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RESUMO
O vale do rio Trombetas, oeste do estado do Pará, Brasil, é secularmente ocupado por
populações remanescentes de quilombos. Em 1979 e 1989 foram criadas nesta região,
respectivamente, a Reserva Biológica do Rio Trombetas (RBRT) e a Floresta Nacional SaracaTaquera (FNST), estabelecendo regras conflitantes com a realidade local. A promulgação do Art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) em 1988 assegurou o direito de
propriedade das terras ocupadas pelas comunidades remanesceste de quilombo, iniciando desde
então uma disputa pelo espaço. Partindo-se da abordagem da Resolução de Conflitos delineou-se
como objetivo do estudo compreender os conflitos gerados a partir das Unidades de Conservação
e propor alternativas para sua solução. Por meio de pesquisa documental e observações diretas foi
possível investigar as posições e interesses das partes em conflitos. Verificou-se a partir dos dados
coletados a existência de três interesses específicos do órgão gestor, onze interesses comunitários
e quatro interesses compartilhados. Este resultado foi discutido em função dos cenários para
solução dos conflitos, que são: i) Reassentamento; ii) Desafetação da RBRT e Titulação de
Território Quilombola (TQ); iii) Desafetação da RBRT e criação de Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS); iv) Termo de Compromisso (TC); v) Desafetação da FNST e titulação de TQ;
vi) Recategorização da FNST como RDS. O reassentamento choca-se com o direito quilombola e
pode não trazer o resultado esperado. O segundo cenário choca-se com interesses compartilhados
e inviabiliza a RBRT como unidade de conservação (UC). A terceira alternativa permite dupla
afetação (UC e TQ no mesmo espaço) e mostrou-se apropriada para satisfazer interesses
compartilhados em algumas áreas. O TC mostrou-se como boa alternativa para áreas ocupadas
com usos, sem moradias, cuja solução do conflito pode ser obtida num longo prazo. A quinta
alternativa mostrou-se necessária para viabilizar recuos de interesses quilombolas na RBRT,
satisfazer interesses relacionados a maior autonomia e corrigir o fato da FNST ter sido criada após
o Art. 68 do ADCT. Por fim, não houve interesse comunitário na recategorização da FNST,
inviabilizando este cenário. Como conclusão o estudo mostrou que a resolução destes conflitos
sem prejudicar o núcleo essencial dos direitos enseja recuos de posição, definição de áreas
prioritárias com base em alvos de conservação, barganhas e implementação de novos arranjos
institucionais que fomentem cooperação por meio de interesses compartilhados.
Palavras-chave: 1. Áreas Protegidas. 2. Conflitos Territoriais. 3. Gestão.
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ABSTRACT
The Trombetas river valley, west side from Pará, Brazil, is occupied secularly by
quilombos population. Back in 1979 and 1989 were created in this region, respectively, the
Trombetas River Biological Reserve (TRBR) and the Saracá-Taquera National Forest (STNF),
stablishing conflicting rules with the local reality. The enactment of article 68º from the
Transitory Constitutional Disposition Act (TCDA) in 1988 secured the property rights from the
lands occupied by quilombolas communities, starting in the nineties a dispute by the domain of
the space. By the Conflicts Resolution approach this study has as an objective to comprehend
the conflicts generated by the Conservation Units management and to propose alternatives to its
solution. Using documental research and direct observation techniques, it was possible to
investigate the interests and positions of the conflict parts. By the collected data it was detected
four shared interests, three specific interest from the management institution and eleven
community interests. This result was discussed on the basis of scenarios for resolution of
conflicts, which are: i) Ressetlement; ii) Reduction in the TRBR boundaries and Quilombola
Territory (QT) titulation; iii) Reduction in the TRBR boundaries and the creation of a
Sustainable Development Reserve (SDR); iv) Commitment Term (CT); v) Reduction in the
STNF boundaries and Quilombola Territory (QT) titulation; vi) Recategorisation of the STNF
to SDR. The resettlement collides with the Quilombola´s rights, it has a high financial costs and
can not bring the expected result. The second scenario collides with sharing interests and
hinders the RBRT as conservation units (UC). The third alternative permits dual stiltedness and
seems suitable to occupied areas with housing. The CT was presented as a good alternative to
areas without housing, to the satisfaction of specified conflict interests, witch solutions may be
obtained in a long term period. The fifth alternative is necessary to enable possible drawbacks
of quilombola´s interests in the TRBR. In the end, the STNF recategorisation presented some
difficulties due the community interests. In conclusion the study showed that the resolution of
these conflicts without harming the essential core of the rights entails setbacks position,
defining priority areas based on conservation targets, bargains and implementation of new
institutional arrangements that encourage cooperation through shared interests.
Keywords: 1. Protected Areas. 2. Territorial Conflict. 3. Management.
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1.

INTRODUÇÃO
O vale Rio Trombetas, município de Oriximiná, oeste do Pará, é secularmente

ocupado por populações remanescentes de quilombos. Escravos de origem africana de antigas
lavouras de cana-de-açúcar e cacau do baixo Amazonas refugiaram-se na região durante o
século XIX em busca de proteção a abrigo (ACEVEDO e CASTRO, 1998). Em 1979 e 1989
foram criadas sobre áreas de ocupação dessas populações, respectivamente, a Reserva
Biológica do Rio Trombetas (RBRT) e a Floresta Nacional Saraca-Taquera (FNST),
(BRASIL, 1979 e 1989), estabelecendo regras conflitantes com a realidade local. A promulgação
do Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) em 1988 assegurou o
direito de propriedade das terras ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombo
(BRASIL, 1988), iniciando a partir da década de 1990 uma disputa pela posse e domínio do
território. Atualmente há 5 territórios oficialmente reconhecidos na região e as comunidades
reivindicam a titulação de mais 3 áreas, que incidem em aproximadamente 60% da RBRT e
33% da FNST (Figuras 1 e 2) (ICMBio, 2015; INCRA, 2014; CPI-SP, 2010).
A região possui grande riqueza biológica, elevada diversidade de ambientes e constitui
importante berçário para reprodução de várias espécies, podendo ainda abrigar espécies nunca
descritas pela ciência. A grande extensão de florestas em bom estado de conservação permite
a ocorrência de espécies raras e ameaçadas de extinção, além de constituir inestimável banco
genético (IBAMA, 2004; ICMBio, 2013; BONACH, 2004; CANTARELLI, 2006). O Plano
Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) estabeleceu que o direito territorial das
comunidades quilombolas deve ser assegurado como instrumento para conservação de
biodiversidade e reconheceu a necessidade de solucionar os conflitos decorrentes da incidência de terras quilombolas sobre Unidade de Conservação (UC) (BRASIL, 2006). Mas
apesar de quase 10 anos de vigência da norma e muita discussão, pouco se avançou para
solução destes conflitos. Levantamento realizado pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) identificou 11 casos de conflito envolvendo
comunidades quilombolas e UC federais de proteção integral, sendo 4 na Amazônia (ICMBio,
2012). Este dado pode ser ainda maior, já que não considera as UC estaduais, nem as UC de
uso sustentável, nem os territórios sem identificação das 892 comunidades quilombolas
reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) na Amazônia.
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Figura 1 – Mosaico de Áreas Protegidas do vale do Rio Trombetas.
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Figura 2 – Unidades de Conservação e Territórios Quilombolas Titulados e Reivindicados no
vale do Trombetas.
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Quando as terras quilombolas incidem sobre UC existem basicamente três formas de
resolver o conflito: por meio da conciliação prevista na legislação quilombola, por meio de
negociação prevista na legislação das UC ou por arbitragem judicial. O conflito do Trombetas
está sendo tratado destas três formas. Assim, pretende-se com o estudo compreender os
conflitos gerados a partir da gestão das UC e propor alternativas para sua solução,
contribuindo com as discussões que estão sendo tratadas nas diferentes esferas. Utilizando
técnicas de pesquisa documental e observações diretas, foi possível investigar as posições e
interesses das partes em conflitos. Os cenários para solução das disputas foram construídos e
confrontados com os interesses identificados. Como conclusão o estudo mostrou que a
resolução destes conflitos sem prejudicar o núcleo essencial dos direitos ambiental e quilombola,
sacrificando o mínimo o interesse alheio, enseja recuos de posição, definição de áreas
prioritárias com base em alvos de conservação, barganhas e implementação de novos arranjos
institucionais que fomentem cooperação por meio de interesses compartilhados.

2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

DILEMAS NA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
A criação de UC é uma das principais estratégias da política ambiental brasileira e

espelha-se no fato de que o estabelecimento dessas áreas é uma das mais antigas e efetivas
iniciativas para a conservação da natureza, em todo o mundo (MMA, 2009). A delimitação de
UC tem esteio no Art. 225 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) sendo, portanto, um direito
fundamental (BRASIL, 1988). Estudos mostram que na Amazônia a perda de habitat dentro das
áreas protegidas é de 10 a 20 vezes menor do que em outras áreas (FERREIRA, 2005).
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado [...]§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração
e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção (BRASIL, 1988).
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A Lei n.° 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), ao regulamentar o Art. 225 da CF/88 estabeleceu doze
categorias de manejo de UC, divididas em dois grupos, de acordo com o grau de interferência
humana: proteção integral (não admite uso direto dos recursos) e uso sustentável (admite-se o
uso) (BRASIL, 2000). A discussão sobre a interferência humana em UC é tema presente no
ambientalismo atual e está no cerne de algumas cisões internas ao movimento. A corrente
socioambiental acredita ser possível a conservação em harmonia com as populações humanas.
Já a corrente conhecida como preservacionista rejeita esta ideia, e considera apenas as UC de
proteção integral como instrumentos eficazes para conservação, relegando as UC de uso
sustentável a coadjuvantes deste processo. O debate se torna ainda mais ideológico quando se
atribuiu o critério da tradicionalidade a povos e comunidades locais, que no Brasil ficaram
conhecidas como populações tradicionais (CREADO e FERREIRA, 2011).
Segundo Wilson (2002) a Amazônia é, ainda, um dos poucos lugares do planeta onde
é possível criar grandes áreas protegidas, sem a presença do homem como morador e
consumidor dos recursos naturais. Nesses espaços, livres da fragmentação a que são
normalmente submetidos pela ocupação humana, espécies ameaçadas e de topo de cadeia
podem se reproduzir e manter populações viáveis. Já Diegues (2001) trata a possibilidade da
natureza virgem e intocada pelo homem como um mito, e atribui uma série de problemas de
ordem social, econômica, política e social à criação dos parques e reservas modelo
Yellowstone, sobretudo no terceiro mundo. Para o autor, esta separação homem/natureza é
eticamente questionável e incompreensível para sociedades tradicionais, que consideram a
criação de ilhas ecológicas uma usurpação do direito de acesso à seus recursos para doar às
populações urbanas um espaço de lazer e contemplação da natureza selvagem.
Um dos argumentos contrários à presença humana em UC é que a manutenção da
biodiversidade nas UC de uso sustentável é incerta, principalmente em relação aos megaherbívoros e carnívoros de topo de cadeia. Por outro lado, o argumento da posição mais
permeável à presença humana em UC é que seria social e politicamente injusto retirar as
populações ocupantes de tais espaços, já que elas teriam, inclusive, colaborado para a
conservação e a manutenção da biodiversidade (CREADO, 2011). Para Franco & Drummond
(2009) estas duas visões podem ser assim definidas: a) uma antropocêntrica, baseada na
lógica do menfirst, isto é, os humanos acima de tudo, que procura justificar a presença
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humana em todos os espaços disponíveis; b) a outra biocêntrica, mais preocupada com a atual
crise global da biodiversidade e perda acelerada de espécies. A segunda visão sustenta a
necessidade de haver espaços livres da presença humana para que os processos de destruição
de habitats e extinção de espécies sejam, em alguma medida, contidos.
Estas visões têm origem em diferentes locais e momentos. A corrente anti-people tem
origem nas sociedades industrializada, sobretudo norte-americana, onde os espaços protegidos
proporcionam ao homem urbano-industrial vivências esporádicas de contato com a natureza.
A segunda corrente (pró-people) surgiu principalmente nos países em desenvolvimento, onde
populações tradicionais estabeleceram uma relação com os espaços naturais necessários a sua
existência e reprodução social (DIEGUES, 2001).
Ambas as correntes têm forte argumentos técnicos e amparo jurídicos. A própria Lei
do SNUC é considerada um acordo temporário entre estas duas visões, as quais estiveram
presente durante todo o processo legislativo, fundindo na mesma norma situações
contraditórias (MERCADANTE, 2001). No Brasil o gestor de áreas protegidas vive
diariamente este dilema, principalmente em parques e reservas biológicas, que não permite
interferência humana, mas raramente tem esta questão resolvida. Na maioria das vezes as
comunidades vivem nestas UC ao arrepio da legislação, comprometendo o patrimônio natural,
ao mesmo tempo em que são privadas de acesso a políticas públicas. Sathler (2007) chama
estas áreas de “espaços de incerteza”, onde nem gestor nem as populações ocupantes sabem
exatamente que é possível ou não fazer. Assim, um dos maiores desafios na gestão das áreas
protegidas seria transformar estes litígios em oportunidades de aprendizagem voltadas para a
cooperação (VIVACQUA, 2005). A dicotomia natureza vs sociedade não é absoluta,
existindo a possibilidade de entendimentos híbridos (CREADO, 2011). Nessa perspectiva, a
noção de Conflito tem sido apresentada para evidenciar a diversidade de interesses e relações
nessas áreas (MARTINS, 2012), sendo esta a proposta deste trabalho.

2.2

TERRA,TERRITÓRIO E DIREITO QUILOMBOLA
Na estrutura agrária do Brasil a noção de terra está intimamente ligada ao conceito de

posse e propriedade (RAMOS, 2001). A Lei nº 4.504, de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, assegura a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela
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sua função social (BRASIL, 1964). Neste sentido, a terra é tratada como um recurso (água,
floresta, solo, subsolo), ou espaço natural.
Já a noção de território vai além. Para Haesbaert (2010), muito mais do que uma coisa
ou objeto, o território é um espaço socialmente construído, um ato, uma real-ação, um
movimento, de territorialização e desterritorialização, um ritmo, uma oscilação que se repete e
sobre o qual se exerce um controle/poder. Na mesma linha é o entendimento de Almeida
(2004), segundo o qual território expressa uma diversidade de formas de existência coletiva
de diferentes povos e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza. Little
(2002) define territorialidade como o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar,
controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-o
assim em seu território. A noção de pertencimento a um lugar não requer necessariamente
uma relação com etnicidade. Mas a ideia de território está freqüentemente ligada ao conceito
de populações tradicionais. Para a Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais,
território é o espaço necessário a reprodução cultural, social e econômica destes povos e
comunidades, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária (BRASIL, 2007).
A territorialidade das comunidades rurais negras no Brasil tem origem e formação no
sistema escravocrata e encontrou grande dificuldade para se enquadrar na estrutura agrária do
País. A Lei de Terras de 1850, marco de transição para o trabalho livre, estabelecia a compra
como nica orma de acesso

terra. Assim, toda e qualquer posse, em especial as terras

ocupadas por escravos fugidos, formando ou não quilombo, era considerada sem ocupação,
portanto, devolutas e disponíveis para transferência ao patrimônio privado (BRASIL, 1850).
A noção de terra apropriada coletivamente, tal como pensado pelas comunidades dos
quilombos, não era reconhecida pela Lei de Terras, que tinha a pretensão de moldar a
sociedade brasileira na perspectiva da propriedade privada como única forma de acesso a
terra, excluindo outras possibilidades (SOUZA, 2008). O objetivo era dificultar a dispersão
dos escravos libertos pelo país, impedir o acesso a terra e manter uma mão-de-obra barata e
dependente necessários ao sistema da plantation (GADELHA, 1989).
Diferentemente de países como EUA e Jamaica, a abolição da escravatura no Brasil
não permitiu uma transição planejada para a pequena propriedade, impossibilitando a
formação de um campesinato negro livre, mantendo-se a lógica da grande propriedade,
monopólio da terra e monocultura (ALMEIDA, 2005). De 1888 até a CF/88 o conceito de
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quilombo simplesmente não existia no ordenamento jurídico brasileiro, pois, acreditava-se
que a abolição teria “resolvido” o “problema”, não obstante às dificuldades no acesso à terra.
Em 1988 o Art. 68 do ADCT ressuscitou a expressão.
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. (Art. 68, ADCT,
CF/88)
Alguns autores entendem que o termo “terra” no texto constitucional trata-se, na
verdade, de território, e criticam a expressão “remanescentes das comunidades dos
quilombos”, já que estas comunidades não são vestígios, resquícios ou sítios arqueológicos de
quilombos do período colonial/imperial (SANTILLI, 2004; ALMEIDA, 2004; D’WYER,
2002). Para interpretação do conceito de “quilombo” expresso na CF/88 e obtenção da
essência constitucional de máxima efetividade, Almeida (2002) sugere uma releitura do
significado expresso na carta do Conselho Ultramarino de 1740 ao rei de Portugal, que ficou
frigorificada (cristalizada) no mundo erudito. O autor sustenta que “quilombo” não era o
mesmo que insurreição e representava qualquer situação onde havia autonomia, isto é,
produção sem interferência do grande proprietário ou senhor de escravos.
A nova interpretação do conceito abarca uma variedade de situações não contempladas
pelo quilombo sítio arqueológico, p. e., escravos alforriados que mantinham em posse
território próprio (sem título de propriedade), de escravos abandonados ou mesmo de escravos
que tornaram a senzala espaço autônomo da casa grande (quilombo na fazenda), face às
dificuldades financeiras de seus senhores que os incapacitavam na aplicação das política de
coerção. Assim, as comunidades quilombolas da atualidade não foram formadas por grupos
isolados/fechados, populações homogêneas ou constituídas somente a partir de movimentos
insurrecionais (fugas). Trata-se, na verdade, de grupos conectados ao mercado e ao mundo
“civilizado”, que desenvolveram práticas de resistência para manutenção e reprodução de seus
modos de vida, consolidação de seus territórios e exercício da autonomia em uma expansão de
identidades coletivas (nova etnicidade) em constante movimento, ou seja, uma nova
modalidade de acesso, de relação social com a terra e afirmação étnica (ALMEIDA, 2004).
A primeira regulamentação do Art. 68 do ADCT exigia que só poderia ser reconhecida a
propriedade sobre terras ocupadas por quilombos em 1888 e que ainda estivessem ocupadas
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pelos quilombolas em 1988 (BRASIL, 2001). Depois de muita discussão foi editado o Decreto
nº 4.887, de 2003, revogando totalmente o anterior (BRASIL, 2003). Apesar dos termos “terra”
e “remanescentes das comunidades dos quilombos” permanecerem, a nova regulamentação
avançou ao reconhecer que as terras (ou territórios) quilombolas (TQ) são os espaços “utilizadas
para a garantia de sua reprodução ísica, social, econômica e cultural”, conceito semelhante ao
de Terra Indígena. A definição é suficientemente abrangente para incluir não apenas os locais
de moradia e produção agrícola/extrativista, mas também os espaços de recreação, lazer,
perambulação, estoque de recursos, mito e simbologias (SANTILLI, 2004).
Os procedimentos para titulação dos TQ contidos no Decreto nº 4.887 prevê autodefinição (auto-atribuição) das comunidades, critério já adotado pela Convenção 169, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais (BRASIL,
2004). A presunção da ancestralidade negra (auto-definição) é atestada pela Fundação
Cultural Palmares (FCP), a quem também cabe garantir a defesa dos territórios contra
esbulhos e turbações após titulação. A posse das terras é assegurada mediante título coletivo,
pró-indiviso, inalienável, imprescritível e impenhorável e tem status de propriedade especial,
nem pública, nem privada. O processo de titulação é conduzido pelo órgão fundiário, que na
esfera federal é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Há ainda a
possibilidade de a comunidade interessada apresentar peças técnicas para a instrução
procedimental. Alguns estados estabeleceram legislação própria para assegurar este direito,
como o Pará, que por meio da Lei Estadual n.º 6.165/1998 confiou ao Instituto de Terras do
Pará (ITERPA) a execução dos procedimentos para titulação das terras quilombolas
(BRASIL, 2003; PARA, 1999; RIOS, 2007).
Segundo Henrique (2014), o direito de propriedade é um direito fundamental, que por
força da CF/88 deve ter aplicação imediata, mas conflitos decorrentes da incidência de terras
quilombolas sobre UC tem dificultado o reconhecimento deste direito (MPF, 2014). De
acordo com Chacpe (2014), direitos fundamentais coletivos que asseguram a dignidade da
pessoa humana (direitos de segunda geração), como o quilombola, prevalece sobre os direitos
difusos (direitos de terceira geração), como o ambiental, mas frisa que é necessário uma
cuidadosa ponderação ad hoc em face das peculiaridades de casos concretos. Já Benatti
(1999) entende que ambos os direitos são equivalentes e que nestes casos deve prevalecer o
princípio da concordância prática, ou seja, um direito não pode sacrificar totalmente o outro.
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Entendimento semelhante ao do MPF (2014), que sugere a realização de um juízo de
ponderação, com base no princípio da proporcionalidade, para a solução jurídica de conflitos
de direitos fundamentais. Para o MPF, o ônus imposto ao sacrificado não pode sobrelevar o
benefício que se pretende obter com a solução, prejudicando o mínimo possível os direitos em
causa, preservando-se a sua essência (núcleo essencial).
Mas a discussão não para por aí, já que a constitucionalidade do Decreto nº
4.887/2003 está em cheque no Supremo Tribunal Federal por causa da impossibilidade de
regulamentar dispositivo constitucional por decreto, sendo necessário uma lei. Outros motivos
são o critério de auto-atribuição e a territorialidade indicados pelos interessados, nem sempre
movidos pela boa fé e pela razoabilidade. O fato é que tanto a demarcação dos TQ como a
criação e manutenção de UC são procedimentos administrativos com grande margem de
discricionariedade e viés ideológico, principalmente com relação ao tamanho do espaço
delimitado, o que reforça a ponderação sugerida por Chacpe (2014) e a observância ao
princípio da concordância prática. Entre as possibilidades para resolução destes conflitos está
a conciliação, prevista no Decreto nº 4.887, de 2003, a negociação via Termo de
Compromisso (TC), prevista na Lei do SNUC, e a arbitragem judicial. Estas possibilidades
conduzem os conflitos a arenas com diferentes níveis de participação e poder de decisão,
como será visto a frente.

