antonoe (Cramer, 1775) 

Adelpha thesprotia (C. Felder & R. Felder, 1867) Memphis acidalia (Hübner, [1819]) 

Agrias narcissus tapajonus (Fassl, 1921 Memphis basilia (Stoll, 1780) 

Archaeoprepona amphimachus (Fabricius, 1775) Memphis grandis (Druce, 1877) 

Archaeoprepona demophon (Linnaeus, 1758) Memphis leonida (Stoll, 1782) 

Archaeoprepona demophoon (Hübner, [1814]) Memphis moruus (Fabricius, 1775) 

Archaeoprepona licomedes (Cramer, 1777) Memphis philumena (Doubleday, [1849]) 

Archaeoprepona meander (Cramer, 1775) Memphis polycarmes (Fabricius, 1775) 

Baeotus deucalion (C. Felder & R. Felder, 1860) Memphis xenocles (Westwood, 1850) 

Bia actorion (Linnaeus, 1763) Morpho achilles (Linnaeus, 1758) 

Caeruleuptychia coelestis (Butler, 1867) Morpho deidamia (Hübner, [1819]) 

Caligo idomeneus rhoetus (Staudinger, [1886]) Morpho helenor (Cramer, 1776) 

Caligopsis seleucida (Hewitson, 1877) Morpho menelaus (Linnaeus, 1758) 

Callicore astarte (Cramer, 1779) Nessaea obrinus (Linnaeus, 1758) 

Callicore sp. 1 Nica flavilla (Godart, [1824]) 

Callicore texa (Hewitson, [1885]) Opsiphanes invirae (Hübner, [1808]) 

Catoblepia berecynthia (Cramer, 1777) Opsiphanes quiteria (Stoll, 1780) 

Catoblepia soranus (Westwood, 1851) Pareuptychia binocula (Butler, 1869) 

Catoblepia versitincta (Stichel, 1901) Pareuptychia ocirrhoe ( Fabricius, 1776) 

Catonephele acontius (Linnaeus, 1771) Pareuptychia sp. 1 
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Catonephele numilia (Cramer, 1775) Paulogramma pyracmon (Godart, [1824]) 

Chloreuptychia agatha (Butler, 1867) Prepona laertes (Hübner, [1811]) 

Chloreuptychia arnaca (Fabricius, 1776) Prepona laertes demodice (Godart, [1824]) 

Chloreuptychia chlorimene (Hübner, [1819]) Prepona pheridamas (Cramer, 1777) 

Chloreuptychia herseis (Godart, [1824]) Prepona pylene (Hewitson, [1854]) 

Chloreuptychia hewitsonii (Butler, 1867) Pseudodebis valentina (Cramer, 1779) 

Cissia myncea (Cramer, 1780) Siderone galanthis (Cramer, 1775) 

Cissia proba (Weymer, 1911) Splendeuptychia sp. 

Colobura annulata (Willmott, Constantino & J.Hall, 2001) Taygetis cleopatra (C. Felder & R. Felder, 1867) 

Colobura dirce (Linnaeus, 1758) Taygetis echo (Cramer, 1775) 

Diaethria clymena (Cramer, 1775) Taygetis laches (Fabricius, 1793) 

Eunica bechina (Hewitson, 1852) Taygetis sosis (Hopffer, 1874) 

Eunica eurota (Cramer, 1775) Taygetis sp. 1 

Fountainea ryphea (Cramer, 1775) Taygetis thamyra (Cramer, 1779) 

Hamadryas arinome (Lucas, 1853) Taygetis virgilia (Cramer, 1776) 

Hamadryas chloe (Stoll, 1787) Taygetis zippora (Butler, 1869) 

Hamadryas februa (Hübner, [1823]) Temenis laothoe (Cramer, 1777) 

Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758) Tigridia acesta (Linnaeus, 1758) 

Hamadryas iphthime (H. W. Bates, 1864) Yphthimoides renata (Stoll, 1780) 

Hamadryas velutina (H. W. Bates, 1865) Zaretis isidora (Cramer, 1779) 

Historis acheronta (Fabricius, 1775) Zaretis itys (Cramer, 1777) 

Fonte: Lopes (2013). 

 

Quadro 31 - Espécies de Lepidoptera da família Nymphalidae coletados na Flona do Tapajós no 
período de 09 a 20 de junho de 2011. 

Archeoprepona demophon (Linneaus, 1758) Historis acheronta (Fabricius, 1775) 

Bia actorion (Linneaus, 1763) Magneuptychia pallema (Schaus, 1902) 

Callicore astarte (Cramer, [1779]) Memphis moruus (Fabricius, 1775) 

Catoblepia berecynthia (Cramer, [1777]) Memphis philumena (Doubleday, [1849]) 

Catonephele acontius (Linnaeus, 1771) Memphis sp.1 

Chloreuptychia sp. Memphis sp.2 

Colobura annulata Wilmott, Costantino & J. Hall, 2001 Memphis sp.3 

Ectima iona Doubleday, [1848] Morpho achilles (Linneaus, 1758) 

Ectima thecla (Fabricius, 1796) Morpho helenor (Cramer,1776) 

Erichthodes antonina (C. & R. Felder, [1867]) Opsiphanes invirae (Hubner, [1808]) 

Euptychia sp. 1 Splendeuptychia sp. 