2.3

A TEORIA DOS CONFLITOS
Os conflitos estão presentes em todas as relações humanas e o desenvolvimento de

pessoas, grupos e sociedades está diretamente relacionado à capacidade de administrá-los e
resolve-los. Segundo Moore (1987), a resolução de conflitos pode-se dar em um continuum
que vai do evitar o conflito até o uso da violência, podendo passar pela negociação,
arbitragem, decisão judicial e ação direta não violenta. Conflitos envolvendo populações
humana e UC são constantes, constituindo regra e não exceção, em grande parte consequência
do baixo nível de implementação das políticas de acesso aos recursos naturais. Outra causa
pode ser caos fundiário do País e a não regularização fundiárias das UC. Estes conflitos
acarretam diferentes efeitos, tanto positivo (quando promovem transformações ou inovações
sociais, políticas, técnicas e econômicas), como negativo (quando dissolvem laços sociais,
bloqueia o progresso e a renovação dos sistemas societários). Assim, os conflitos no
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gerenciamento das UC não são totalmente negativos, pois, é por meio deles que surgem novas
formas de entendimento e de crescimento (BRITO, 2008; VIVACQUA e FREIRE, 2005;
HIRSCHMANN, 1996).
Existe na literatura uma grande variedade de visões, abordagens e linhas de pesquisa
sobre a temática dos conflitos, sendo o conceito considerado polissêmico. É possível identificar três abordagens para tratamento dos conflitos com bastante influência na área ambiental: i)
Transformação de Conflitos; ii) Resolução de Conflitos; e iii) Gestão de Conflito
(VAYRYNEN, 1991; FERREIRA, 2005; VARGAS, 2007; MARTINS, 2012).
A Resolução de Conflitos trata os conflitos como o resultado de necessidades humanas
insatisfeitas, sejam elas materiais (alimentação, moradia, etc.) ou imateriais (justiça,
desenvolvimento, segurança, reconhecimento, etc.), cujas causas subjacentes têm origem no
contexto social, histórico, político, econômico ou cultural e nas situações de desigualdade de
poder e dominação. Estas condições levam à insatisfação e ao conflito, que pode ser resolvido
quando se criam condições que satisfaçam as necessidades reclamadas. Nesta abordagem os
conflitos são tidos como distúrbios (contingência negativa) nos sistemas equilibrados, o que
requer medidas (esforços/estratégias) para neutralizá-los ou mitigá-los. Sendo um desvio,
estas intervenções consideram que há algum estado hipoteticamente ótimo. A Resolução de
Conflitos utiliza conceitos da Teoria dos Jogos para buscar formas de resolução, mas em vez
de partir da visão de soma zero (eu ganho, você perde), o conflito é tratado como um
problema compartilhado com soluções que podem ser aceitáveis para todas as partes
(BURTON, 1997; FERREIRA, 2005; VARGAS, 2007).
Já a abordagem da Transformação de Conflitos trata os conflitos como produto das
estruturas sociais e políticas que fomentam a desigualdade (condições de contexto histórico,
político, cultural, etc.), sendo inerente a qualquer sistema social, funcionando inclusive como
propulsores das mudanças. Parte da ideia que qualquer sistema é formado por interações
tensionadas entre elementos divergentes, sendo a harmonia e o equilíbrio mera contingências.
Assim, não existe a possibilidade de resolução definitiva do conflito, pois, este é tratado como
categoria explicativa da mudança. Segundo Vargas (2007), o tratamento do conflito nesta
abordagem considera que é necessário criar condições para um processo de reconciliação de
longo prazo por meio de estratégias de diálogo e cooperação. Outras medidas são a mudança
de atitude negativas e mudança da infraestrutura institucional para empoderamento de grupos
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marginalizados. Em alguns casos a própria arquitetura das relações entre as partes pode estar
inserida num padrão conflituoso que vai além conflito propriamente dito. Assim, a
transformação do conflito (sua desativação por assim dizer) é um processo de engajamento e
transformação das relações, interesses, discursos, instituições, etc. que patrocinam a existência
dos conflitos.
Por fim a abordagem Gestão de Conflitos não foca a erradicação do conflito, mas a sua
gestão (administração). Busca resultados eficientes em curto e médio prazos para momentos
de crise, mas não considera o contexto (condições políticas, econômicas e sociais) e fatores
subjacentes, apenas os sintomas (VARGAS, 2007). Este enfoque também utiliza a Teoria de
Jogos, mas ao omitir e não tratar as causas subjacentes, as perdas e ganhos podem ser
facilmente distribuídos entre as partes por meio de barganhas e negociações. Assim a Gestão
de Conflitos trata-se, na verdade, de um manejo paliativo de soluções temporárias, usado
principalmente para superar de situações de crise aguda.
Na abordagem da Resolução de Conflitos existe uma série de estratégias para
intervenção, manejo e terapêutica dos mesmos, tais como Negociação, Mediação, Conciliação
e Arbitragem. Estas estratégicas são conhecidas como “Meios Consensuais para Solução de
Conflitos”, “Meios Consensuais de Solução de Controvérsias” ou ainda “Metodologias de
Apoio à Resolução de Con litos” (CHACPE, 2014; SOUZA, 2010; BREDARIOL, 2001).
A negociação caracteriza-se pelo diálogo direto entre os envolvidos, sem intervenção
de um terceiro como auxiliar ou facilitador, que cooperam por meio de concessões recíprocas
para por fim ao conflito. Este diálogo pressupõe que há facilidade na comunicação e pode
gerar resultados positivos, como avanço no processo de interação entre as partes e acordos, ou
não, como retrocesso nas negociações (SOUZA, 2010). A negociação foca-se no interesse das
partes e não nas posições, o que permite uma abertura criativa de possibilidades para
identificar motivações e necessidades comuns com o objetivo de criar condições (fatores
contextuais) que visem a satisfação de necessidades (CHACPE, 2014). Na negociação é
necessário que as partes façam renúncia recíprocas ao status quo e tenham disposição para
avançar em mudanças, pois, o simples fato de se comunicar, dialogar ou deliberar com o outro
não são suficientes para existir um processo negocial
A mediação é um processo de negociação facilitada, onde uma terceira parte, neutra,
imparcial e aceitável, que não tem autoridade ou poder de decisão, auxilia as partes a
Página 12 de 108

voluntariamente encontrar uma solução. A participação do mediador ocorre para encorajar e
facilitar a resolução de uma disputa, sem prescrever qual a solução, sendo chamado quando as
emoções entre as partes são intensas e impeditivas de qualquer compromisso, a comunicação
é falha e as percepções errôneas (BREDARIOL, 2001). Já a conciliação também é um
processo de negociação facilitada, mas diferentemente da mediação, a terceira parte, chamada
de conciliador, pode intervir no sentido de forçar um acordo (CHACPE, 2014).

2.4

A TEORIA DOS RECURSOS COMUNS
A criação de UC produz uma nova dinâmica na apropriação dos recursos de uso

comum, principalmente quando se restringe seu acesso à populações usuárias, que
frequentemente estabelecem arranjos comunais nesta apropriação (RODRIGUES, 2006). A
insegurança gerada nestes casos e as políticas públicas desenhadas a partir da simplificação de
problemas complexos têm sido apontadas como uma das principais causas da degradação dos
recursos (OVIEDO & BURSZTYN, 2003; REBÊLO & PEZZUTI, 2000) , . A incerteza
associada aos conflitos entre populações usuárias e UC de proteção integral impele atitudes
negligentes e dificultam arranjos para o manejo e conservação.
Diferentes abordagens têm sido empregadas para compreensão de como grupos de
usuários de recursos comuns en rentam os chamados “dilemas da ação coletiva” para o
manejo comunitário de recursos e conservação da natureza. A famosa publicação de HARDIN
(1968) alertava para o problema “sem solução técnica” do esgotamento dos recursos de uso
comum pela apropriação individual de usuários egoístas, levando ao que ficou conhecido
como “tragédia dos comuns”. O autor dá o exemplo de um pasto p blico, onde a busca de
lucros por cada pastor faz com que adquiram gradativamente mais gado, maximizando
individualmente os benefícios e socializando os custos, o que acaba superando a capacidade
de suporte do pasto. Como o uso do pasto é totalmente livre (sem controle), a superexploração
do recurso (neste caso, o pasto) provoca a tragédia (HARDIN, 1968).
Para evitar estas tragédias HARDIN propõe que os recursos comuns sejam
privatizados ou estatizados, para que proprietários ou Estado definam e fiscalizem as regras
de acesso e uso. Contrariando esta ideia pesquisas demonstraram que grupos de usuários
logram sucesso ao criar arranjos e sistemas de manejo que permitem o uso eqüitativo de
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recursos comuns por longos períodos. Por outro lado, muitos grupos não conseguem evitar a
tragédia dos comuns, confirmando as previsões de HARDIN. Apesar de con undir “livre
acesso” com “apropriação comunal”, no qual o acesso e uso dos recursos são regulados por
regras e normas sociais, HARDIN sugere a viabilidade dos arranjos institucionais baseados na
propriedade comum.
A tragédia dos comuns tem origem nos chamados “dilemas da ação coletiva”, que
remete a contradição entre a racionalidade individual e a racionalidade coletiva (OLSON,
1999). Segundo a lógica da ação coletiva, indivíduos racionais, mesmo quando podem ganhar,
enquanto grupo, não aderem voluntariamente à ação coletiva necessária para realizar os
interesses do grupo. Isso ocorre porque o interesse dos indivíduos, pautado no imediatismo,
na acumulação, no egoísmo, entra em contradição com os interesses do grupo, pautado no
compartilhamento, na solidariedade e na visão de longo prazo.
O fracasso na cooperação para alcançar um benefício comum não é, necessariamente,
um sinal irracionalidade. Ao contrário, é porque os indivíduos tendem a agir racionalmente
para garantir seus melhores interesses, colocando em xeque os interesses da coletividade.
Mesmo quando um indivíduo tenha mais a ganhar com a cooperação, num ambiente que não
há certeza sobre a participação de todos na cooperação, cada indivíduo pode considerar mais
vantajoso romper com o acordo comum e se tornar um free-rider1 para garantir, logo, a
aquisição de algum benefício, ainda que em menor quantidade do que aquele esperado caso a
cooperação prosperasse (CUNHA, 2004) .
Olson sugere sanções e incentivos para de enfrentar os dilemas da ação coletiva e
impedir a ação dos free-riders. No entanto, o autor desconsidera que normas, valores, padrões
culturais e arranjos institucionais que regulam o comportamento podem gerar condições para
que indivíduos participem de ações coletivas sem precisar de sanções ou incentivos
(MANCUSO, 2003). Além disso, a ação coletiva não é afetada apenas por free-riders, mas
por uma variedade de fatores. Neste sentido, OSTROM (1990) defende a necessidade de
expandir os modelos de escolha racional para explicar os dilemas da ação coletiva por meio
da substituição da noção “racionalidade completa” pela ideia de “racionalidade limitada”.
1

Indivíduos que se apropriam de um benefício coletivo sem colaborar com ele, pois esperam que outros

o façam. Ou seja, preferem que outros indivíduos arquem com as despesas para que possam usufruir as
vantagens sem precisar investir seus próprios recursos.
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Nesta perspectiva, as noções de reciprocidade, reputação e confiança passam a ser centrais à
compreensão da ação coletiva.
A teoria da escolha racional ajuda a explicar os dilemas da ação coletiva, mas não
explica por que indivíduos têm se engajado em uma ação coletiva para manejar recursos
comuns sem que uma autoridade externa ofereça recompensas ou imponha sanções para que a
cooperação seja mantida. OSTROM (1990) acredita que a comunicação e a possibilidade de
implantar inovações podem assegurar o comportamento cooperativo sob todas as condições.
Segundo a autora, Nobel de Economia, a comunicação eficiente facilita a cooperação
por 5 motivos: transfere informações daqueles que desenvolveram uma estratégia eficiente
para aqueles que não tiveram sucesso; ii) possibilita introduzir mudanças nos acordos
coletivos; iii) aumenta a confiança entre os indivíduos; iv) cria e reforça valores; e v)
desenvolve uma identidade de grupo. Já a possibilidade das inovações cria e fortalece diversas
regras com o objetivo de mudar a estrutura nas quais os dilemas ocorrem. Assim, a inovação
ocorreria num processo contínuo de tentativa e erro que gera, ao final, um sistema de regras
considerado satisfatório pela comunidade de usuários (OSTROM, 1990).
Há evidências de que os seres humanos são capazes de aprender normas de reciprocidade (valores internos ao indivíduo) e regras sociais (disposições compartilhadas) que os
ajudam a enfrentar uma gama diversa de dilemas sociais, muitas vezes sem a ajuda de agentes
externos ou de sistemas de incentivos ou multas. A reciprocidade dependeria de reputação e
confiança e a reputação aumenta à medida que promessas são mantidas, contribuindo, assim,
para ações com custos no curto prazo, mas com benefícios no longo prazo.
Mas o manejo comunitário de recursos não garante, automaticamente, um manejo
sustentado, muito menos a conservação da natureza. Segundo FEENY (1990) o
comportamento dos indivíduos é influenciado tanto pela natureza dos recursos comuns,
quanto pelo regime de propriedade e pelo contexto institucional. O sucesso ou fracasso da
estratégia de manejo dependerá da relação entre estas variáveis. Assim, além das instituições,
outra forma de lidar com o problema das externalidades são os regimes de propriedade. Os
quatro tipos básicos de propriedade são: i) livre acesso; ii) propriedade privada; iii)
propriedade comum e iv) propriedade estatal.

Página 15 de 108

No regime de livre acesso não há direitos de propriedade bem definidos e o acesso ao
recurso não é regulado e é aberto para todos. No caso da propriedade privada, os direitos de
acesso e uso do recurso pertencem a um proprietário individual ou corporação. Em regimes de
propriedade comum, o recurso é apropriado por uma comunidade de usuários bem definida e
estes usuários têm o poder de excluir outros usuários ao mesmo tempo em que regulam o
acesso e uso interno. Por fim, na propriedade estatal o recurso é controlado pelo governo, que
regula o acesso e uso do recurso (ACHESON, 1994 apud CUNHA, 2004).

3.

CONTEXTUALIZAÇÃO

3.1

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO NEGRA NA AMAZÔNIA E NO TROMBETAS
A origem das comunidades quilombolas da Amazônia remontam ao século XVII,

quando os primeiros escravos negros chegaram à região por intermédio de ingleses, poucos
antes dos colonos portugueses. O fluxo aumentou consideravelmente a partir da segunda
metade do século XVIII, quando foi criado o Grão-Pará, vinculando a administração desta
província diretamente a Portugal. A compra de escravos foi subsidiada pela Companhia de
Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que no período de sua vigência (1755 a 1778) trouxe à
região mais de 25 mil escravos. Na passagem para o XIX os escravos de origem negra representavam 26% da população do Grão Pará (23% da população amazônica) (FONSECA, 2011).
Com a extinção da Companhia o comércio de escravos permaneceu até meados do
século XIX, quando a Lei Eusébio de Queiróz (04/09/1850) proibiu o tráfico de negreiro entre
África e Brasil. A partir desta época, os negros passaram a vir de outras regiões do país ou
através do contrabando (FONSECA, 2011). Crises, estagnação ou fenômenos ambientais
enfraqueciam as grandes propriedades e criavam oportunidades para movimentos
insurrecionais (FUNES, 1995). No baixo Amazonas estas crises afetaram, sobretudo, as
grandes propriedades de cacau e cana-de-açúcar de Óbidos, Alenquer e Santarém, criando as
condições de fuga para o alto rio Trombetas. De acordo com Figueiredo (1976), os quilombos
do Trombetas representavam o maior espaço físico conquistado por escravos fugitivos no
Grão-Pará. Inicialmente os negros refugiaram-se na região acima das cachoeiras, onde os
obstáculos naturais (pedras, canais, redemoinhos, rebojos, armadilhas e saltos), que aparecem
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na estação seca (agosto a dezembro) após a primeira cachoeira do rio Trombetas, conhecida
como cachoeira porteira, proporcionavam proteção contra as investidas de captura.
Inúmeros registros feitos por naturalistas, agentes do estado, militares e religiosos no
século XIX relatam a presença de quilombos ao longo dos rios Trombetas e Cuminã e lago
Arapicu (atual lago Erepecu), o que não deixam dúvida sobre a ocupação pretérita do
território por escravos fugitivos. Merece destaque as obras da naturalista francesa Otille
Coudreau (Voyage au Trombetas, Voyage au Rio Cachorro e Voyage auCuminá) (1899), o
Ensaio Corográfico sobre a Província do Grão-Pará, de Antonio Ladislau Monteiro Baena
(1839), os estudos geológicos realizados por Orville A. Derby (1871), além de relatórios
oficiais da época, arquivos de batismos das paróquias de Óbidos e Oriximiná e documentação
cartorial (ACEVEDO e CASTRO, 1998).
Mesmo antes da abolição os negros aquilombados desceram progressivamente para
regiões mais baixas do rio (abaixo das cachoeiras) e passaram a desempenhar papel marcante
na economia local, com destaque para produção de castanha-do-pará, óleo de copaíba e
madeira. Mas no início do XX famílias ricas e influentes da região, com fundamento na Lei
de Terras de 1850, avançaram sobre o território e estabeleceram relações de patronagem.
Enquanto os negros lavravam a terra para nutrir a economia de
Óbidos, do Estado e do País, alguém que não traças e cupins lavravam
termos em cartórios. E a posse é garantida pelos papéis e não pelo
trabalho. E esses papéis sustentam a voracidade das traças e dos
cupins (Vicente Salles, 1971).
As traças iniciam suas titulações no vale do Trombetas em 1894, sendo que a maioria
dos títulos datam de 1920-1940 (ALCANTARA, 2014). Assim, a coleta da castanha,
desenvolvida tradicionalmente sob a forma familiar em castanhais de uso comum, se transfere
para os castanhais dos patrões, e a coleta deixa de ser livre para se tornar privatizada,
mediante sistema de aviamento (monopólio e imobilização da força de trabalho pela dívida),
semelhante ao que ocorrera na indústria gomífera (ACEVEDO e CASTRO, 1998), o que
perduraria até mais ou menos a criação da RBRT em 1979. A partir da segunda metade do
século XX novas intervenções contribuíram para agravar os conflitos na região, com destaque
para a abertura da BR 163, a pesquisa de potencial hidrelétrico, a mineração de bauxita
(Projeto Trombetas) e a criação das UC federais (ANDRADE, 2011).
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3.2

A ABERTURA DA BR 163 E A PESQUISA ENERGÉTICA
Em 1974 teve inicio no vale do Trombetas a construção da BR 163, partindo a estrada

da localidade conhecida como Cachoeira Porteira, na confluência dos rios Trombetas e
Mapuera, adentrando cerca de 230 km mata adentro, até o trecho nunca iniciado rodovia
perimetral norte (BR 210) no Pará. A obra, conduzida pela empresa Andrade Guitierrez, fazia
parte de um projeto maior pensado pelo Governo Federal para a região, e incluía a também o
projeto de uma hidrelétrica para a indústria de transformação da bauxita, cuja mineração
implantava-se paralelamente no vale do Trombetas à jusante.
A pesquisa do potencial hidrelétrico foi desenvolvida pela Eletronorte na mesma
época, mas a entrada em operação da hidrelétrica de Tucuruí em 1984 transferiu o plano de
instalar a indústria de transformação da bauxita do Trombetas para Amazônia oriental
(ANCANTARA, 2014). A abertura da estrada e a pesquisa energética atraíram para o entorno
do canteiro de obras das empresas núcleos quilombolas que viviam próximos, inclusive de
áreas que futuramente se tornariam REBIO, adensando a Vila de Cachoeira Porteira, na época
conhecida como beiradão, em distinção às vilas empresariais. Muitos funcionários não
quilombola após a saída das empresas no final da década de 1980 permaneceram na
comunidade, absorvendo os modos e culturas locais (Figura 3) (IDESP, 2012).
Ainda hoje é possível ver nas imagens de satélite a ferida na floresta que se estende até
o hemisfério norte. Somente 60 km da rodovia federal (um rua de chão batido) são trafegáveis
e serve principalmente para deslocamentos dos quilombolas às áreas de coleta de castanha. Já
pesquisa do potencial hidrelétrico foi retomada em 2014 pela Empresa Brasileira de Pesquisas
Energéticas (EPE), ligada ao Ministério de Minas e Energia, que já iniciou o licenciamento de
três barramentos nos rios Trombetas, Mapuera e Cachorro, que aparente-mente se tornou
viável com o linhão 500 kv Tucuruí-Manaus, que passa ao sul da FNST.

3.3

A CRIAÇÃO DA RBRT E INSTAURAÇÃO DOS CONFLITOS
O rio Trombetas alguns quilômetros antes das cachoeiras forma durante a vazante

inúmeras praias de areia grossa, conhecidas como tabuleiros, que são usadas pelas tartarugada-amazônia (Podocnemisexpansas) como área de desova. Assim, em 1963 foi criado no
município de Oriximiná o “Serviço de Proteção

Tartaruga”, que nos anos seguintes oi
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operacionalizado pelo extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF),
órgão precursor do IBAMA e ICMBio, criado em 1967. A produção de filhotes visava
abastecer criadouros particulares em estratégia de fomentar a produção legal para tornar a
captura de indivíduos na natureza inviável economicamente (CANTARELLI, 2006;
ALCANTARA, 2014).

Figura 3 – Região de Cachoeira Porteira
Rio Cachorro

Rio
Trombetas

BR 163

Aeródromo
Antiga vila
empresarial

Rio
Mapuera

Reserva
Biológica do
Rio Trombetas
Atual Vila de
Cachoeira
Porteira

Rio
Trombetas

Fontes: Imagem de satélite (Google Earth, 2013); feições (o autor)

A criação de uma reserva biológica para proteger as tartarugas do Trombetas foi
indicada pelo projeto RADAM Brasil e aprovada pelo Programa POLOAMAZÔNIA em
1975. A RBRT foi decretada em 1979, mas o ato ensejou a proteção não apenas dos tabuleiros
e das tartarugas, mas de toda a fauna, flora e as belezas naturais em uma área de 408 mil
hectares. Como toda política do governo militar para a Amazônia, considerava o território
como sem ocupação (mito do espaço vazio) ou ocupados por míseros caboclos,
subdesenvolvidos, incultos, sem direitos e que deveriam ter seus modos de vida e sistemas
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produtivos adaptados à dinâmica do novo mundo que chegava ou substituídos por outros
(BRASIL, 1979; PÁDUA, 2008; ALCANTARA, 2014).
A criação da UC proibiu qualquer alteração do meio ambiente, inclusive a caça, a
pesca e a coleta de castanha, e afetou diretamente as comunidades quilombolas que dependiam recursos naturais para sobrevivência. Desprovidas de qualquer meio de defesa ou negociação, estas foram repentina e inusitadamente lançadas na condição de ilegalidade ao realizar às
espreitas suas práticas. O cercamento dos castanhais e lagos desestimularam iniciativas de
manejo dos recursos comuns pelas populações locais, impeliu atitudes negligentes e favoreceu
o surgimento dos conflitos.
Na década de 1980 polícia federal e IBDF, ainda sob o auspício da ditadura militar,
atuaram no despejo de dezenas de famílias da RBRT, muitos por meio de agressões. Diversos
estudos tratam da postura policialesca do órgão gestor, da violência física, psicológica e
moral, das arbitrariedades, racismos e controles vivenciados neste processo durante a década
de 1980 (ACEVEDO e CASTRO, 1998; FUNES, 1995; O’DWYER, 2002; IBAMA, 2006;
ANDRADE, 1995 e 2011; ALCANTARA, 2014). Benatti (1999) chama esta postura
segregacionista e excludente para consolidação das áreas protegidas de Leviatã Ecológico, em
referência as ideias de Thomas Hobbes (1588-1679), que justificava as monarquias
absolutistas. Ou seja, sendo o homem naturalmente mesquinho, individualista e destruidor da
natureza, somente um Estado forte e despótico é capaz de garantir a convivência “pací ica” e
a sobrevivência da natureza. Ainda hoje discutir alternativas para solucionar conflitos gerados
no passado tem sido encarado com desconfiança pelas agências governamentais, que se
sentem desconfortáveis com o questionamento da autoridade do Estado.
Na época de criação da UC o IBDF indenizou cerca de 80% dos títulos de terra
incidentes sobre a reserva e dois posseiros. Evidentemente que as comunidades quilombolas
não possuíam títulos de propriedade privada, pois, tradicionalmente se relacionavam por
relações de trabalho coletivo, em um sistema que privilegia o desenvolvimento comum de
atividades (moradia e sobrevivência) sobre um território continuo adequado à coleta, roças e
quintais, o que não era reconhecimento pela Lei de Terras de 1850 (ACEVEDO e CASTRO,
1998). Paradoxalmente, a criação da UC e consequente indenização dos proprietários permitiu
romper os antigos laços da patronagem e favoreceu o adensamento de comunidades e fez
surgir outras onde antes era terra dos patrões, já decadentes nesta época. Assim, a criação da
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REBIO restringiu, mas não impediu o desenvolvimento comunitário baseado na economia da
castanha e na subsistência da caça e pesca, seja pela ineficiência da fiscalização ou por
avanços na legislação (ALCANTARA, 2014).

3.4

O PROJETO TROMBETAS E A FLORESTA NACIONAL
A mineração de bauxita no vale do Trombetas remonta ao início da década de 1960

quando a ALCAN (Aluminium Company of Canada) descobriu as jazidas e deu início ao
Projeto na década seguinte. Uma crise no mercado do alumínio postergou a conclusão do
Projeto, mas subsídios da SUDAM e a entrada do capital estatal na constituição da Mineração
Rio do Norte (MRN), joint-venture de Alcan, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e outros
acionistas minoritários, possibilitou a conclusão do mesmo em 1979 (MRN, s/d).
A implantação do Projeto Trombetas foi impulsionada pelo II Plano Nacional de
Desenvolvimento do governo Geisel (1975/79), que fomentou a construção de projetos
míneros-metalúrgicos na Amazônia, e estava em um plano maior de desenvolvimento
pensado pelo governo federal para a região (WANDERLEY, 2008) . Em agosto de 1979 foi
realizado o embarque do primeiro navio de minério e um mês depois criada a RBRT. Apesar
da coincidência e ao contrário do que alguns autores relatam (ACEVEDO e CASTRO, 1998;
WANDERLEY, 2008), de que a REBIO teria sido criada para compensar os impactos da
mineração, nunca houve uma relação direta entre os interesses da MRN e a criação desta UC,
cujo objetivo era desde o princípio a conservação das tartarugas, embora existisse uma
preocupação do governo da reserva dificultar outros projetos, como a hidrelétrica e a própria
mineração (ALCANTARA, 2014; PÁDUA, 2008). Diferentemente, a FNST criada 10 anos
depois, visava principalmente atender aos interesses da MRN (WANDERLEY, 2008).
Em 1989, um ano após a CF/88 garantir o direito de propriedade das comunidades
quilombola e 5 meses após a formação da Associação das Comunidades Remanescente de
Quilombo do Município de Oriximiná (ARQMO), criada para fazer valer o direito do Art. 68
do ADCT, foi decretada a FNST, abarcando todo o grupamento mineiro concedido à MRN e
áreas de ocupação quilombola. O ato não estabeleceu os objetivos da UC, mas ressaltou que a
pesquisa e lavra mineral em curso, ou as reservas técnicas, não deveriam sofrer solução de
continuidade, desde que atendida a legislação ambiental (BRASIL, 1989). Também não
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houve indenização ou reassentamento das comunidades inseridas na nova UC, apenas
ampliação das políticas de coerção.
A decisão de criar a FNST surgiu em uma reunião a portas fechadas entre o presidente
da república, do IBAMA e da MRN (ALCANTARA, 2014), a qual foi facilitada por um
advogado da MRN, parente direto do presidente José Sarney, que sancionou o “golpe” 4 dias
antes de terminar o seu mandado. Posteriormente foram realizados os estudos para justificar a
UC, que aliás não faltavam, como a queima de madeiras nobres pela MRN, o despejo de
rejeitos da bauxita no lago Batata, pilhagem de recursos, entre outros.
Segundo Wanderley (2008), a criação da FNST tinha por objetivo proteger o entorno
das minas de bauxita de futuras ocupações humanas a partir do discurso de proteção
ambiental, afastando-a de pressões sociais e da cobiça de outros empresários. Para o autor, a
criação da FLONA ensejou uma relação promíscua entre o órgão gestor da UC e a empresa,
caracterizada por uma espécie de dependência recíproca.
O primeiro necessita da estrutura e dos investimentos da
empresa mineradora, para se manter numa região distante de
qualquer estrutura urbana regional e para se sustentar frente ao
completo abandono das instituições públicas brasileiras. A
segunda se beneficia com a proteção de seus interesses no
entorno, legitimados legalmente por intermédio do IBAMA.
Mas diferentemente do que Wanderley (2008) afirma, a estratégia de preservar o
entorno das minas reverteu-se em um “tiro no pé”, pois, a criação da FNST permitiu o controle
do licenciamento federal sobre a mineração por meio da primeira licença à atividade em 1993
(Licença n.° 021/1993), obrigando a empresa a implementar programas de mitigação dos
impactos ambientais e sociais (IBAMA, s/d). Além disso, a privatização da VALE em 1997, a
instituição da compensação ambiental em 2000 e a realização do 1º concurso público para órgão
gestor em 2002 criou mecanismos para ampliar estas exigências, muito maior em FLONA do
que em outros locais. Estas medidas ensejam altos custos para manutenção dos programas,
prejuízos decorrentes da alteração do planejamento de lavra em função da demora na concessão
de licenças e autorizações, autuações administrativas e embargos cautelares, entre outros.

Página 22 de 108

Figura 4 – Grupamento mineiro concedido a MRN no contexto dos conflitos.

Diferente de outros tipos de mineração, onde se instala a cava e a partir daí explora-se o
minério, a exploração de bauxita consiste no avanço da lavra sobre a floresta e incluiu
diariamente operações de desmatamento. Até 2014 haviam sido lavrados 8 minas, também
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denominadas de platôs, todos localizados na zona leste do grupamento mineiro, fora das áreas
de reivindicação quilombola, alterando a paisagem de aproximadamente 10 mil hectares de
floresta. A produção anual da empresa gira em torno de 18 milhões de toneladas, que
corresponde a 54% da produção nacional (IBRAM, 2012). O minério após lavrado passa por
beneficiamento primário (lavagem e britagem) e depois é transportado por navio às indústrias
eletrointensivas de Barcarena/PA (Albrás e Alunorte) e São Luiz/MA (Alumar), que consomem
em média 60% da produção. O restante é enviado para o exterior após secagem (MRN, s/d).
Em 2012 iniciou-o o licenciamento de 7 platôs localizados na zona central do grupamento mineiro, denominado Projeto Zona Central e Oeste (IBAMA, 2012), que deve sustentar
as operações até 2040. Quatro destes platôs inserem-se em áreas de reivindicação quilombola
(Cruz Alta, Cruz Alta Leste, Rebolado e Peixinho), além do platô Monte Branco, já licenciado
(Figura 4). Embora estes processos, conduzidos por IBAMA e INCRA, respectivamente, sejam
independentes, a continuidade de um (licenciamento) tem sido condicionada por comunidades,
MPF e forças ocultas a conclusão do outro (titulação). Este fato tem levado a MRN a colaborar
financeiramente as comunidades na busca de uma solução para o conflito. Fato semelhante
ocorre em Cachoeira Porteira, que tem se posicionado politicamente contrária a hidrelétrica
como forma de pressionar a titulação dos territórios reivindicados.

3.5

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E REIVINDICAÇÕES
A história da organização quilombola recente no vale do rio Trombetas remete a

criação em julho de 1989 da ARQMO. Criada para fazer valer o direito de propriedade, a
Associação é resultado de um esforço empreendido pela Pastoral da Terra, lideranças
quilombolas e Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP, 2013). Por ter sido uma das
primeiras, é considerada uma associação-mãe, que congrega as demais associações de área
(do médio e alto Trombetas e bacia do rio Cuminã).
Segundo Funes (1995), os quilombos do Trombetas sempre tiveram um caráter
provisório, pois, a qualquer momento poderiam ser desmontados e reconstruído em outro
espaço, o que resultou na dispersão de famílias. Na época dos patrões não existiam muitas
comunidades, mas grupos familiares dispersos ao longo do território. Com a abertura da BR
163 em Cachoeira Porteira, a criação da REBIO, saída dos patrões da castanha do Lago
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Erepecu, entre outros fatores, favoreceu o desenvolvimento de 3 grupos distintos de
comunidades, organizadas em torno de 3 associações de área, sendo duas vinculadas a
ARQMO e uma não.
O primeiro grupo de comunidades concentrou-se na atual vila de Cachoeira Porteira,
uma das primeiras e mais antigas, matriz de onde partiu todo o povoamento da região. O
adensamento de Cachoeira Porteira é consequência da construção da BR 163 e das pesquisas
de potencial hidrelétrico desenvolvidos na década de 1970/80, que atraiu núcleos quilombola
que viviam próximos, como Colônia, Arrozal, Tapaginha, Nova Amizade, Localidade, Boa
Esperança, Algibeira, Macaxeira, entre outros. Quando a RBRT foi criada em 1979 o
memorial descritivo usou a BR 163 como limite da UC, inserindo na reserva metade da vila
(casas, roças e quintais), as jazidas de empréstimo usadas na construção da estrada e as áreas
de gado que alimentava o contingente das empresas que ali estavam. Uma peculiaridade desta
comunidade é a grande quantidade de motos, veículos e máquinas trafegando pela BR para
acesso às áreas de uso e coleta, o que não ocorre nas outras comunidades.
Esta comunidade está organizada em torno da Associação de Moradores da
Comunidade Remanescente de Quilombo de Cachoeira Porteira (AMOCREQ-CPT),
formalizada em 2002 e tem posicionamento independente da ARQMO. Em 2003 a
Associação reivindicou a titulação de seu território junto ao Instituto de Terras do Pará
(ITERPA), mas em função de uma série de fatores e por conta da criação em 2006 da Floresta
Estadual (Flota) do Trombetas sobre áreas em processo de titulação, priorizou-se a titulação
no entorno da RBRT (sobre a Flota recém criada). Com o processo junto ao Estado do Pará já
bastante avançado, inclusive com relatório de identificação e delimitação concluído, em
22/12/2014 a comunidade requereu junto ao INCRA a instauração de procedimento para
titulação do território sobre a RBRT (INCRA, 2015). Por não possuir relatório de
identificação, não se conhece ao certo da dimensão da área incidente sobre a REBIO. De
acordo com ICMBio (2015), o interesse da comunidade seria, a princípio, uma área de
aproximadamente 40 mil hectares na porção noroeste da RBRT, partindo o limite do lago
arrozal e seguindo pelo igarapé de mesmo nome na direção nordeste, confrontando a sudeste
com a reivindicação Alto Trombetas I, até os castanhais do km 60, na BR 163.
A jusante de Cachoeira Porteira está um grupo de 5 comunidades localizadas na região
conhecidas como Alto Trombetas (ou Alto Trombetas I). Estas comunidades, localizadas no
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Território Quilombola (TQ) Alto Trombetas e na FNST, estão organizadas em torno da
Associação Quilombola Mãe Domingas, afiliada da ARQMO (Quadro 1). A maior e mais
antiga é Tapagem, sendo o Sagrado Coração um desdobramento do crescimento desta.
Algumas comunidades desta região foram formadas e/ou adensadas pela realocação, na
década de 1980, de antigos núcleos quilombolas que viviam as margens do lago Jacaré e
locais próximos que se tornaram REBIO. Em 2003 o INCRA iniciou procedimento para
titulação do TQ Alto Trombetas, que após levantamentos mostrou ter 242 mil hectares, dos
quais 104 mil incidiam sobre a RBRT (25% da UC) e 64 mil sobre a FNST (14% da UC). Em
função deste conflito foram titulados somente 80 mil hectares no entorno das UC federais em
processo paralelo no ITERPA, que tem procedimento mais simples para titulação. Entre as
peculiaridades deste grupo de comunidades está a ocupação da RBRT com usos (não há
moradias) e a participação de alguns moradores nos trabalhos de pesquisa e conservação via
contratação formal na base Tabuleiro, do ICMBio, localizada da área de reivindicação.
Em um trecho mais a jusante está um grupo de 7 comunidades da região conhecida
como Alto Trombetas II. Estas comunidades estão localizadas no interior da RBRT e da
FNST. A entidade de representação é Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo do Alto Trombetas II (ACRQAT), afiliada da ARQMO (Quadro 1). A maior e mais
antiga é o Moura, e seu adensamento populacional está relacionado a proximidade de Porto
Trombetas, companytown da MRN. As comunidades Nova Esperança e Último Quilombo
estão relacionadas a saída dos patrões da castanha do lago Erepecu. A reivindicação dos
territórios do Alto Trombetas II foi encaminhada ao INCRA em 2007, mas até 2014 a área
não possuía relatório de identificação e delimitação (RTID). Após algumas modificações de
limite e na denominação do território, que atualmente chama-se Moura/Jamari/Último
Quilombo, verificou-se que a área total pleiteada soma 187 mil hectares, sendo 85 mil
sobreposto a FNST (19% da UC) e 102 mil sobreposto a RBRT (25% da UC).
Os títulos reivindicados no interior da FLONA nas áreas Alto Trombetas I e Alto
Trombetas II se sobrepõem em parte às jazidas de bauxita concedidas à MRN, em lavra ou
reserva (ver Figura 4). Vale mencionar ainda a comunidade Quilombola Boa Vista, primeiro
TQ do Brasil (CPI-SP, 2013), vizinho a Porto Trombetas, foras das UC. A MRN teve
participação ativa junto à comunidade e ao INCRA neste processo na década de 1990 como
forma de compensar a expulsão desta comunidade das áreas de interesse minerário. Com
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1.113 ha, o território é considerado pequeno, mas não reivindicam novos títulos. Possuem
uma estreita relação de trabalho com a Companytown por meio da cooperativa de prestação de
serviços gerais COOPERBOA, o que tem desestruturado seus modos de vida como
extrativistas por meio de relações espoliadoras (ALCANTARA, 2014). A população total dos
3 grupos de comunidades era de 489 famílias (IBAMA,2006), mas contagem realizada neste
trabalho em 2014 identificou 567 famílias, o que sugere uma tendência de crescimento destas
comunidades.