Fountainea ryphea (Cramer, [1775]) Taygetis cleopatra C. & R. Felder, 1867 

Hamadryas arinome arinome (Lucas, 1853) Temenis laothoe (Cramer, [1777]) 

Hamadryas iphthime (Bates, 1864) Zaretis itys (Cramer, [1777]) 

Historis acheronta (Fabricius, 1775) Zaretis ellops 

Magneuptychia pallema (Schaus, 1902)  

Fonte: Valente et al. (2014) 
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Quadro 32 - Lista de espécies de besouros escarabeíneos coletados na Flona do Tapajós em 2010. 

Anomiopus aff. latistriatus Canthon aff. heyrovskyi Dichotomius robustus 

Anomiopus aff. pictus Canthon aff. quadrimaculatus Dichotomius worontzowi 

Anomiopus batesi Canthon aff. sericatus Digitonthophagus gazela 

Anomiopus brevipes Canthon aff. simulans Eurysternus arnaudi 

Anomiopus parallelus Canthon fulgidus Eurysternus atrosericus 

Ateuchus aff. candezei Canthon histrio Eurysternus balachowskyi 

Ateuchus aff. murrayi Canthon lituratus Eurysternus caribaeus 

Ateuchus aff. romani Canthon obscuriellus Eurysternus cayannensis 

Ateuchus aff. striatulus Canthon proseni Eurysternus cyclops 

Ateuchus connexus Canthon semiopacus Eurysternus haematicollis 

Ateuchus sp.1 Canthon sp.1 Eurysternus howdeni 

Ateuchus sp.2 Canthonella sp.1 Eurysternus hypocrita 

Bdelyrus paraensis Canthonella sp.2 Eurysternus plebejus 

Bdelyrus sp.1 Coprophanaeus degallieri Eurysternus vastiorum 

Canthidium (Canthidium) aff. deyrollei Coprophanaeus jasius Eurysternus wittmerorum 
Canthidium (Canthidium) aff. 
gerstaeckeri 

Coprophanaeus lancifer Eutrichillum sp.1 

Canthidium (Canthidium) aff. lentum Cryptocanthon peckorum Ontherus appendiculatus 

Canthidium (Canthidium) 
barbacenicum 

Deltochilum amazonicum Ontherus carinifrons 

Canthidium (Canthidium) 
multipunctatum 

Deltochilum carinatum Onthophagus aff. Hirculus 

Canthidium (Canthidium) sp.1 Deltochilum enceladus Onthophagus aff. Onorei 

Canthidium (Canthidium) sp.2 Deltochilum orbiculare 
Onthophagus 
onthochromus 

Canthidium (Canthidium) sp.3 Deltochilum sp.1 Onthophagus sp.1 

Canthidium (Canthidium) sp.4 Deltochilum sp.2 Oxysternon macleayi 

Canthidium (Canthidium) sp.7 Dendropaemon aff. Refulgens Oxysternon silenus 
Canthidium (Eucanthidium) aff. 
ardens 

Diabroctis mimas Phanaeus alvarengai 

Canthidium (Eucanthidium) aff. 
collare 

Dichotomius aff. Fortestriatus 
Pseudocanthon aff. 
Xanthurus 

Canthidium (Eucanthidium) aff. 
funebre 

Dichotomius aff. Lucasi Scybalocanthon sp.1 

Canthidium (Eucanthidium) sp.5 Dichotomius boreus Sylvicanthon sp.1 

Canthidium (Eucanthidium) sp.6 Dichotomius carinatus 
Trichillum 
externepunctatum 

Canthidium (Eucanthidium) sp.8 Dichotomius imitator Uroxys sp.1 

Canthidium humerale Dichotomius mamillatus Uroxys sp.2 

Canthon aff. acutus Dichotomius melzeri Uroxys sp.3 

Canthon aff. angustatus Dichotomius nisus  

Canthon aff. chalybaeus Dichotomius prietoi  

Fonte: Oliveira (2013) 
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Quadro 33 - Lista de gêneros e morfotipos de formigas coletadas na Flona do Tapajós e 2010.  

Genêro Morfotipos Genêro Morfotipos Genêro Morfotipos 

Apterostigma sp. 3 Cephalotes sp. 3 Odontomachus sp. 1 

Acropyga sp. 1 Hylomyrma sp. 1 Ochetomyrmex sp. 2 

Acanthostichus sp. 1 Azteca sp. 2 Platythyrea sp. 1 

Adelomyrmex sp. 1 Gnamptogenys sp. 5 Pachycondyla sp. 6 

Blepharidatta sp. 1 Hypoponera sp2 3 Pheidole sp. 76 

Eciton sp. 1 Labidus sp. 3 Pseudomyrmex sp. 1 

Ectatomma sp. 4 Leptogenys sp. 4 Pyramica sp. 4 

Carebara sp. 2 Myrcidris sp. 1 Sericomyrmex sp. 3 

Crematogaster sp. 13 Mycetophylax sp. 2 Simopelta sp. 1 

Cyphomyrmex sp. 5 Mycocepurus sp. 4 Solenopsis sp. 8 

Dolichoderus sp. 1 Myrmicocrypta sp. 5 Trachymyrmex sp. 5 

Camponotus sp. 4 Nylanderia sp. 6 Wasmannia sp. 3 

Fonte: Lima (2013). 