Quadro 1: Organizações e comunidades quilombola do alto rio Trombetas
Associação

Área

Denominação da
reivindicação

Comunidade

Famílias

AMOCREQCPT

Cachoeira
Porteira

Cachoeira
Porteira

Cachoeira
Porteira

110

Abuí

50

Paraná do Abuí

17

Tapagem

60

Sagrado Coração

36

MãeCué
Último Quilombo

33
42

Nova Esperança

10

Juquirizinho

18

Juquri Grande

11

Jamari

15

Curuçá

21

Palhal

14

Moura

130

Associação
Mãe
Domingas

ACRQAT

Alto
Trombetas
I

Alto
Trombetas
II

Alto Trombetas

Moura/Jamari/
Último Quilombo

Total

Localização
Flota
Trombetas
e RBRT
TQ Alto
Trombetas

FNST

RBRT

RBRT e
FNST

FNST

567

Fonte: IBAMA, 2006; INCRA, 2013; CPI-SP, 2014 (modificado).
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3.6

AS ARENAS DE NEGOCIAÇÃO
Quando as terras quilombolas incidem sobre UC o Decreto nº 4.887, de 2003,

estabelece que os órgãos competentes, neste caso ICMBio, INCRA, Fundação Cultural
Palmares (FCP) e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República (SEPPIR), devem tomar as medidas cabíveis para garantir a sustentabilidade das
comunidades, conciliando o interesse do Estado (BRASIL, 2003). Na esfera federal compete
a Advocacia Geral da União por meio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Federal (CCAF/AGU), dirimir, por conciliação, as controvérsias entre os
órgãos, ou arbitrar controvérsias não solucionadas por conciliação (BRASIL, 2010).
Em 2007 a CCAF/AGU instaurou procedimento administrativo para conciliar os
interesses estatais no conflito referente a área Alto Trombetas I, até hoje sem solução. Por
causa desta não conciliação o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID),
apesar de pronto, não foi finalizado e publicado. O conflito em relação a área Alto Trombetas
II também está sendo tratado na CCAF/AGU, mas a área ainda não possuiu RTID. Já
Cachoeira Porteira não possui um procedimento oficialmente instaurado na CCAF. Segundo
Chacpe (2014) a conciliação não é o meio mais adequado para solução este tipo de conflito,
pois, não promove uma apreciação profunda (resolve apenas o conflito que se expõe), não
verificando o que há além dele. Já Müller (2008) considera a arena da CCAF/AGU um fórum
privilegiado para imposição de valores de interesse estatal, não das comunidades, que não
participam do debate. Além disso, a CCAF parte da premissa que o conflito é entre órgãos de
governo e não entre governo e comunidade, o que seria mais adequado, já que o papel do
INCRA é reconhecer um direito reivindicado pelas comunidades.
Assim, além da conciliação prevista no Decreto nº 4.887/2003, há a possibilidade de
tratar estes conflitos na esfera judicial. Segundo Santilli (2004) o ato de expedição formal dos
títulos quilombolas não se confunde com o direito em si, que tem bases constitucionais, e
pode ser, inclusive, exigido judicialmente, não cabendo ao Estado decidir ou optar,
discricionariamente, pela conveniência ou oportunidade da expedição ou não do ato. Assim,
em função da inércia e morosidade para por fim a estes conflitos que vinham sendo tratados
na CCAF/AGU, o Ministério Público Federal moveu em 2013 uma Ação Civil Pública em
face de ICMBio, INCRA, FCP e AGU para que estes chegassem a um acordo para por fim
aos conflitos. Após várias petições, liminares e defesas, o trânsito em julgado reconheceu a
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mora dos órgãos competentes e estabeleceu o prazo de 2 anos a partir de fevereiro de 2015
para titulação dos TQ (2ª Vara Federal de Santarém, 2015).
Neste contexto, da decisão judicial, de ineficácia da CCAF e da necessidade de
aprofundar o debate, os instrumentos do SNUC (Lei n.° 9985/2000) surgiram como
alternativa para buscar soluções para os conflitos. De acordo com o Decreto no 4340/2002,
que regulamenta o SNUC, as condições de permanência das populações tradicionais em UC
de Proteção Integral serão reguladas por Termo de Compromisso (TC), negociado entre o
órgão e as populações, ouvido o conselho da UC (BRASIL, 2002). A Instrução Normativa
ICMBio no 26/2012, que regula os procedimentos para celebração de TC no âmbito da
autarquia, estabelece que o instrumento deve dispor, ou estipular prazo, para que o órgão dê
ou indique uma solução definitiva para o conflito (ICMBio, 2012).
A necessidade de elaborar um TC para tratar os conflitos do Trombetas foi indicado
desde 2006 pelo Plano de Manejo da RBRT e em planejamentos anuais do programa Áreas
Protegidas da Amazônia (ARPA). Assim, entre julho de 2013 e dezembro de 2014 foi
realizada uma discussão local com o objetivo de elaborar uma minuta de TC no âmbito da
gestão das UC. Até o final desta dissertação a minuta ainda não havia sido apreciada pelas
instâncias superiores do órgão gestor. O processo envolveu a realização 12 oficinas e foi
supervisionado pelo Conselho Consultivo das UC, sociedade civil e MPF (Procuradoria da
República em Santarém). Em alguns momentos o processo foi mediado pelo Serviço Florestal
Brasileiro, que não tem interesse na lide. Na 1a oficina foi feito um diagnóstico das demandas.
Da 2a a 6a oficinas foram discutidas regras e entre as oficinas 7 e 12 foram discutidas
possíveis alternativas para solução dos conflitos (Quadro 2). Em outubro de 2013, com o
objetivo de subsidiar posicionamento do órgão gestor junto a CCAF/AGU, foi elaborado
documento técnico por um grupo de trabalho interno do ICMBio que apontava algumas
sugestões para solução dos conflitos, as quais foram discutidas e aprofundadas no processo do
TC (ICMBio, 2013 e 2015).
Embora o MPF apresentasse durante as oficinas posição de mediador, encorajando a
negociação das partes, não é possível classificá-lo como tal, tendo em vista a proposição de
ações judiciais e recomendações para fazer valer o direito quilombola. A atuação do MPF
ajudou a minimizar o desnível de poder entre as partes nas arenas de negociação local e
judicial. A partir de 2013 a FCP também entrou no circuito de forma mais incisiva, promoPágina 29 de 108

vendo debates paralelos a este processo junto às comunidades e nas discussões da CCAF,
ajudando a minimizar o fato das comunidades não participar desta arena de negociação.
Quadro 2: resumo do processo de construção do Termo de Compromisso (TC)
Data

Local

N.° de
participantes

Mediadores

Objetivo
Diagnóstico dos
usos/interesses

27/06/2013

Comunidade do Jamari

103
participantes

SFB

24/09/2013

Comunidade do Curuçá

81
participantes

MPF e SFB

18/11/2013

Escritório
Trombetas

9 participantes

–

18/12/2013

Comunidade do Jamari

105
participantes

MPF e SFB

14/01/2014

Base
de
Tabuleiro/ICMBio

6 participantes

–

12/02/2014

Comunidade do Jamari

80
participantes

MPF e SFB

12/03/2014

Centro de Treinamento da
MRN em Porto Trombetas

20
participantes

MPF

27/06/2014

Comunidade do Jamari

39
participantes

–

24/07/2014

Centro Comunitário de Porto
Trombetas

30
participantes

MPF

19/08/2014

Centro de Treinamento da
MRN em Porto Trombetas

14
participantes

–

27/08/2014

Base
de
Tabuleiro/ICMBio

9 participantes

–

17/12/2014

Comunidade de Cachoeira
8 participantes
Porteira

–

do

ICMBio

Campo

Campo

Discussão de
regras de uso da
RBRT

Discussão de
alternativas
para solução
dos conflitos

Fonte: ICMBio, 2015.

3.7

ZONEAMENTO TERRITORIAL E PRÁTICAS DE GESTÃO
O espaço territorial do alto rio Trombetas é regulado por cinco instrumentos de

ordenamento: Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal (MacroZEE),
Plano de Manejo da RBRT, Plano de Manejo da FNST, Zoneamento Estadual e Zoneamento
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Municipal (Figuras 5 e 6). O Zoneamento Ecológico Econômico do estado do Pará insere a
região na macrozona “Unidades de Conservação”, e orienta que nestes casos seguir a
legislação aplicável, não dizendo muito sobre normas e usos. No que tange ao Zoneamento do
Município de Oriximiná verifica-se que a região está inserida em zonas que remetem aos
instrumentos federais de proteção, também não criando novas regras.
Já o MacroZEE insere as áreas quilombolas reivindicadas sobre as UC na macrozona
“De esa do coração lorestal com base em atividades produtivas”. Esta macrozona incentiva a
produção extrativista madeireira e não madeireira, o fomento ao turismo, a remuneração por
serviços ambientais e a certificação de origem para os produtos da floresta (BRASIL, 2010).
Apesar das recomendações do Instrumento conflitarem-se com os objetivos da RBRT, estas
estão mais alinhadas com a realidade. No entanto, o Decreto nº 7.378/2010, que aprova o
MacroZEE, estabelece que as estratégias deverão ser consideradas sem prejuízo do previsto
na legislação em vigor, o que gera insegurança na sua aplicação.
Em relação aos Planos de Manejo das UC tem-se 14 diferentes zonas no território,
com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios
para que todos os objetivos das UC sejam alcançados (BRASIL, 2000). Na RBRT são 6
zonas, a saber: Zona Intangível (148 mil ha), Zona Primitiva (191 mil ha), Zona de
Recuperação (57 mil ha), Zona de Uso Conflitante (8 mil ha), Zona de Uso Especial (173 ha),
Zona de Ocupação Temporária (3,2 mil ha) (IBAMA, 2006). Já na FNST são 8 zonas: Zona
de Uso Público, Zona Populacional, Zona de Recreação, Zona de Uso Conflitante, Zona
Primitiva, Zona de Manejo Florestal Empresarial, Zona de Manejo Florestal Comunitário e
Zona de Mineração.
A gestão da RBRT e FNST é feita desde 2002 de forma unificada (único chefe) e
segue o modelo de Gestão Orientada para Resultados (SILVA, 2014). Para a RBRT 3 os
objetivos estratégicos merecem destaque para compreensão dos conflitos no território: i)
proteger e recuperar a população de tartaruga-da-amazônia; ii) envolver a sociedade na
conservação da biodiversidade; iii) conservar os locais de ocorrência da castanha-do-pará; e
iv) implementar o plano de proteção. No caso da FNST destaca-se o objetivo: i) consolidar o
processo de autorização para o licenciamento.
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Figura 5 – UC do Trombetas no contexto do MacroZEE/AL
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Figura 6 – Zona Primitiva da FNST e Zona Intangível da RBRT
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As prática de gestão relacionadas ao objetivo estratégico “proteger e recuperar a
população de tartaruga-da-amazônia” visam reduzir o risco de extinção local da espécie. Tem
como importantes parceiros o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e o
Centro Nacional de Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN/ICMBio), e é realizado desde
antes da área se tornar reserva biológica em 1979. Os tabuleiros do rio Trombetas já foram
considerados a maior concentração conhecida dessa espécie, estimada em mais de 30 mil em
meados do século passado, mas reduziu drasticamente para apenas 166 matrizes em 2003, o
que quase levou sua extinção na bacia do Trombetas. Especula-se que as causas estejam
relacionadas a exploração predatória (caça de adulto e ovos) e possíveis alterações nas
condições ambientais, como aumento do tráfego de embarcações, sobretudo navios, poluição,
dragagens e manejo inadequado (BONACH, 2004; CANTARELLI, 2006; SILVA, 2011) .

Figura 7 – Número de filhotes de tartaruga-da-amazônia nascidos e liberados na RBRT

Fonte: ICMBio, 2013.
A partir de 2004 a população de P. expansa voltou a crescer, estabilizando a partir de
2006 o número de matrizes em torno de 500 fêmeas e de filhotes nascidos por ano em cerca
de 30 mil (ICMBio, 2013) (Figura 7). O trabalho realizado pelo órgão gestor se insere na área
de reivindicação Alto Trombetas I e envolve, entre outras ações, a proteção das áreas de
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reprodução e áreas de desova (tabuleiros e lagos próximos) por fiscais do ICMBio, polícia e
agentes ambientais comunitários contratados para este fim (PINHEIRO et al, 2009; ICMBio,
2011).
Outra prática que merece destaque é o manejo para conservação dos pequenos
quelônios tracajá (P. unifilis) e iaçá (P. sextuberculata), realizado pelo órgão gestor das UC
desde 2003 no lago Erepecu, interior da RBRT, área de reivindicação Moura/Jamari/Último
Quilombo (Alto Trombetas II). O manejo envolve, entre outras, a proteção de pequenas
praias, e a partir de 2008 passou a envolver famílias quilombolas no contexto do objetivo
estratégico “envolver a sociedade na conservação da biodiversidade”. Segundo SILVA et al
(2014) os resultados obtidos com o trabalho são: i) aumento do número de filhotes nascidos
(Figura 8); ii) aumento do número de famílias quilombolas voluntárias interessadas em
trabalhar no projeto de 5 em 2003 para 27 em 2014, o que permitiu aumentar o número de
praias protegidas e monitoradas de 2 em 2003 para 10 em 2014; iii) melhoria das técnicas de
manejo, o que permitiu aumentar o percentual de filhotes nascidos em ninhos transferidos
para próximo do natural (de ninhos sem transferência), e iv) redução dos conflitos entre as
comunidades quilombola residentes e o órgão gestor.

Figura 8 –Número de filhotes de quelônios nascidos em praias protegidas com a participação
comunitária na RBRT
Proteção feita com
participação comunitária

Proteção feita apenas por
agentes de fiscalização

Fonte: ICMBio, 2014
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A participação das famílias envolve a doação mensal de uma cesta básica como
contra-partida ao trabalho durante a temporada de reprodução (agosto a dezembro), além do
fornecimento de material de consumo (combustível, pilhas, lanternas, pranchetas, etc.).
Apesar do crescimento no número de filhotes nascidos entre 2008 e 2012, em grande medida
graças a participação comunitária e ao aumento do esforço de contagem, os anos de 2013 e
2014 teve recuo, com aproximadamente 17 mil e 12 mil filhotes nascidos, respectivamente
(ICMBio, 2015). Também não há informações consistentes sobre a população de adultos, nem
sobre o impacto destas ações na conservação das espécies.
O objetivo estratégico “conservar os locais de ocorrência da castanha-do-pará” está
relacionado a coleta e comercialização do ouriço de castanha (Bertholletia excelsa) no interior
da RBRT. Esta coleta, que nas décadas de 1980 e 1990 foi negada, mas ocorria as espreitas,
foi permitida e regulamentada a partir de 2003 por um Acordo que se transformou em 2011
em Termo de Compromisso (TC) celebrado entre órgão gestor e três associações quilombolas
e ribeirinhas das comunidades residentes e do entorno da UC (ICMBio, 2014). Entre as
condicionantes do Instrumento estão: i) estar Cadastrado; ii) ser coletor tradicional antes da
criação da UC; iii) parar nas bases de fiscalização do ICMBio; iv) preencher papeleta de
controle; e v) obedecer ao período de coleta (15 janeiro a 30 de maio). Para os regatões entrar
na REBIO vale a regra de ser autorizado por 10 coletores e pela Associação da área onde se
compra a castanha (ICMBio, 2011). Em 2014 eram 593 coletores cadastrados na base de
dados do ICMBio, sendo 359 vinculados a ARQMO, 105 vinculados a AETMO 2 e 129
vinculados a AMOCREQ-CPT. O Acordo permitiu o retorno de 150 anos de história, quando
os negros do Trombetas comercializavam livremente a castanha antes de suas terras antes de
serem usurpadas pelos patrões e depois pelo Estado.
Um dos objetivos estratégicos da RBRT que mais gera conflitos é a proteção da UC,
que envolve entre outras medidas ações de fiscalização (ostensiva e planejada) e controle do
tráfego de embarcações pelo rio Trombetas. Para auxiliar neste trabalho o órgão conta com
três bases avançadas de campo nos acessos da RBRT: i) Base Erepecu (boca do lago
Erepecu); ii) Base Santa Rosa (acesso a região do Estreito); e iii) Base Tabuleiro (tabuleiros
do rio Trombetas). Estas estruturas auxiliam também nas atividades de pesquisa, manejo de
2

. Associação dos Extrativistas Tradicionais do Município de Oriximiná. Congrega extrativistas quilombolas e
não quilombolas que exploram castanha no interior da RBRT. Não é uma associação que reivindica terras.
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quelônios e educação ambiental. Ainda que funcionem deficientemente e imponham regras de
circulação, o que pode ferir o direito constitucional de ir e vir, estas Bases e a presença do
órgão pode inibir a entrada de grandes barcos de pesca, conhecidos como “geleiras”, que não
tem calado para passar pelos furos, a saída ilegal de madeira em tora e a entrada descontrolada
de castanheiros e agentes externos (pesquisador, turista, jornalista, mineração, etc.).
Em relação aos objetivos estratégicos da FNST merece destaque o controle e
fiscalização da mineração de bauxita. O empreendimento no interior da FNST causa
significativos

impactos

ambientais

em

todas

as

suas

fases,

da

concepção

ao

descomissionamento (MRN, 2006). A competência para o licenciamento da mineração no
vale do Trombetas é do IBAMA, após consulta ao ICMBio, que se manifesta por meio do
instrumento Autorização para o Licenciamento, no qual é possível exigir a implementação de
medidas mitigadoras para redução dos impactos (BRASIL, 2000), tais como resgate e
salvamento da fauna, resgate e multiplicação da flora, recuperação de áreas degradadas,
desenvolvimento comunitário, compensação ambiental, entre outras.
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4.

OBJETIVOS

4.1

JUSTIFICATIVA DO RECORTE E DA ESCOLHA METODOLÓGICA
Vários estudos tratam do conflito entre as comunidades quilombolas do Trombetas e

os monstros que usurpam suas terras, como as UC e a MRN (ACEVEDO e CASTRO, 1998;
O’DWYER, 2002; ANDRADE, 1995 e 2011; FARIAS JR, 2008; ALCANTARA, 2014).
Estes trabalhos partem sempre da perspectiva das comunidades e empreendem grandes
esforços para explicar as múltiplas dimensões da entremeada teia de relações, forças e
alianças entre os inúmeros atores que compartilham o palco dos conflitos. No entanto, estas
pesquisas não se propõem a buscar soluções que concilie a presença pacífica das UC, das
comunidades quilombolas e da mineração.
Uma das causas pode ser a filiação teórica destes estudos, desenvolvidos por cientistas
sociais, que abordam os conflitos sob lente própria, usando ferramental que lhe é peculiar.
Conforme descrito por Alcantara (2014) em sua tese “Território Minado”, parte-se de um
esforço empírico a partir de vivências, entrevistas e análise de documentos para entender a
realidade e explicá-la mediante variados enfoques (realistas, materialista-marxista,
estruturalista, construtivista, pósmaterialista etc.). Há também inúmeros documentos técnicoadministrativos produzidos pelo aparato burocrático estatal tratando do mesmo problema
(IBAMA, 2004 e 2006; ICMBio, 2010, 2013 e 2015). Estes, por sua vez, não empreendem
grandes esforços teóricos para fundamentar as alternativas de solução dos conflitos e algumas
vezes são inclinados ao interesse estatal.
Assim, este trabalho pretende empreender um esforço diferente das ciências sociais e do
aparato estatal, embora se utilize das fontes e ferramental proporcionados por estes. Um dos
maiores problemas da gestão de áreas protegidas na atualidade são os chamados espaços de
incerteza, que jogam os agentes do Estado que estão a frente da gestão destas áreas ao embate
direto com as comunidades locais, face ao padrão conflitoso das relações. Por este motivo,
optou-se metodologicamente seguir a abordagem da Resolução de Conflitos, que trata os
conflitos como um distúrbio, o qual requer medidas para sua resolução, conciliação ou
mitigação com vistas a encontrar um estado hipoteticamente ótimo. Assim, este trabalho não
tem o viés de compreender a entremeada teia de relações do “território minado”. O recorte é
compreender um conflito mais específico, que é a disputa territorial (domínio da terra, uso do
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espaço e/ou controle de acesso a recursos) que se desenrola entre duas UC federais, administradas pelo ICMBio, e 14 comunidades quilombolas, representadas por 3 associações de área,
mediante enfoque multidisciplinar. A lista de todos os atores identificados estão no Apêndice 1.

4.2

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
Partindo da abordagem da Resolução de Conflitos delineou-se como objetivo geral

“Compreender os conflitos gerados a partir da gestão das UC e propor alternativas para sua
solução”. O pressuposto do estudo considera que a reivindicação dos títulos quilombolas
sobre as UC, assim como a manutenção destas como estão, não são conflitos em sim, mas
posições pelo qual as comunidades e as UC buscam satisfazer determinados interesses. Ou
seja, o conflito ocorre quando a busca pela satisfação destes interesses choca-se com a
realidade estabelecida. Assim, buscou-se compreender que interesses seriam estes, as
necessidades que os sustentam e que medidas poderiam ser implementadas para satisfazer dos
mesmos e neutralizar e/ou mitigar o conflito. A construção das alternativas considera que há
um estado hipoteticamente ótimo, no qual as medidas podem ser aceitáveis para as partes e
não prejudique o núcleo essencial dos direitos.
Para lograr o objetivo principal foram delineados 3 objetivos específicos, de forma a
cumprir os requisitos metodológicos. Conhecendo-se o contexto social (histórico de
ocupação, de criação das UC, instauração dos conflitos, organização social recente,
reivindicações, gestão, etc.) o primeiro passo foi investigar as posições e os interesses das
partes diretamente envolvidas, com ênfase na identificação das necessidades que os
sustentam. Em seguida foram listadas e discutidas os as possíveis alternativas para solução
dos conflitos previstas na legislação do SNUC. Por fim, foi feita sugerido a implementação de
algumas ações para viabilizar as chances de sucesso de cada uma das alternativas apontadas
com base na máxima compatibilização de interesses e/ou mínimo de perdas.

5.

MÉTODOS DA PESQUISA
Considerando-se os objetivos da pesquisa, optou-se para realização do estudo um

método de abordagem qualitativa, que tem por objetivo buscar a compreensão de fenômenos
complexos de natureza subjetiva por meio de descrições, comparações, interpretações e
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atribuição de significados, possibilitando investigar valores, crenças, hábitos e atitudes
(MARTINS, 2007; YIN, 2001). Para coleta de dados foram utilizadas técnicas de pesquisa
documental e observações diretas.
A pesquisa documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos que
não receberam tratamento científico, como relatórios, peças de autos administrativos,
reportagens, entre outras. Diferentemente da pesquisa bibliográfica, que se ocupada de fontes
científicas secundárias, tais como livros, periódicos e artigos científicos, os dados da pesquisa
documental são originais (fontes primárias), a partir dos quais se tem uma relação direta com
os fatos a serem analisados (SÁ-SILVA, 2009). Já a Observação Direta trata-se de uma
técnica para coletar evidências em campo (dados, comportamentos, condições, etc.) e pode ser
feita de maneira formal, por meio de protocolos, ou informal, por meio de observações feitas
em visitas de campo e entrevistas. As provas observacionais são, em geral, úteis para
compreender tanto o contexto quanto o fenômeno que está sob estudo (YIN, 2007). Os pontos
positivos desta fonte estão associados à capacidade de captar acontecimentos em tempo real,
além de tratar diretamente do contexto do evento. Entretanto, consome muito tempo, custo, e
pode sofrer com a reflexibilidade, isto é, a situação pode ser diferente do que ocorre no
cotidiano porque está sendo observada (MAFFEZZOLLI e BOEHS, 2008).
Assim, dividiu-se as fontes de evidências deste estudo em dois grupos: fontes
documentais e fontes observacionais. Os documentos usados no trabalho são provenientes de
fontes oficiais do Estado, que a princípio garante sua autenticidade e a confiabilidade, tendo
sido produzidas no contexto histórico atual (contemporâneo). A lista das fontes documentais
consultadas estão no Apêndice 2, e inclui instrumentos de gestão; registros do processo de
construção do Termo de Compromisso; base de dados oficiais; documentos técnicos do órgão
gestor; documentos do procedimento de conciliação conduzido pela CCAF/AGU;
documentos do processo de titulação dos TQ; documentos judiciais e legislação diversa.
Já os dados coletados por meio da Observação Direta foram provenientes de 5 fontes
observacionais: visitas de campo; oficinas do processo de construção do Termo de
Compromisso (ver quadro 2); reuniões dos Conselhos Consultivos das UC; reuniões
conduzidas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) e Seminário “Quilombolas e Acesso às
Políticas PAA e PNAE”. A lista das fontes observacionais estão no Apêndice 3.
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A identificação da posição do órgão gestor foi feita por meio de observações e
documentos relacionados a fóruns de alto escalão (reuniões com a presidência do órgão e
debates na CCAF/AGU). Já a posição das comunidades foi feita por meio de consulta aos
processos de titulação das terras que ocupam no INCRA e nos debates do processo de
construção do TC. A identificação dos interesses do órgão gestor foi feita a partir da missão
institucional do órgão, de informações do decreto de criação das UC, dos instrumentos de
manejo e de práticas de gestão. Os interesses comunitários foram identificados a partir das
demandas de apropriação dos recursos, dos modos de vida relacionados a territorialidade e
dos anseios sociais relacionados a melhoria da qualidade de vida, reclamados em discursos
frequentemente citados em oficinas, reuniões e documentos, conduzidas e elaborados pelo
órgão gestor e outras instituições, como Fundação Palmares e MPF. Os cenários para solução
das disputas foram construídos a partir da Lei do SNUC, seu decreto de regulamentação, Nota
Técnica n.° 06/2013/GT Quilombo/ICMBio e discussões das oficinas do processo de
construção do Termo de Compromisso.

6.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1

IDENTIFICAÇÃO DAS POSIÇÕES
Apesar de relatórios produzidos pela área técnica do ICMBio em 2010, 2013 e 2015

apontarem algumas sugestões para solução dos conflitos entre as UC e as comunidades
quilombolas no vale do Trombetas, a posição das instâncias superiores do órgão gestor tem
sido até agora “manter como está”. O próprio Plano de Manejo da RBRT sugere este
caminho, ou seja, “conciliar a preservação ambiental com a presença das comunidades por
meio de TC”. Em outras palavras, manter as comunidades na UC até que no futuro os
conflitos se resolvam. A inércia em buscar uma solução para os conflitos foi relatada na Ação
Civil Pública movida pelo MPF em face do ICMBio, que não se posiciona em relação aos
conflitos tratados na CCAF/AGU. Este não posicionamento está relacionado a noção de
MAAN (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado), segundo o qual não se deve iniciar uma
negociação se o que há fora dela é melhor. Ou seja, se não há melhor alternativa à negociação
de um acordo, então cabe esperar até que surja o ponto de maturidade para iniciar o processo
(SOLER, 2006). Pode-se constatar a partir dos dados coletados que este “ponto de
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maturidade” parece está relacionado a posição “manter a integridade da RBRT, podendo-se
negociar a FNST”. Ou seja, até que se garanta que a REBIO não será desafetada nenhuma
negociação deve ser iniciada. Mas mudanças na direção do órgão, a pressão social e as ações
judiciais podem reduzir as vantagens do MAAN em comparação aos riscos associados às
mudanças do status quo.
Já a Posição das comunidades consiste basicamente na reivindicação dos títulos de
propriedade das terras que ocupam. No caso de Cachoeira Porteira a posição reivindica a
titulação de uma área aproximada de 40 mil hectares na porção noroeste da RBRT. Na região
do Alto Trombetas I a posição reivindica a titulação de 162 mil ha sobre a RBRT e FNST e
no Alto Trombetas II a titulação de 187 mil hectares sobre as UC federais. Diferentemente do
órgão gestor, a posição das comunidades tem sido querer avançar nas negociações, inclusive
com possibilidade de recuo em posições, pois, para estas não parece haver nada pior que o
status quo. Este posicionamento é corroborado pela recepção positiva da iniciativa de
construir a minuta de TC, podendo-se inferir que as comunidades foram capazes de estimar os
custos e os benefícios das várias alternativas possíveis. De fato, a manutenção das
comunidades quilombolas no interior da RBRT atrelados à economia de subsistência não
significa um reconhecimento de sua cultura tradicional e de sua diferença, mas uma condenação a
uma vida miserável, sem o gozo de direitos universais básicos, como moradia digna e renda
compatível com seus anseios.

6.2

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSES
O Planejamento Estratégico do ICMBio definiu a seguinte missão institucional do

órgão: garantir a proteção do patrimônio natural e promover o desenvolvimento
socioambiental (ICMBio, 2015). Partindo desta missão foi possível identificar três interesses
do órgão para o território: proteção do território (atributos físicos, biológicos e socioculturais);
promoção do desenvolvimento socioambiental e proteção do patrimônio natural (apenas
atributos físicos e biológicos). Os dois primeiros são compartilhados com as comunidades,
além de mais dois identificados a partir de práticas de gestão: conservação de pequenos
quelônios e fiscalização da mineração. A partir de informações do Decreto de criação das UC,
dos instrumentos de manejo e práticas de gestão o interesse “proteção do patrimônio natural”
foi desdobrado em três, relacionados a proteção integral de alvos de conservação específicos:
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preservação das áreas de importância para a tartaruga-da-amazônia, preservação de
ecossistemas de relevante interesse na RBRT e preservação de ecossistemas não alterados
pela pesquisa mineral na FNST.
Os interesses comunitários foram identificados a partir das demandas de apropriação
dos recursos, dos modos de vida relacionados a territorialidade e dos anseios sociais
relacionados a melhoria da qualidade de vida. Interesses mais profundos, como orgulho do
movimento e garantia da identidade, apesar de presentes, não foram identificados em função
da falta de ferramental etnográfico da pesquisa.

6.2.1 Interesses Compartilhados
6.2.1.1 Proteção do Território
A RBRT é uma das regiões mais rica em recursos naturais de todo o vale do rio
Trombetas, principalmente castanha, peixes e quelônios. A FNST oferece inúmeros produtos
para o extrativismo florestal, especialmente copaíba e madeira (ICMBio, 2015). Esta abundancia foi apontada como um dos principais fatores que levaram ao sucesso da ocupação no vale
do Trombetas pelos escravos fugitivos no século XIX, pois, permitiu construir um calendário
extrativo organizado junto ao ciclo natural das espécies (ACEVEDO e CASTRO, 1998).
Desde a secular ocupação o isolamento defensivo tem sido a principal forma de proteção
do território pelos quilombolas, não com o objetivo de isolar sua sociedade, cultura ou mundo, e
sim de orma consciente para controlar as relações com o exterior (O’DWYER, 2002). Mas o
desenvolvimento da sociedade moderna e a demanda cada vez maior por recursos naturais têm
gerado novos desafios para proteção das riquezas naturais e socioculturais da região. O espaço
ocupado pela RBRT é altamente vulnerável a invasões para moradia e pilhagem e a FNST sofre
todos os dias com os impactos da mineração de bauxita e com o avanço da pecuária no interior
e no entorno. Verificou-se a partir dos dados coletados que proteger o território contra estas
ameaças é um interesse compartilhado pelo órgão gestor e comunidades quilombolas, por
diferentes motivos. No entanto, a REBIO por possuir mais de 98% de cobertura vegetal intacta
e abrigar espécies e ecossistemas de extraordinária importância para a conservação tem
recebido maior esforço de proteção quando comparado a FNST.
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Muitas lideranças quilombola acreditam que a cooperação com o órgão gestor é a
melhor forma de proteger o território, mas temem que a ingerência do órgão (que ganha com a
conservação) possa trazer prejuízos às comunidades (que perde com a redução da autonomia).
Temem também que novos arranjos baseados somente na “lei do respeito” e do “compadrio”,
sem a participação do Estado repressor, sejam insuficientes. Esta constatação é feita também
por Alcantara (2014). Segundo o autor, em muitos casos é praticamente impossível para
sociedades tradicionais garantir, sozinhas, a proteção de seus territórios, pois, as trocas
tecnológicas, a modificação de suas práticas, o aumento da população e a ampliação das
relações comerciais são inevitáveis. Por outro lado, alguns comunitários acreditam que esta
suposição significa subestimar suas capacidades de autogoverno e de criar instituições para o
adequado manejo dos recursos comuns. De fato, a proteção dos recursos do território foi tema
constante na discussão das diferentes arenas e está relatada em diversos documentos. Muitas
lideranças preferem não correr o risco de militar a saída do órgão gestor e desmobilização de
suas bases, pois, acreditam que isso poderia intensificar conflitos e aumentar a pilhagem.
Em relação às invasões vale mencionar dois casos, um no Lago Erepecu (3 famílias do
médio Trombetas), interior da RBRT, e outra no lago Algibeira (2 famílias de Manaus),
interior do TQ Alto Trombetas (fora das UC). No primeiro caso com o órgão gestor promoveu
os procedimentos para desintrusão. No segundo, verificou-se grande reclamação com relação
à inércia dos órgãos competentes (FCP, MPF, Polícia Federal, etc.). Reclamação semelhante
ocorre no TQ Ariramba, localizado na bacia do rio Cuminã (afluente do Trombetas), muito
pressionado em função da existência de um ramal (estrada do BEC) e da proximidade com a
cidade de Oriximiná, conforme registro feito em oficina conduzida pela FCP.
Quanto a pilhagem os recursos mais vulneráveis são a castanha, os recursos pesqueiros
e os quelônios. O interesse compartilhado é evitar que a exploração predatória ou descontrola
destes recursos por free-riders, oportunistas que não colaboram com a proteção do território,
mas que se beneficiam desta proteção, como contrabandistas de fauna, coletores e pescadores
de fora, barcos geleiras e madeireiras de fachada, pouco comprometidos com a cooperação e
conservação.
Em relação a coleta de castanha, salvo incidentes isolados, as regras do Acordo da
Castanha têm sido seguidas pela maioria dos usuários de dentro e de fora do território, seja
pela coerção do órgão gestor, seja pelo nível de comprometimento, o que leva a presumir que
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os benefícios estão ao menos em parte compensando o custo do controle. O Acordo tem
ajudado os diferentes usuários a superar os dilemas da ação coletiva na apropriação do
recurso. Seguindo os “princípios de desenho” das boas instituições de manejo de recursos
comuns propostas por Ostrom (1990), verifica-se que o manejo da castanha pelo Acordo
instituído tem dado relevância significativa a participação das comunidades na proteção e
gestão desses recursos. No entanto, algumas regras têm sido recorrentemente questionadas,
como o período limitado de coleta (5 meses). A impossibilidade de sua mudança leva a pensar
o instrumento não como um “acordo” negociado, mas como uma concessão com regras
rígidas. Este fato não tem fundamento científico e vai na contramão do que Ostrom (1990)
sugere para o sucesso no manejo, que é a possibilidade de fazer mudanças e implementar
inovações. Além disso, muitas famílias do Lago Erepecu, principal área de coleta, não
aceitam que coletores de outras regiões (do médio Trombetas, bacia do Cuminã e lago
Sapucuá) venham coletar castanha em “seus quintais”, e queixam-se dos conflitos que estes
trazem, como consumo e contrabando de quelônios frutos do manejo participativo e
permanência de famílias após o fim da safra.
No que tange a pesca, não há registro de conflitos com barcos geleiras, provavelmente
por causa da presença das 3 bases de campo do órgão gestor nos acessos às UC, já que tais
barcos não tem calado para passar por furos. Verificou-se que a pressão é exercida por
pequenas embarcações (canoas), que passam ao largo das bases em pequenos furos,
principalmente na cheia. As inúmeras possibilidades de desviar das bases têm sido utilizadas
também por contrabandistas de quelônios, sobretudo em épocas festivas. Observações e
documentos mostram haver um comércio institucionalizado de tartarugas em Oriximiná, que
são capturadas na RBRT por (ou com ajuda de) quilombolas para serem vendidas a
atravessadores que posteriormente comercializam na cidade ou encaminham para Manaus.
Esta constatação é corroborada por Alcantara (2014), que detalha aspectos deste comércio
lucrativo, algumas vezes principal fonte de renda de muitas famílias quilombolas, mas que
enriquece somente os grandes comerciantes e esgota os estoques.
Con litos desta natureza, dos “de dentro” contra os “de ora” são recorrentes na
apropriação dos recursos comuns, como castanha, recursos pesqueiros e quelônios, e ocorre,
sobretudo, quando o ordenamento do estado repressor é ausente. Rapozo et al (2008) relatam
este tipo de conflito em lagos de pesca no baixo Solimões, problema semelhante ao descrito
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por Dias e Tavares (2014) na Ilha Pacuí de Baixo, município de Cametá/PA e por Barros et al
(2011) na Amazônia Central.
Outro interesse compartilhado é a contenção da degradação florestal. A região do rio o
Acapu, afluente da margem direita do rio Cuminã, leste da RBRT, foi citada em vários
momentos como exemplo negativo. Em 1997 esta área foi transformada no TQ Trombetas e
em 2002 uma base avançada de campo do IBAMA que existia no rio Acapu foi
desmobilizada. Em 2011 os quilombolas arrendaram a área para exploração madeireira à
empresa Construtora Medeiros Ambiental Ltda (CPI-SP, 2013). De acordo com Andrade
(2011), em 2009 o TQ Trombetas tinha 2,6% de seu território desmatado, o que correspondia
a 2.107 hectares, número que aparentemente vem crescendo. Muitos quilombolas do alto
Trombetas associam esta degradação à saída da base do IBAMA e a presença da madeireira,
que podem ou não estar relacionados, e relatam o desaparecimento de quelônios, a redução
dos estoques pesqueiros e de áreas para o extrativismo. Os dados de Andrade (2011) mostram
que o desmatamento nas áreas quilombolas tituladas chegam a ser 10 vezes maior que nas
áreas não tituladas incidentes sobre as UC, e na maior parte dos casos está relacionado a
conversão do solo para a pecuária.
No atual contexto é interesses de ambos os atores proteger o território contra as
ameaças citadas, tendo em vista que o extrativismo da castanha é a principal atividade
econômica, além do forte potencial da pesca. Entretanto, algumas atividades que hoje são
consideradas ameaças comuns podem se tornar interessantes às comunidades (e ameaça a
conservação), a exemplo do arrendamento à madeireiras “de achada” ou conversão do solo
para pecuária, o que sugere a necessidade de arranjos para proteção dos modos de vida
baseados no extrativismo tradicional, no turismo ecológico e atividades semelhantes.

6.2.1.2 Promoção do Desenvolvimento Socioambiental
Fortalecer a economia das populações tradicionais associadas às UC é um dos objetivos
estratégicos do órgão gestor e tem esteio em sua missão institucional (ICMBio, 2015). Inúmeras
ações tem sido implementadas neste sentido para as comunidades da FNST, como apoio a
projetos e auxílio no acesso a políticas públicas, a exemplo do Bolsa Verde. Mas as
comunidades da RBRT têm sido ceifadas de algumas iniciativas por conta da condição de
irregularidade. Em 2012 a gestão das UC fez uma consulta a AGU sobre a possibilidade de
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emissão de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) à moradores residentes em REBIO, mas
não obteve uma resposta conclusiva. Além disso, a condição de ilegalidade não permite que
estas comunidades acessem o Bolsa Verde, embora contribuam muita mais com a conservação
quando comparadas com as comunidades da FNST.
O Plano de Manejo da RBRT recomendou fomentar alternativas de renda para reduzir a
pressão sobre os recursos desta UC, tais como, implantação de sistemas agroflorestais, manejo
dos castanhais, produção de artesanato, produção de mel silvestre, agricultura, produção de
mudas, manejo e comercialização de essências florestais de interesses farmacológicos, entre
outras ações. Já o Planejamento Estratégico desta UC de iniu como objetivo “conservar os
locais de ocorrência da castanha-do-pará”, que incluiu, evidentemente, seu uso sustentável.
Assim, caso interprete-se que as alternativas de renda sugeridas e a possibilidade de coleta e
comercialização da castanha são ormas para “promover o desenvolvimento”, pode-se
considerar que o interesse do órgão gestor é o desenvolvimento de todo o território,
independente de a comunidade estar na REBIO ou na FLONA.
As comunidades da RBRT não são impedidas de acessar direitos fundamentais, como
educação e cultura, mas na prática a coerção de algumas práticas, como da caça de subsistência
e da pesca comercial, a não implementação das alternativas de renda previstas no Plano de
Manejo, funcionam como incentivos perversos para forçar sua saída “voluntária” das famílias
da UC. Por outro lado, permitir o desenvolvimento das comunidades com base na economia da
castanha parece contraditório com a negação dos modos de vida e do acesso a políticas sociais.