 

Quadro 34 - Espécies de Odonata amostradas no interflúvio Tapajós. 

Erythemis credula  Epipleoneura westfalli  Mnesarete aenea  

Erythrodiplax amazonica Epipleoneura williamsoni  Mnesarete machadoi  

Acanthagrion phallicorne  Erythemis haematogastra Mnesarete smaragdina  

Argia croceipennis  Erythemis vesiculosa Neoneura luzmarina  

Argia eliptica Erythrodiplax basalis  Neoneura sylvatica  

Argia euphorbia  Erythrodiplax fusca Oligoclada amphinome 

Argia infumata  Erythrodiplax juliana Oligoclada stenoptera  

Argia lilacina Erythrodiplax latimaculata Oligoclada walkeri  

Argia reclusa  Erythrodiplax maculosa Oligoclada xanthopleura  

Argia sp1  Erythrodiplax nigricans Orthemis discolor  

Argia tinctipennis  Fylgia amazonica  Oxystigma williamsoni 

Argyrothemis argentea Heliocharis amazona Perithemis lais 

Chalcopteryx radians  Hetaerina curvicauda  Phasmoneura exigua 

Chalcopteryx rutillans Hetaerina indeprensa Phasmoneura janirae  

Cyanallagma ferenigrum  Hetaerina rosea  Phoenicagrion sp nova  

Dasythemis esmeralda Hetaerina westfalli  Progomphus maculatus 

Diastatops obscura  Heteragrion icterops Protoneura tenuis  

Dicterias atrosanguinea Heteragrion sp nova Psaironeura tenuissima  

Elasmothemis cannacrioides Macrothemis imitans Telebasis racenisi 

Epipleoneura capilliformis  Mecistogaster linearis  Tholymis citrina 

Epipleoneura haroldoi  Miathyria simplex Tigriagrion aurantinigrum 

Epipleoneura metallica Micrathyria aequalis Zenithoptera fasciata 

Epipleoneura spatulata Micrathyria artemis  

Epipleoneura venezuelensis  Micrathyria romani  

Fonte: Juen (2011) 
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Quadro 35 - Lista de espécies de Flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) coletados na Floresta 
Nacional do Tapajós. 

Brumptomyia avellari Lutzomyia micropyga Lutzomyia tuberculata 

Brumptomyia sp. Lutzomyia migonei Lutzomyia ubiquitalis 

Br. Travassosi Lutzomyia monstruosa Lutzomyia umbratilis 

Lutzomyia abonnenci Lutzomyia monticola Lutzomyia whitmani 

Lutzomyia anduzei Lutzomyia nevesi Lutzomyia wilsoni 

Lutzomyia antunesi Lutzomyia oswaldoi Lutzomyia anduzei 

Lutzomyia aragaoi Lutzomyia pilosa Lutzomyia aragaoi 

Lutzomyia bacula Lutzomyia pinotti Psychodopygus amazonensis 

Lutzomyia begonae L.punctigeniculata Psychodopygus ayrozai 

Lutzomyia campbelli Lu.richardwardi Psychodopygus bispinosa 

Lutzomyia carvalhoi Lutzomyia rorotaensis Psychodopygus c. carrerai 

Lu. Castanheirai Lutzomyia saulensis Psychodopygus claustrei 

Lu. damascenoi Lutzomyia scaffi Psychodopygus complexus 

Lu. Dasypodogeton  Lutzomyia sericea Psychodopygus corossoniensis 

Lutzomyia dendrophila Lutzomyia serrana Psychodopygus davisi 

Lutzomyia dreishachi Lu.servulolimai Ps. hirsutus hirsutus 

Lutzomyia evandroi Lutzomyia shannoni Psychodopygus lainsoni 

Lu. Flaviscutellata Lutzomyia shawi Ps. leonidasdeanei 

Lutzomyia furcata Lutzomyia sordelli Psychodopygus paraensis 

Lutzomyia gomezi Lu. Spathotrichia Psychodopygus maripaensis 

Lutzomyia inflata Lutzomyia spinosa Psychodopygus sq. Squamiventis 

Lu. Infraspinosa Lutzomyia triacantha Psychodopygus wellcomei 

Lutzomyia longipennis Lutzomyia trichopyga Ps.wellcomei/complexus 

Lutzomyia longispina Lu. Trinidadensis  

Lutzomyia lutziana Lutzomyia trispinosa  
Fonte: Souza (2003) 