6.2.1.3 Conservação de Pequenos Quelônios
O órgão gestor realiza desde 2003 em pequenas praias do lago Erepecu, interior da
RBRT, o manejo para conservação dos quelônios tracajá (P. unifilis) e iaçá (P.
sextuberculata). Diferentemente do manejo para conservação da tartaruga-da-amazônia (P.
expansas), realizado somente por fiscais nos tabuleiros do rio Trombetas, o manejo para
conservação de tracajá e iaçá é realizado por meio de famílias quilombolas voluntárias.
Apesar de não existir estudos científicos sobre o efeito das ações humanas sobre as
populações de quelônios na RBRT, as experiência do manejo mostra que tracajá e iaçá são
menos vulneráveis em comparação com as tartarugas. Entre os fatores desta menor
vulnerabilidade estão o comportamento não gregário e a menor exigência ambiental, isto é,
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tracajá e iaçá são mais generalistas quando comparadas com as tartarugas. Além disso, esses
quelônios são aparentemente mais abundantes e tem maior distribuição. Por este motivo e por
causa da ineficiência das ações de manejo realizada somente por fiscais e técnicos (ver Figura
8, pág. 35), a partir de 2008 o manejo passou a envolver famílias quilombolas residentes no
lago Erepecu. A iniciativa rapidamente despertou o interesse das comunidades, conforme
constatado pelo aumento do número de famílias que participam da ação e pelas solicitações de
outras comunidades para expandir ou rotacionar o Projeto para outros lagos.
O interesse do órgão gestor na continuidade do trabalho está relacionado aos
resultados que o mesmo produz: conservação da espécie por meio do recrutamento de
filhotes, envolvimento da sociedade na conservação, a sensibilização ambiental e a redução de
conflitos (SILVA et al, 2014). O interesse das famílias quilombolas podem estar relacionado
ao incentivo da cesta básica e material de consumo (pilhas, combustível, etc.), ao povoamento
do lago por razões altruístas ou de manutenção do estoque para consumo, ao reconhecimento
de estar à serviço do ICMBio, o que confere certo poder ao alar “em nome do órgão”, ou
ainda à retirada não autorizada de parte da produção para consumo ou comércio.
A questão do consumo da produção nestas ações e hábitos predatórios dos próprios
comunitários é relatada por Alcantara (2014) no lago Sapucuá, sul da FNST, e é corroborado
nas ações de manejo no Lago Erepecu pelo número de autos de infração que “ lagraram”
participantes do projeto em práticas não autorizadas. Alguns comunitários estimam que pelo
menos o mesmo número de filhotes nascidos perdeu-se em roubo de ovos. Por outro lado, a
conservação sem a participação comunitária (somente com agentes de fiscalização) já se
mostrou ineficaz (ver Figura 8).
De fato, inúmeros trabalhos indicam que o manejo para conservação de quelônios por
meio da participação de comunidades locais pode trazer bons resultados. Experiência da RDS
Mamirauá (AM) mostrou que o envolvimento de 40 comunidades ribeirinhas elevou a
quantidade de nascimentos quelônios de 11.500, em 2010, para mais de 42 mil em 2011
(IPEVS, 2012). Exemplo similar ocorre na RDS de Uacari e na RESEX Médio Juruá, onde as
comunidades locais realizam o manejo de P. expansa e P. unifilis em 12 tabuleiros de desova
(CAMPOS e SILVA, 2011). Vale citar ainda o Projeto Pé de Pincha/UFAM, desenvolvido em
106 comunidades de 13 municípios do Amazonas e Pará (ANDRADE et al, 2011), o manejo
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comunitário de 4 espécies de quelônios em oito tabuleiros na RDS Uatumã (OLIVEIRA et al,
2011) e a experiência com indígenas do alto Xingu (BALESTRA et al, 2011).
No entanto, a experiência da RBRT difere das citadas porque o leque de opções para
geração de renda é limitado, pois, qualquer atividade comercial, exceto castanha no 1 o
semestre e pequenos roçados, é crime ambiental. Assim, não faz diferença ser autuado por
comercializar 20 kg de tucunaré, 5 tracajás ou 200 ovos. Além disso, a não participação
“voluntária” das amílias no trabalho enseja maior iscalização com polícia e agentes o iciais.
Tais fatos impelem atitudes negligentes e dificulta a cooperação para conservação.
Conforme explica Vargas (2007), esta estratégia assemelha-se a abordagem da
“Gestão de Con litos”, ou seja, medida paliativa de soluções temporárias para superar de
situações de crise aguda. Desta forma, com base nos dados coletados pode-se considerar que o
manejo participativo para conservação de pequenos quelônios é interesse tanto do órgão
gestor como das comunidades quilombolas, e tem forte potencial para gerar benefício a ambas
as partes, mas no atual contexto a iniciativa assemelha-se a uma contingência de crise (você
conta os quelônios pra mim e eu não mando a polícia atrás de você), e não uma ação
cooperativa para conservação.

6.2.1.4 Fiscalização e controle da mineração
A fiscalização e controle da mineração é obrigação do órgão gestor, e sua motivação
está relacionada a necessidade de atender ao interesse público de mitigação dos impactos. É
interesse das comunidades quilombolas, sujeitas aos impactos da mineração, cooperação com
o órgão gestor para fiscalização e controle desta atividade, tendo em vista o conhecimento
técnico, a maior acilidade no acesso

in ormações e o “poder da caneta”, que pode ser

acionado no caso de o não cumprimento de alguma obrigação pela empresa afetar negativamente as comunidades. Em relação as medidas cautelares, verificou-se a partir dos dados
coletados a lavratura de 4 autos de infração pelo ICMBio em face da MRN, cujas multas
chegam a quase 2 milhões de reais.
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6.2.2 Interesses do órgão gestor
6.2.2.1 Preservação das Áreas de Importância para a Tartaruga-da-Amazônia
Estudos mostram que as tartaruga-da-amazônia (P. expansas) são altamente exigentes
em termos de ambiente e sensíveis a perturbações ambientais, principalmente ruído e tráfego
de embarcações, que em alguns casos prejudica a desova e a ovulação (BONACH, 2004;
CANTARELLI, 2006). Perturbações ambientais, exploração predatória (caça de adulto e
ovos) e manejo inadequado têm sido apontados como as principais causas do declínio da
população de P. expansas na bacia do Trombetas (BONACH, 2004; SILVA, 2011). Por estes
motivos e diferentemente de muitos trabalhos de manejo para conservação de quelônios
realizados na Amazônia (ANDRADE et al, 2011; OLIVEIRA et al, 2011; BALESTRA et al,
2011), a proteção das áreas de reprodução é realizada apenas por fiscais do ICMBio, polícia e
agentes comunitários contratados para este fim, ou seja, não há participação voluntária ou
manejo realizado de forma autônoma pelas comunidades.
O órgão gestor considera o estado da população de tartarugas na bacia do Trombetas
vulnerável em função do baixo número de indivíduos, do comportamento gregário, na água ou
na areia, que facilita sua viração e captura, e do alto valor de mercado de sua carne, altamente
apreciada, podendo custar até 500 reais um indivíduo (ICMBio, 2011). Estes fatos têm
justificado ações manejo para proteção e recuperação da população sem a participação
voluntária de comunitários. Outro fato que corrobora o interesse do órgão na proteção integral
das áreas de importância para a tartaruga-da-amazônia, com o mínimo de interferência
humana, são as pesquisa em desenvolvimento, realizadas em parceria com o INPA e
RAN/ICMBio, além dos investimentos na manutenção e operação da base de pesquisas
Tabuleiro. Embora seja uma ilusão acreditar que somente políticas coercitivas irão garantir a
conservação das tartarugas, pode-se verificar em documentos maior inclinação do órgão
gestor em manter as áreas de importância para a P. expansas como REBIO, que compreende
os tabuleiros, lagos próximos e toda a calha do rio entre Porto Trombetas e Cachoeira
Porteira. Busca-se com o interesse continuar o manejo e a pesquisa e reduzir, segundo as
políticas do órgão gestor, a interferência humana nestas ações mediante regras rígidas, que
incluiu restrições ao tráfego de embarcações, que durante a desova (agosto a dezembro) ficam
proibidos de trafegar a noite próximo aos tabuleiros.
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6.2.2.2 Preservação de ecossistemas de relevante interesse na RBRT
Durante as investigações foi possível identificar maior interesse do órgão gestor em
relação aos ecossistemas pouco alterados de relevante interesse para a conservação
localizados na Zona Intangível da RBRT (microbacias dos igarapés Candieiro e Mungubal),
na porção oeste do lago Erepecu e na região conhecida como Estreito, localizado entre as
áreas de reivindicações Alto Trombetas I e Moura/Jamari/Último Quilombo (alto Trombetas
II).

Em face de sua fragilidade ecológica, tais áreas, segundo IBAMA (2006), são

consideradas de altíssima prioridade para conservação, mas atualmente não está implantada
em função da sua exploração por coletores de castanha e caçadores. Entre as funções desta
região está servir como matriz de povoamento de outras zonas e preservar os mananciais
formadores do sistema hídrico do Lago Erepecu (IBAMA, 2006).
Além da importância ecológica o órgão gestor argumenta que estas áreas não têm
moradores e conta com uma base de campo avançada (Base Santa Rosa), o que permitiria maior
controle. Além disso, esta região tem um adensamento menor de castanheiras. Inventário
realizado pelo órgão gestor e a ONG Kirwane entre 2012 e 2013 identificou que as áreas com
maior perambulação e ocupação humana (Centro/Leste do Lago Erepecu) tem maior
adensamento de castanheiras quando comparadas com as regiões a Oeste do lago Erepecu e
Estreito, que não tem ocupação humana e apresenta castanhais mais envelhecidos que tendem a
produzir menos (ICMBio, 2013). Por causa deste fator e da distância esta região tem menos
coletores cadastrados na base de dados do órgão gestor quando comparado com outras áreas do
lago Erepecu (centro e leste) e lago do Jacaré, principais áreas de coleta (ICMBio, 2015).

6.2.2.3 Preservação de Ecossistemas não Alterados pela Pesquisa Mineral na FNST
Após o início das discussões sobre os conflitos entre comunidades quilombolas e UC
no vale do Trombetas e o risco de parte da REBIO ser desafetada, a Nota Técnica n.°
06/2013/GT Quilombo/ICMBio sugeriu a recategorização de parte da zona primitiva da FNST
em UC de proteção integral (ICMBio, 2013), como orma de “compensar” possíveis “perdas”
por desafetação. Este interesse é corroborado em outros documentos do órgão. A exceção de
uma área de 36 mil hectares localizada a oeste da reivindicação Alto Trombetas I, o restante
da zona primitiva da FNST localizada a oeste da UC, em torno de 51 mil hectares, está livre
de disputa e praticamente não há usos em função da distância e dificuldades de acesso.
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Esta região é a única que abriga a fitofisionomia Floresta Ombrófila Densa
Submontana de Platôs não alterada pela pesquisa mineral e, portanto, de grande importância
para conservação em função de sua representatividade como ecossistema, e poderia servir
como núcleo intangível para duas UC de uso sustentável, a FNST remanescente e a Floresta
Estadual de Faro.

6.2.3 Interesses Comunitário
6.2.3.1 Acesso e Circulação (Ir e Vir)
O rio Trombetas, que está inserido na RBRT, é a única via de acesso das comunidades
quilombolas do rio Trombetas e o restante do município, constituindo uma servidão de
passagem. Por este motivo, a calha do rio entre Porto Trombetas e Cachoeira Porteira, foi
inserida na zona de uso conflitante, cujo objetivo é contemporizar a situação existente,
estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a UC. Esta zona estabelece
uma série de regras para a navegação, como parada obrigatória nas bases, necessidade de
autorização para não-moradores, proibição do tráfego noturno nos tabuleiros durante a
desova, etc. Alguns moradores não se sentem a vontade com as regras de circulação impostas
pelo órgão gestor e reclamam o interesse constitucional de ir e vir livremente. Por outro lado,
temem que a não existência das mesmas possa trazer riscos a proteção do território (interesse
compartilhado).

6.2.3.2 Ancestralidade
A RBRT abriga em seu interior dois cemitérios usados pelas comunidades
quilombolas a mais de um século: Amapá/Tauari, localizado a jusante de Cachoeira Porteira,
e Santa Lavrura, localizado no lago Erepecu. O interesse em questão é o direito de visita,
limpeza, capina, iluminação dos túmulos e sepultamento dos entes afetivos e familiares nestes
cemitérios, onde se encontra os restos mortais de seus antepassados. Este interesse afeta
negativamente a UC por meio da poluição do solo, contaminação das águas subterrâneas com
necrochorume, geração de resíduos e uso de madeira para fazer caixilhos. Mas fundamenta-se
no direito constitucional do respeito a crenças e pode ser considerado de baixo impacto.
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6.2.3.3 Permanência nos locais de moradia
Habitam o interior da RBRT em torno de 150 famílias quilombolas e apesar das
restrições, incentivos perversos para saírem da UC e controles a que estão sujeitas, verificouse a partir de observações e documentos que a permanência nos locais de moradia foi um
interesse recorrente. Estes locais englobam as casas, roças e quintais, além de outras
estruturas, como igreja, barracão comunitário, casa de farinha, pequenos comércios, escola e
campo de futebol. A possibilidade de realocação foi veementemente rechaçada pelas
comunidades e tem apoio de vários outros atores, como MPF, FCP, ONGs, entre outros.
Sua motivação está relacionada não apenas a laços de família e sentimentos de relação
com a terra, mas também à experiências traumáticas do passado. Na década de 1980 várias
famílias foram despejadas da RBRT, muitas por meio de agressões. Há relatos, inclusive, da
morte de um morador quilombola. Houve situações em que uma mesma comunidade foi
realocada duas vezes, como foi o caso do Mãe Cué, e muitas famílias despejadas da REBIO
aos pouco retornaram à suas antigas ocupações. Assim, permanecer nos locais de moradia
seria uma resposta às violências deste processo.

6.2.3.4 Criação de animais de pequeno porte
Muitas famílias quilombolas criam animais domésticos, como cachorros e gatos para
estimação, proteção de residências, alerta contra animais ferozes e caça, e pequenos animais,
como galináceos, picote (galinha da angola), caprinos, pato, ganso, porco, ovino e peru, para
subsistência e trocas. O interesse em questão é a continuidade (permissão e/ou
regulamentação) destas criações.
Em relação aos cães Rangel et al (2013) alertam para os graves prejuízos que estes
podem trazer a conservação da biodiversidade. Predadores eficientes de fauna nativa, os cães
desempenham um papel significativo na extinção da fauna local quando são introduzidos em
novas áreas geográficas. Podem ainda transmitir doenças, matar, perseguir, perturbar e causar
deslocamento de animais nativos. O estresse de ser perseguido muitas vezes resulta na morte
do animal nativo. Eles podem ainda hibridar com espécies de canídeos selvagens, e atuar
como competidores de vários predadores nativos.
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6.2.3.5 Criação de animais de grande porte
Em 2013 o município de Oriximiná possuía 160 mil cabeças de gado bovino (IBGE,
2013), praticamente o dobro da população humana do município. No vale do Trombetas há
registro de gado em praticamente todas as comunidades, principalmente no entorno da RBRT,
com destaque para Cachoeira Porteira (56 cabeças), Palhal (104 cabeças), Curuçá (56
cabeças), Abuí (38 cabeças) e Paraná do Abuí (17 cabeças) (ICMBio, 2015). A criação é feita
de forma extensiva e em alguns casos o dono do rebanho em nada não se beneficia, tendo-os
apenas como animais de estimação. Na década de 1970 no auge das empreiteiras em C.
Porteira alguns moradores contam que existiam mais de mil cabeças de gado naquela região, o
que é corroborado pelas extensas áreas degradadas (ver Figura 3). A formação da ASTRO
(Associação dos Produtores e Criadores Rurais da Bacia do Rio Trombetas), que representa
produtos e criadores da gado, é também um indicativo deste interesse.
Franco & Drummond (2009) alerta para esta ameaça em áreas tradicionalmente
usadas para o extrativismo por populações locais e cita o caso da Reserva Extrativista (Resex)
Chico Mendes (AC), cuja extração do látex está dando lugar a pecuária, mais segura e
rentável economicamente. Pantoja et al (2009) também fala deste problema na Resex Alto
Juruá (AC) e esclarece que a “pecuarização” de reservas extrativistas não corresponde
necessariamente a uma desestruturação do modo de vida tradicional, e sim um conflito entre
este modo de vida e os novos padrões de atividade e ocupação do território que se
reconfiguram durante o tempo. Para Alcantara (2014) o intercâmbio cultural provoca,
inevitavelmente, dilemas na assimilação das culturas de massa, que exaltam um mundo
sedutor, desejado e penetrante.

6.2.3.6 Pesca
A pesca tem sido uma das atividades extrativistas tradicionais mais importantes da
região amazônica (RUFFINO, 2000). A pesca de subsistência constitui a principal fonte de
proteína animal das comunidades quilombolas do vale do Trombetas, compreendendo um
consumo semanal médio de 40 kg/família. A pesca comercial representa importante fonte de
renda, sobretudo na entre-safra da castanha (junho a dezembro), que é o período da vazante
(IBAMA, 2006). A RBRT abriga os principais lagos de pesca (em torno de 35), além do rio
Trombetas (que está inserido na UC). Existem ainda outras áreas de pesca passíveis de uso no
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entorno da REBIO, como na FNST (8 lagos) e no TQ Alto Trombetas (9 lagos), além do rio
Trombetas a montante de Cachoeira Porteira.
O interesse das comunidades é o livre desenvolvimento da pesca de subsistência e em
alguns casos a geração de renda pela pesca comercial. Em Cachoeira Porteira há um interesse
diferenciado pela pesca esportiva, em função do recente desenvolvimento desta modalidade
de turismo nesta região. O interesse do órgão gestor é a proibição destas possibilidades na
RBRT e a fiscalização da entrada de geleiras e pesca associada a caça de quelônios nas
demais áreas. Mas a fiscalização da pesca na região é ineficiente, pois, a autarquia não tem
capacidade operacional para controlar os mais de 50 lagos existentes no território, sendo
impossível em alguns casos saber a origem do pescado (REBIO, FLONA ou entorno).
Entre 2010 e 2013 foram lavrados 21 autos de infração referente a pesca no interior da
RBRT, 4 (20%) simplesmente por transportar instrumentos para pesca, e 10 autos (48%)
envolveram a apreensão de quantidades inferiores ao consumo semanal médio das famílias,
portanto, pesca de subsistência. Este contexto mostra que as ações do órgão gestor tem sido
um esforço ineficaz para satisfazer seu interesse, além de trazer grandes prejuízos a outra
parte, o que reforça a necessidade de cooperação para satisfação de um interesse
compartilhado, que é coibir a pesca predatória, que traz muito mais prejuízos a conservação.

6.2.3.7 Caça da fauna silvestre e subprodutos
Os estudos sobre a ocupação negra no Rio Trombetas mostram que a caça é uma
prática secular, desenvolvida desde as primeiras ocupações dos negros fugitivos na região
(FUNES, 1995; ACEVEDO e CASTRO, 1998), o que não significa que é sustentável. As
espécies mais caçadas são os quelônios, embora se consuma a ampla variedade de espécies
cinegéticas (IBAMA, 2006). Uma passada de lancha pelo rio trombetas é possível constatar
quelônios presos a espinheis. Segundo Rebelo & Pezzuti (2000) o consumo de quelônios é
uma tradição na Amazônia, tem amplo e variado mercado, mas há pouca discussão sobre o
manejo e sustentabilidade dos estoques. Para os autores, este consumo é encoberto pela ilusão
de que a lei está correta e sua violação é caso de polícia.
O Plano de Manejo da FNST definiu que a utilização da fauna deveria ocorrer
mediante manejo de criação, cuja implementação seria orientada por pessoal técnico
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especializado. A proposta fracassou e a prática continua ao arrepio da legislação. Cada família
do vale do Trombetas realiza, em média, 8 saídas mensais para caça, totalizando mais de 4 mil
saídas por mês (IBAMA, 2006), o que é praticamente impossível fiscalizar ou coibir com
presença ostensiva. Entre 2010 e 2013 foram lavrados 22 autos de infração referente a caça no
interior da RBRT. Destes, metade (50%) flagrou caça de subsistência e apenas de 30% eram
realmente práticas predatórias, o que mostra a ineficiência da fiscalização. O órgão gestor é
contra a caça, seja qual for a finalidade. Entre os argumentos estão a falta de regulamentação,
os riscos, a baixa capacidade de fiscalização, a existência de alternativas, a falta de
informações (dados populacionais, métodos, etc.) e a incompatibilidade com os objetivos de
conservação, sobretudo em relação aos quelônios.
Estudos mostram que em comunidades tradicionais na Amazônia a carne de caça,
apesar de menos frequente que o pescado, é mais nutritiva. O percentual de proteínas de uma
paca (22%), por exemplo, chega ao dobro de um frango (11%). Há ainda a questão econômica
relacionada a economia que uma família faz quando consome caça em vez de comprar ou
criar outra fonte de proteína (gado, galinha, porco, etc.), que pode ser significativa quando se
trata de comunidades de baixa renda. Mas existem alternativas que podem suprir esta
demanda, como o pescado, que tem percentual protéico de 18%, dependendo da espécie
(SOUZA e SILVA, 2008), o que sugere uma questão relacionada não apenas a nutrição, mas à
gostos e costumes.
Mesmo com a falta de regulamentação, a prática continua, pois, algumas famílias
consideram que o consumo de caça para alimentação não é crime. Alcantara (2014) relata a
matança em série de peixes-boi para alimentação nas comunidades no rio Trombetas e o
comércio institucionalizado de tartarugas da RBRT na cidade de Oriximiná.

6.2.3.8 Extrativismo Florestal Não Madeireiro
O principal produto não madeireiro de interesse das comunidades quilombolas é a
castanha-do-pará (Bertholletia excelsa), seguido pelo óleo de copaíba (Copaifera spp), cuja
exploração é realizada pelos quilombolas a mais de um século. Merece destaque ainda o
interesse pelos seguintes produtos não madeireiros, explorados principalmente para subsistência
e eventualmente comercialização: açaí (Euterpe spp.), bacaba (Oenocarpus bacaba) e patauá
(Oenocarpusbataua); resinas de Breu (burseráceas) e jutaicica; palhas de Ubim
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(Geonomadeversa), Buritis (arecáceas), Buçu (Manicariasaccifera), caraná (Mauritia caraná),
inajá (Maximilianamaripa) e palha branca (babaçu); Cipós titica (Heteropsis flexuosa), ambé
(Philodendron sp.) e timbó-açu (Derrisnegrensis); andiroba (Carapaguianensis Aubl.);
sementes de Uxí (Endopheurauchi) e cumaru (Dipteryxodorata) (IBAMA, 2006).
Em relação a castanha a motivação reside no fato da sua coleta no interior da RBRT
constituir a principal fonte de renda das comunidades quilombolas no 1o semestre (ICMBio,
2011) e em média 80% dos moradores do Trombetas se dedicam a esta atividade (IBAMA,
2006). Estima-se que deva existir pelo menos 66 áreas de coleta no interior da RBRT, sendo 4
na reivindicação Cachoeira Porteira, 16 na reivindicação Alto Trombetas I, 31 na
reivindicação Moura/Jamari/Último Quilombo (Alto Trombetas II) e 15 na região conhecida
como Estreito, entre as reivindicações Alto Trombetas I e II (ICMBio, 2014). Há ainda cerca
de 30 áreas de coleta localizadas fora da RBRT, nos rios Cachorrro, Mapuera e Trombetas
acima das cachoeiras (IDESP, 2012) e no TQ Alto Trombetas. Não há áreas de coleta de
castanha nas áreas reivindicadas sobre a FNST, face a baixa densidade de castanheiras.
Estudos realizados por SCOLES (2010) mostram que a restrição a coleta de castanha
tem pouco ou nenhuma importância para a conservação da espécie, cujos níveis de
regeneração e adensamento são maiores próximos a assentamentos humanos e intensamente
frequentados por coletores. Segundo o autor, o crescimento da castanheira é melhor em
capoeiras jovens, clareiras, bordas de florestas e áreas perturbadas em função das condições
de alta luminosidade. Assim, algumas atividades humanas estariam favorecendo a
regeneração por facilitar a entrada de luz no sub-bosque e por dispersar de forma involuntária
sementes durante as diversas fases da coleta. Do ponto de vista da coleta do ouriço, o ganho
das comunidades não traz necessariamente prejuízos aos interesses do órgão gestor. Porém, a
coleta traz impactos paralelos, como caça, pesca e geração de resíduos, além do risco de
castanheiros não deixarem a área após a safra, o que reforça a necessidade outros arranjos, e
não apenas as políticas coercitiva do Acordo da Castanha.
Já a exploração do óleo de copaíba (Copaifera spp), segundo principal produto do
extrativismo florestal não madeireiro de interesse comunitário, é realizada tanto na RBRT,
como na FNST. A copaíba é usada no tratamento de várias doenças (uso medicinal) e
comercializada para produção de cosméticos, contribuindo com parcela significativa da renda.
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O impacto na conservação desta exploração é mínimo, tendo em vista que a árvore não morre
após a coleta do óleo.

6.2.3.9 Extrativismo Florestal madeireiro
O interesse das comunidades pela madeira restringe-se ao uso de subsistência, sem
propósito comercial, para construção e reforma de moradias, benfeitorias e embarcações;
como lenha para cozimento; fabricação de artesanato e utensílios gerais (remos, móveis,
instrumentos de trabalho, etc.); construção de trapiches e passarelas; construção de caixilhos
no sepultamento dos mortos, entre outros usos. Experiências traumáticas nos TQ Trombetas e
Erepecuru (bacia do Cuminã) com a madeireira Medeiros Ambiental Ltda., que na verdade é
uma empresa de construção civil, tem afastado o interesse dos quilombolas do Trombetas na
exploração comercial da madeira. O desenvolvimento do setor florestal é interesse do órgão
gestor, e encontra amparo em diversos instrumentos de política pública, sobretudo na FNST,
já que o objetivo desta UC é o uso múltiplo sustentáveis dos recursos florestais.

6.2.3.10 Roçados
A roça é uma das principais atividades desenvolvidas pelos remanescentes de
quilombos na região do rio Trombetas e existe desde a secular ocupação. Associada ao verão
ela oferece uma diversidade de produtos alimentícios, necessários à segurança alimentar, e a
consolidação de laços de cooperação mútua entre os comunitários. Em alguns casos a
comercialização de farinha constitui importante fonte de renda. Ocupa-se uma área
aproximada de 488 hectares de roças no regime de pousio, sendo 152 na RBRT, 330 na
FNST, o que dá uma média de 1,2 hectares por família (IBAMA, 2006).

6.2.3.11 Manifestações culturais e religiosas
Os estudos sobre a ocupação negra do Trombetas relatam o gosto das comunidades
quilombolas pelas manifestações culturais, religiosas, cultos e festividades (FUNES, 1995;
ACEVEDO e CASTRO, 1998). Estas manifestações são recorrentes e tem amparo nos Art.
5°, VI, Art. 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Entre as
manifestações incluem-se: festas religiosas (de padroeiro e evangélicas); festas de fim de ano;
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festas junina (relacionadas a santos da igreja Católica); Festival da Cultura; Dia da
Consciência Negra, entre outros. Estas manifestações tem por objetivo a manutenção da
cultura e da tradição dos antepassados, pagamento de promessa, estreitamento dos laços de
relacionamento entre comunidades, lazer, entretenimento e confraternização, angariação de
fundos, visitação de parentes que moram fora da comunidade, etc. (ICMBIO, 2015).
O interesse afeta negativamente as UC, principalmente a RBRT, tendo em vista que o
aumento temporário do número de pessoas circulando provoca maior geração de ruído e
resíduos e incrementos da caça, trazendo prejuízos como perturbação da fauna, contaminação
do solo e corpos hídricos. Apesar do Plano de Manejo da RBRT proibir a entrada de bebidas
alcoólicas nestes eventos, sua proibição não tem amparo legal.

6.2.3.12 Políticas Públicas e Projetos
Um das principais demandas dos quilombolas como de qualquer comunidade carente
do Brasil, é a melhoria das suas condições de vida. Assim, tem sido interesse das
comunidades o acesso a políticas públicas de melhoria da condição social, como saúde,
educação, PRONAF, PAA, PNAE, PGPMBio, Bolsa Verde, Minha Casa Minha Vida, etc. O
mesmo vale para projetos sociais e de alternativa de renda desenvolvidos por ONGs e
empresas (a exemplo da MRN), como micro-sistemas de abastecimento de água e tratamento
de esgoto, criação de peixes em tanques redes, construção de cozinhas comunitárias, etc.
Atualmente apenas os moradores da FNST têm acessado tais políticas e projetos. A
princípio, para que os moradores da RBRT saiam da situação de irregularidade e tenham seus
interesses satisfeitos é necessário que o órgão gestor defina uma solução do conflito, pois,
caso decida-se pela “realocação” não faz sentido incentivar a construção de casas e instalação
de infraestruturas, mas se a solução for a desafetação, não faz sentido impedir o acesso a estas
políticas e projetos.

6.2.3.13 Autonomia em Negócios com a Mineração
Até o ano de 2014 todas as minas de bauxita exploradas pela MRN estavam fora das
áreas de reivindicação quilombola, apesar dos impactos afetarem as mesmas. A mídia
sensacionalista e alguns autores consideram a exploração mineral em terras quilombolas uma
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ameaça (WANDERLEY, 2008; ANDRADE, 1995 e 2011; O’DWYER, 2002), mas pode-se
constatar neste trabalho que muitas comunidades enxergam a atividade como uma
oportunidade de negócios.
Esta constatação é corroborada pelas solicitações feitas no processo de construção do
TC para que fosse permitida a coleta e venda de sementes da REBIO para produção de mudas
para o reflorestamento das áreas mineradas, a exemplo do que ocorre com as comunidades
ribeirinhas do lago Sapucuá (sul da FNST), cuja área de coleta de castanha (Platô Almeidas)
foi desmatada pela MRN e agora a empresa é obrigada a comprar sementes destas
comunidades. É corroborada ainda pela negociação referente a indenização, após inventário e
valoração, de todas as copaíbas (Copaifera spp) com DAP (Diâmetro na Altura do Peito)
acima de 20 cm do platô Monte Branco, que será desmatado para lavra mineral (IBAMA,
2013). As comunidades do Jamari e Curuçá, principais beneficiárias do Projeto, preferem
reclamar os critérios de inventário e valoração à preservação do recurso.
Outra constatação é o interesse das comunidades de que a demarcação de seus
territórios sobreponha os platôs de bauxita. Inicialmente o limite sul do mapa provisório do
território Moura divulgado pela CPI-SP distanciava-se das comunidades cerca de 10 km, não
sobrepondo áreas de mineração. Posteriormente o mapa produzido pelo INCRA ampliou esta
distância para aproximadamente 22 km, sobrepondo metade dos platôs Monte Branco e
Rebolado, e mais recentemente há uma discussão para ampliar esta distância para além deste
limite. A justificativa é a densidade de copaíbas (Copaifera spp) nesses platôs, que são
exploradas pelas comunidades. Mas na prática, prioriza-se a coleta do recurso nos baixios das
microbacias dos igarapés Moura e Jamari, que apesar de menos produtivos requer menos
esforço de coleta em função da menor distância. Raramente a coleta é feita nos platôs, cuja
distância é superior a 44 km (ida e volta) (CPI-SP, s/d; INCRA, 2014; ICMBio, 2014).
Alguns negócios têm sido dificultados em função da titularidade da FNST, que é uma
UC de posse e domínio públicos, apesar do MPF entender que as comunidades quilombolas
são proprietárias e superficiárias de fato das terras que ocupam, ainda que haja mora do
Estado no reconhecimento. Entre os negócios prejudicados pode-se citar a indenização por
danos imateriais, o pagamento do custo de oportunidade e o repasse dos royalties. O interesse
em questão é poder negociar, de forma autônoma, diretamente estas compensações e
indenizações em pé de igualdade com a mineradora, como proprietários oficialmente
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reconhecidos, desvencilhando-se das históricas relações espoliadoras, de comunidade
dependente, controlada, submissa e clientelista.
A possibilidade de indenização por danos imateriais tem precedente no exemplo da
exploração de bauxita pela ALCOA em Juruti/PA (baixo Amazonas), no qual um Estudo de
Perdas e Danos concluiu que a empresa deveria pagar à comunidade Juruti Velho uma
indenização, além das compensações ambientais (MPF, 2015). Já o custo de oportunidade é o
valor pago pela mineração para desmatar áreas a serem mineradas. O valor é calculado com
base no preço dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros, mas sendo a FLONA
uma UC de domínio público o pagamento é feito ao Tesouro Nacional (ICMBio, 2010) e não
às comunidades quilombolas, usuárias dos recursos e que realmente tiveram ceifado o custo
de oportunidade. Entre 2011 e 2013 o órgão gestor arrecadou cerca de 42 milhões de reais em
indenização da floresta, que evidentemente não retorna à UC.
Em relação aos royalties, o Código de Minas estabelece que o proprietário do terreno
onde ocorre a extração mineral faz jus à Participação nos Resultados da Lavra (PRL), que
corresponde a 50% do valor da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) paga pelo minerador à União, Estados e Municípios (BRASIL, 1967).
Segundo os dados de arrecadação de 2014 a PRL seria algo em torno de 8,3 milhões de reais
(DNPM, s/d), o que daria 15 mil reais por famílias quilombola por ano. Da mesma forma, não
sendo as comunidades quilombolas superficiárias da FLONA, a PRL não é paga às mesmas,
nem ao órgão gestor.
Levantamento realizado pelo órgão gestor em 2010 sugeriu que medidas compensatórias e repartição dos resultados da mineração, com consequente melhoria da qualidade de
vida das comunidades quilombolas, as tornariam mais independentes dos recursos da REBIO,
resolvendo os conflitos (ICMBio, 2010). Estudos realizados por Pantoja (2009) mostram que,
de fato, comunidades capitalizadas são menos dependentes do extrativismo, mas alerta que
esta capitalização pode estar associado ao avanço da pecuária em áreas tradicionalmente
usadas para o extrativismo, a medida que estas populações preferem investir o capital extra no
gado, em vez de aumentar o esforço de coleta, comprar joias ou investir na bolsa. Segundo a
autora, o gado estaria associado a uma garantia de autonomia econômica e política (uma
poupança), o que tem alterado a relação destas comunidades com a floresta e com o próprio
signi icado da “conservação”.
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Outra possibilidade é a capitalização “terceirizar” a subsistência das comunidades,
transferindo a outros agentes a coleta dos recursos necessários sua sobrevivência, ou ainda
aumentar o poder de exploração de alguns recursos, por exemplo, da pesca, por meio da
aquisição de equipamentos com maior poder de extração (barcos e redes), com graves
consequências a conservação. Assim, acreditar que a repartição dos resultados da mineração
irá resolver os conflitos é uma visão superficial e reducionista da questão e pode, na verdade,
trazer prejuízos muito maiores a conservação do território.
Quadro 3: Atores em Conflitos e Respectivos Interesses
Órgão Gestor
Interesses

Comunidades

Proteção do território; promoção do desenvolvimento socioambiental;

Compartilhados conservação de pequenos quelônios e fiscalização da mineração.
Preservação das áreas de importância para a tartaruga-daInteresses
específicos

amazônia; preservação de ecossistemas de relevante interesse
na RBRT; preservação de ecossistemas não alterados pela
pesquisa mineral.

6.3

ir e vir; ancestralidade; permanência nos lócais de moradia; criação de animais de pequeno porte; criação de animais de grande porte;
pesca; caça; extrativismo não madeireiro;
extrativismo madeireiro; roçados; manifestações culturais e religiosas; acesso a políticas
públicas e projetos; autonomia em negócios
com a mineração.

ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS
Partindo das disposições contidas na Lei do SNUC e nos interesses identificados

(Quadro 3) delineou-se as seguintes alternativas para solução dos conflitos: i)
Reassentamento; ii) Desafetação da RBRT e Titulação de TQ; iii) Desafetação da RBRT e
criação de Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); iv) Termo de Compromisso
(TC); v) Desafetação da FNST e titulação de TQ; vi) Recategorização da FNST. Para melhor
compreensão o território foi dividido em 4 setores, em função da organização envolvida e da
categoria de manejo (FLONA ou REBIO) (Quadro 4).
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Quadro 4: Setores das UC (FLONA e REBIO) em disputa com as representações quilombolas
Área em disputa
Setor

Organização
envolvida

Localização
dentro da UC

Denominação

Extensão
aprox.

Setor 1

Noroeste da
RBRT

Reivindicação Cachoeira
Porteira

40 mil ha

AMOCREQ-CPT

Setor 2

Sudoeste da
RBRT

Reivindicação Alto
Trombetas I

104 mil ha

Associação Mãe
Domingas

Setor 3

Centro e sul da
RBRT

Reivindicação Moura/Jamari/Último Quilombo
(Alto Trombetas II)

102 mil ha

ACRQAT

Reivindicação Moura/Jamari/Último Quilombo
(Alto Trombetas II)

85 mil ha

ACRQAT

Reivindicação Alto
Trombetas I

57 mil ha

Associação Mãe
Domingas

Setor 4

Norte da FNST

Fonte: IBAMA (2006); INCRA (2013) (modificado)
Em todos os Setores estão presentes os interesses compartilhados “proteção do
território” e “promoção do desenvolvimento socioambiental”. No Setor 3 há um interesse
compartilhado diferenciado, que é a “conservação de pequenos quelônios”, em unção do
trabalho desenvolvido no lago Erepecu, e no Setor 4 há o interesse di erenciado “Fiscalização
e Controle da Mineração”, em unção desta área sobrepor as minas de bauxita.
Nos Setores 1 e 3 os interesses comunitários no território intrusado pela REBIO são
todos aqueles citados no Quadro 3, exceto “autonomia em negócios com a mineração”, pois,
não há mineração nestas regiões. No Setor 2 os interesses comunitários no território da
REBIO são bem específicos, pois não há moradores nesta porção da REBIO, a saber: “acesso
e circulação”, “ancestralidade”, “pesca” e “extrativismo florestal não madeireiro”. Nos setores
2 e 3 os interesses do órgão gestor compreende a “preservação das áreas de importância para a
tartaruga-da-amazônia” e “preservação de ecossistemas de relevante interesse na RBRT”.
Para o Setor 1 não existe um interesse específico do órgão gestor relacionados a alvos
de conservação. No Setor 4 os interesses comunitários são todas aqueles citados na Quadro 3.
A exceção dos interesses “criação de animais de grande porte” e “caça”, todos os demais são
compartilhados com o órgão gestor, pois, sendo a FLONA uma UC de uso sustentável não há
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impedimento para satisfação dos mesmos. Ainda no Setor 4 há o interesse diferenciado do
órgão gestor em “preservar ecossistemas não alterados pela pesquisa mineral”.

6.3.1 Realocação
O reassentamento de população tradicional residente em UC nas quais sua
permanência não seja permitida está previsto no Art. 42 do SNUC, e deve ocorrer de comum
acordo entre as partes, após indenização ou compensação das benfeitorias (BRASIL, 2000).
Na RBRT, que não permite ocupação humana, esta medida compreende a realocação de 5
comunidades. No setor 1 (Cachoeira Porteira) envolve a realocação de 57 famílias existentes
na porção leste da BR 163 para o outro lado da rua, na Flota Trombetas, que está em processo
de titulação junto ao ITERPA. No setor 3 (Alto Trombetas II) a medida envolve a realocação
de aproximadamente 100 famílias residente em 5 comunidades para o outro lado do rio
Trombetas, na FNST, que está em processo de titulação pelo INCRA. No setor 2 (Alto
Trombetas I) a medida não se aplica uma vez que não há residências nesta área da RBRT.
A realocação visa satis azer ao posicionamento “manter a integridade da REBIO” e
permitiria, a priori, a implementação da RBRT conforme previsto na lei (sem interferência
humana direta). Mas choca-se com o interesse “permanecer nos locais de moradia” das
comunidades, o que prejudica o “comum acordo” previsto na Lei do SNUC. Choca-se
também com os interesses compartilhados “Proteção do Território”, “Promoção do
Desenvolvimento Socioambiental” e “Conservação de Pequenos Quelônios”.
O órgão gestor aponta alguns desafios para por em prática esta medida, como: i) alto
custo para a realocação ou reforço da proteção para evitar o retorno das famílias; ii) resolve o
problema da ocupação com moradias, mas deixa pendente a questão dos demais usos; iii) a
medida poderá chocar-se com o direito quilombola e terá forte resistência dos moradores, que
poderiam se mobilizar contra a ação; iv) provoca outros problemas decorrentes do
adensamento populacional na FNST e/ou Flota Trombetas; v) desalinhamento da medida com
outros órgãos de governo (ICMBio, 2013 e 2015). Além disso, a realocação criaria mais
“inimigos” da reserva e tem o risco de não gerar o benefício esperado, que é manter a UC
livre de interferência humana, e vai de encontro aos paradigmas modernos da conservação
baseados na cooperação.
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Uma alternativa para contornar estas dificuldades seria a realocação “incentivada”,
aventada pelo órgão gestor, que compreende o deslocamento voluntário das famílias do Setor 3
(Alto Trombetas II) para a FNST mediante a priorização de políticas e investimentos na
FLONA, criando melhores condições de vida (condições favoráveis), em preterição a RBRT,
que seria ceifada destas ações. Esta alternativa, no entanto, esbarra-se no fato dos principais
recursos do extrativismo econômico e de subsistência (castanha-do-pará, pescado e quelônios)
estarem na REBIO, o que pode inviabilizar esta migração espontânea. Assim, caso estas
condições de fato incentive a migração, o mais provável é que as populações do interior da
RBRT migrem para a margem do rio Trombetas, permanecendo ainda dentro da REBIO,
próximo dos lagos de pesca, castanhais e das condições favoráveis que se apresentam do outro
lado do rio, na FLONA.
Alguns autores consideram que o reassentamento de comunidades quilombolas não se
aplica, pois, além de desproporcional, contraria o princípio da harmonização (SANTILLI,
2004; HENRIQUE, 2014). Se for considerado ainda que as comunidades quilombolas estão
recepcionadas pela Convenção 169, da OIT, o que é endossado pela jurisprudência, o reassentamento de fato não se aplica, conforme previsto no Art. 16 da norma (BRASIL, 2004). Por
outro lado, para Franco & Drummond (2009) o argumento do custo para realocar as
populações humanas das UC é bastante apropriado para o Estado brasileiro, histórica e
hegemonicamente desenvolvimentista, pouco disposto a gastar com a proteção à
biodiversidade, e para os detentores de “consciência militante engajada”, que icam liberados
da “culpa” de estarem azendo política social

custa dos ambientes naturais preservados.

Vale citar ainda o conflito envolvendo a comunidade quilombola do Tambor e o Parque
Nacional do Jaú, cuja decisão dos órgãos competentes, conciliada pela CCAF/AGU, foi a
realocação da comunidade.

6.3.2 Desafetação da RBRT e Titulação de TQ
A desafetação de UC é possível somente por lei específica (BRASIL, 2000). No caso
da RBRT esta alternativa envolve a desafetação de 247 mil hectares reivindicados (60% da
UC) e posterior titulação dos TQ. Garante o direito quilombola e a autonomia das
comunidades, que podem explorar os recursos da RBRT sem precisar dar explicações ao
ICMBio ou parar nas bases de campo do órgão para averiguação da carga. A principal
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consequência é a saída do ICMBio da área, a desmobilização de 3 bases de campo, além de
prejuízos aos trabalhos de fiscalização e de apoio a pesquisa e conservação. Em todos os
setores esta alternativa prejudica os interesses compartilhados de “Proteção do Território”,
“Promoção do Desenvolvimento Socioambiental” e “Conservação de Pequenos Quelônios”.
Nos Setores 2 e 3 (Alto Trombetas I e II) esta alternativa choca-se com os interesses do órgão
gestor “Preservação das Áreas de Importância para a Tartaruga-da-Amazônia” e “Preservação
de ecossistemas de relevante interesse na RBRT” e inviabiliza os objetivos de conservação da
REBIO remanescente, já que os principais alvos de conservação ficariam fora da UC,
sacrificando totalmente o núcleo essencial do direito das áreas protegidas. Outra consequência
é o aumento da vulnerabilidade de lagos e cursos d’água, já que no Brasil todo recurso hídrico
é um bem público (BRASIL, 1997), não existindo, a priori, a possibilidade de domínio
quilombola além das terras que ocupam.
Pode-se inferir a partir destes dados que a alternativa “Desa etação da RBRT e
Titulação de TQ” tem pouca chance de prosperar nos setores 2 e 3. Mas é uma alternativa
plausível para o Setor 1 (Cachoeira Porteira), em função da menor incidência de conflitos com
os “de ora” e da pouca presença do órgão gestor nesta comunidade com trabalhos de
conservação, bases de pesquisa e ações de fiscalização, prejudicando menos os interesses
compartilhados, e da existência de áreas degradadas que tem pouco importância para a
conservação, colocadas inadvertidamente dentro da UC na época de sua criação.

6.3.3 Desafetação da RBRT e Criação de RDS
A recategorização está prevista na Lei do SNUC apenas para transformar UC de uso
sustentável (no todo em ou parte) em UC de proteção integral, bastando a publicação de instrumento normativo de mesmo nível do que criou a unidade, respeitado os procedimentos de
consulta pública. Para o caminho inverso é necessário lei para desafetação (BRASIL, 2000).
A possibilidade de transformar parte da REBIO em RDS (e não TQ) foi inicialmente
aventada na Nota Técnica n.° 06/2013/GT Quilombo/ICMBio e posteriormente discutida nas
oficinas do processo de construção do TC e em reuniões conduzidas pela FCP. A RDS
concilia a existência de UC e TQ no mesmo espaço, em dupla afetação (AGU, 2014). No
início esta possibilidade foi recepcionada com desconfiança pelas comunidades, que temem
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perder autonomia. De fato, Pantoja (2009) esclarece que a “ambientalização” das reservas
extrativistas (e por extensão das RDS), em detrimento do seu caráter de política social e
fundiária, pode implicar a perda de autonomia das populações locais, que são obrigados a se
adequar a estrutura dos Conselhos Deliberativos e Planos de Manejo, muitas vezes
contaminados por concepções alheias ao pensamento e modo de vida local. Instituições
externas de controle da base comum de recursos podem ter um efeito negativo, uma vez que
conferem formas de poder a agências e indivíduos com padrões culturais e obrigações morais
diferentes dos padrões locais. O controle externo pode ainda orientar o comportamento para
um padrão individualista, reduzindo a eficiência nas decisões sobre o uso sustentável do
recurso comum (OVIEDO e BURSZTYN, 2003).
Mesmo assim, após esclarecimentos sobre como é a gestão de uma RDS (conselho,
plano de uso, atividades permitidas, regras, etc.) e determinado tempo de maturação,
verificou-se maior abertura ao modelo nas discussões das alternativas para solução dos
conflitos. Como a criação de RDS deve ser demanda comunitária e não imposição, verificouse a partir dos dados coletados maior interesse no Setor 3 (Alto Trombetas II), apesar de a
alternativa ser, a priori, aplicável em qualquer um dos setores. No Setor 2 (Alto Trombetas I)
esta alternativa não teve abertura em função do choque com interesses do órgão gestor e
desinteresse comunitário. No setor 1 (Cachoeira Porteira) também não houve abertura ao modelo pelos motivos já mencionados que justificam a alternativa de desafetação naquela área.

6.3.4 Termo de Compromisso (TC)
De acordo com o Art. 39, do Decreto n.° 4340/2002, que regulamenta a Lei do SNUC,
enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das populações tradicionais
em UC de Proteção Integral serão reguladas por TC. Levantamento realizado em 2012
mostrou que menos de 10% das UC federais que se encontravam nessa situação possuíam TC
assinado com as populações (MMA, 2012). As que possuíam usavam o instrumento para
regular usos específicos, como pesca e coleta de castanha, e não como instrumento para
resolver o problema da ocupação com moradias até o reassentamento. Experiência da REBIO
do Lago Piratuba, primeiro TC em UC federal do Brasil, mostrou que foi possível
compatibilizar a pesca artesanal no cinturão lacustre oriental da UC por aproximadamente 100
famílias da Vila do Sucuriju e ao mesmo tempo coibir a pesca predatória de arraste realizada
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por pescadores “de ora”, o que aumentou a relação de confiança entre o órgão gestor e a
comunidade local e a eficácia de gestão da UC (PINHA, 2009). O Acordo da Castanha na
RBRT é outro exemplo de como o instrumento tem sido utilizado para resolver conflitos.
Para Leitão (2004), o fato do Decreto 4340 não estabelecer prazo máximo para
vigência do instrumento permite considerar a possibilidade do TC vigorar por tempo
indeterminado. A Instrução Normativa ICMBio no 26/2012 também não define prazo máximo
para vigência do TC, mas estabelece que o instrumento deve indicar uma solução definitiva
para o conflito (ICMBio, 2012). Nesta perspectiva, é possível classificar o TC em dois tipos:
i) o transitório, de curto e médio prazos, que contempla todos as condições de permanência
das populações até o reassentamento ou implementação de outra medida definitiva; e ii) o de
longo prazo, que contempla usos específicos passíveis de compatibilizar, sendo ele próprio a
solução do conflito.
Partindo desta ideia, verificou-se a partir dos dados coletados que o TC de longo prazo
torna-se uma boa alternativa para solução do conflito da coleta de castanha e copaíba na
RBRT. A solução definitiva, neste caso, seria a redução gradativa do uso mediante cláusula de
cooperação entre as partes com o objetivo de enriquecer áreas no entorno com as espécies de
interesse. O TC de longo prazo pode ser uma boa alternativa também para usos não passíveis
de solução, como servidão de passagem, ou de baixo impacto, como os cemitérios.
Para áreas ocupadas com moradias, cuja tendência da população é crescer e ensejam
grande variedade de usos, o TC de longo prazo não parece adequado, pois, a solução ao final
do instrumento seria a realocação forçada ou por incentivos perversos. Além disso, tendo em
vista que os TC assemelham-se mais a uma concessão rígida do que a um acordo, é
praticamente impossível garantir por longo período os interesses comunitários em face da
grande margem discricionária do lado repressor na aplicação das regras, cuja fiscalização por
sua vez é operacionalmente inviável. Estas considerações levam a crer que o TC de longo
prazo para solução de conflitos quando há moradias não satisfaz o interesse das partes. Nestes
casos, cabe o TC transitório, que não é uma solução.
O instrumento TC ainda é alvo de muitas críticas, pois, no acordo a parte mais fraca
(no caso as comunidades) é forçada a aceitar termos não vantajosos, no que Müller (2008)
chama de harmonização coercitiva de conflitos. Além disso, para que um TC seja um
“acordo”, con orme preconizado pelo SNUC, é necessário que as partes façam renúncia
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recíprocas e tenham disposição para avançar em mudanças, pois, o simples fato de se
comunicar e dialogar com o outro não são suficientes para existir um processo negocial.

6.3.5 Recategorização da FNST em RDS
A recategorização de UC de uso sustentável para outra UC de uso sustentável ou UC
de proteção integral pode ser realizada por instrumento de mesmo nível hierárquico que a
criou (BRASIL, 2000). Da mesma forma que na RBRT, a categoria que melhor se adéqua aos
interesses das partes é a RDS, que permite dupla afetação, diferentemente da categoria
FLONA, cuja posse é somente pública (BRASIL, 2000). Mas a mineração em RDS não é
ponto pacífico (MAIA NETO, 2010), o que pode prejudicar interesses comunitários e de
vários outros atores. Outro aspecto que inviabiliza esta alternativa é o receio das comunidades
da nova UC interferir em seus negócios com a mineração, o que contribui para indisposição
de aceitação deste modelo.

6.3.6 Desafetação da FNST e Titulação de TQ
A desafetação de UC, inclusive de uso sustentável, é possível somente por lei
(BRASIL, 2000). No caso da FNST esta alternativa envolve a desafetação das áreas
reivindicadas no interior da UC e posterior titulação de TQ e visa, segundo os dados
coletados, reverter o “golpe” que oi a criação da FLONA após o Art. 68 do ADCT e
compensar eventuais recuos de interesse quilombola na REBIO. A principal consequência é a
maior autonomia das comunidades e a não atuação direta do ICMBio na área.
Esta alternativa permite satisfazer o interesse “Negócios com a Mineração” das
comunidades e garante autonomia não apenas para negociar diretamente compensações e
indenizações, em pé de igualdade (como proprietários), com a MRN, mas também para se
desvencilhar da política assistencialista. Este cenário prejudica a arrecadação do órgão gestor
referente a indenização da floresta desmatada para a atividade de mineração (custo de
oportunidade), mas o interesse de não perder esta arrecadação não foi identificado no estudo.
A mineração é considerada uma atividade de utilidade pública e realizada no interesse
nacional, mas seu desenvolvimento em FLONA contraria a lei do SNUC, que explicitamente
destinas estas UC ao uso sustentável dos recursos florestais, e a própria CF/88, que veda
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qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção
destes espaços (BRASIL, 1988 e 2000). Não obstante, com fundamento no Decreto nº
1.298/1994, que destinava as FLONAs ao manejo (sustentável ou não) dos recursos naturais,
a atividade ocorre em muitas outras UC desta categoria, como na FLONA Carajás (PA) e
FLONA do Jamari (RO), criadas antes do SNUC. Alcântara (2014) sustenta a tese que a
mineração de bauxita na FNST só seria lícita se a mesma fosse sustentável (que não é) e não
comprometesse a integridade dos recursos florestais (atributo que justifica a UC), que também
não é o caso, em função do corte raso da floresta para a lavra. Este entendimento é
compartilhado por MAIA NETO (2010).
Além disso, o recurso natural “ loresta” em uma FLONA, que tem posse e domínio
públicos, deveria, segundo Ostrom et al (1990), ter característica de baixa subtraibilidade e
não excluir potenciais usuários, por ser um bem público, mas paradoxalmente sua supressão
pela mineração excluiu sua possibilidade de uso por todos os demais potenciais usuários,
aproximando-a da característica de bem privado. Para as comunidades quilombolas é
eticamente questionável e tecnicamente incompreensível ser crime ambiental caçar um tracajá
para alimentação e legalmente permitido a morte da fauna ocasionada por tratores durante o
desmatamento de grandes áreas para a mineração.
Esta alternativa prejudica, em parte, os interesses compartilhados de “Proteção do
Território” e “Promoção do Desenvolvimento Socioambiental”, e inviabiliza competências do
órgão gestor, como desintrusão de invasores, emissão de DAP, apoio e execução de projetos,
concessão do benefício do Bolsa Verde, participação em contratos para exploração de
recursos naturais, entre outros. Mesmo neste cenário as comunidades não descartam a
possibilidade de cooperação para proteção do território. A sugestão, neste caso, seria a
estabelecimento de arranjos para permitir a atuação do órgão gestor na área após desafetação
mediante convênio com a FCP, conforme previsto no Art. 16 do Decreto n.° 4887/2003
(BRASIL, 2003), e a gestão integrada por Mosaicos (Art. 26 do SNUC). Outras sugestões
para conciliar os interesses neste Setor são realizar os ajustes referente ao interesse de
recategorizar a zona primitiva da FNST como REBIO e estabelecer restrições a conversão do
solo para pecuária na possível área a ser desafetada.
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6.4

SUGESTÕES E REFLEXÕES PARA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS NA RBRT

6.4.1 Setor 1 (Cachoeira Porteira)
Pode-se verificar a partir dos dados coletados que a solução dos conflitos que melhor
concilia os interesses neste Setor compreende a conjugação de duas alternativas: “Desafetação
da RBRT e titulação de TQ” e “TC de longo prazo”. A primeira alternativa envolve a
desafetação de aproximadamente 40 mil hectares (10% da UC) da RBRT, mas o choque com
o posicionamento “Manter a Integridade da REBIO” reduz as chances deste cenário prosperar.
Verificou-se em documentos que o órgão gestor vê esta possibilidade como injustificável,
tendo em vista que a comunidade tem a disposição um floresta estadual de 3 milhões de
hectares, dos quais 210 mil estão em processo de titulação.
Uma sugestão para contornar este impasse é o compartilhamento de perdas, isto é,
recuo em posições de ambas as partes de forma a obter um resultado aceitável a todos.
Segundo Burton (1997), a abordagem da Resolução de Conflitos utiliza conceitos da Teoria
dos Jogos para buscar formas de resolução, mas em vez de partir da visão de soma zero (eu
ganho, você perde), o conflito é tratado como um problema compartilhado com soluções que
podem ser aceitáveis para todas as partes. A sugestão seria o órgão gestor recuar na posição
de “manter a integridade da RBRT”, permitindo a desa etação de uma área menor reclamada
pela comunidade para atender ao interesse “permanecer nos locais de moradia”. Já a
comunidade recuaria na posição de desafetar 40 mil hectares da REBIO, permitindo manter a
integridade da UC, e receberia em troca a permissão para explorar via TC de longo prazo os
recursos de interesse, principalmente peixe e castanha.
Uma possibilidade aventada pelo órgão gestor à Comunidade seria a desafetação por
meio do recuo do limite da REBIO 500 metros a partir da BR-163 nos 7 primeiros quilômetros,
e nos km 11 e 23, retirando de dentro da UC a vila (casas, roças e quintais), a captação de água,
as jazidas de empréstimo de piçarra, a faixa de domínio da rodovia e pastagens, que já existiam
na época de criação da reserva e foram inadvertidamente inseridas na mesma, apesar da sua
irrelevância para conservação. Este recuo de 500 m envolve a desafetação de 330 ha da REBIO
(0,08 % da UC), atende ao interesse comunitário “permanecer nos locais de moradia”, entre
outros, e prejudica o mínimo a posição “manter a integridade da REBIO” e não afeta alvos de
conservação, já que são áreas degradadas. Verificou-se pelos dados coletados abertura da
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Comunidade para este tipo de solução, mas as lideranças consideram 500 m muito pouco, sendo
necessário no mínimo 3 km para avançar nesta negociação.
A segunda alternativa (TC de longo prazo) seria aplicável à usos sem solução, como
servidão de passagem (interesse de ir e vir), que ensejam respeito a crenças (interesse a
ancestralidade) e passíveis de serem compatibilizados e resolvidos no longo prazo, como
pesca de subsistência e extrativismo da castanha. Esta alternativa não prejudica o interesse
“manter a integridade da RBRT” e traz menos prejuízos quando comparado a desa etação.

6.4.2 Setor 2 (Alto Trombetas I)
Em função das necessidades reclamadas pelas comunidades interessadas nesta região
da RBRT verifica-se a partir dos dados coletados que a solução dos conflitos que melhor
concilia os interesses neste Setor é o TC de longo prazo. Esta alternativa pode viabilizar os
usos reclamados pelas comunidades ligadas a Associação Mãe Domingas, principal
interessada na área, sem sacrificar os interesses “preservação das áreas de importância para a
tartaruga-da-amazônia” e “preservação de áreas de relevante interesse” do órgão gestor.
A alternativa “Desa etação” oi descartada neste Setor por desinteresse das comunidades
e por causa do choque com interesses do órgão gestor. Algumas lideranças consideram a
proteção proporcionada pela REBIO uma garantia à integridade de seus territórios, e que uma
eventual redução ou fim desta proteção, no caso de desafetação para criação de RDS ou
somente titulação, respectivamente, um risco aos recursos de que dependem. Além disso, a
desafetação pode aumentar o risco de extinção local da tartaruga-da-amazônia. Essas lideranças
cogitaram abrir mão da propriedade do território reivindicado se atendidas algumas condições,
como: i) titulação da área reivindicada na FNST; ii) garantia de apropriação via TC de longo
prazo dos recursos castanha-do-pará, óleo de copaíba, palhas e breu; iii) possibilidade da pesca
de subsistência em alguns trechos do rio Trombetas (ICMBio, 2014) .
Pode-se inferir a partir dos dados que o prejuízo decorrente da renúncia a propriedade
da área pleiteada na RBRT pelas comunidades estaria sendo compensado pela garantia de
apropriação de recursos não tão abundantes nos territórios de domínio destas comunidades
(TQ Alto Trombetas e FNST), pela economia de esforço no embate para desafetação, pela
proteção proporcionada pela REBIO e pela possibilidade de barganhar a titulação da área
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reivindicada na FNST. Outra medida que estaria atenuando esta renúncia são as ações para
redução de dependência que poderão ser empreendidas em conjunto com o órgão gestor no
entorno da RBRT, como enriquecimento de capoeiras com mudas de castanheiras e
copaibeiras. Para o órgão gestor esta possibilidade não inviabiliza seus interesses para a área,
minimiza os conflitos e abre a possibilidade de barganhar a zona primitiva da FNST
sobreposta a área de reivindicação Alto Trombetas I.
Pelo exposto, existindo a possibilidade de satisfação dos interesses de uma parte
(Comunidade) trazendo o mínimo de prejuízos a outra (UC), pode-se concluir que a
alternativa “TC de longo prazo” é a solução para este setor. A clausula de cooperação para
enriquecer capoeiras possível nesta alternativa pode favorecer a renovação dos castanhais, já
que a tendência é dos castanhais envelhecidos é a menor produção. Assim, num futuro
próximo, os castanhais estarão mais pertos das comunidades, mais produtivos e sem restrição
de coleta. O ICMBio Trombetas dispõe de um viveiro de mudas na base de campo Patauá
(FNST) que poderia ser revitalizado para auxiliar neste trabalho, além de ações envolvendo as
escolas locais, que poderiam produzir suas próprias mudas.

6.4.3 Setor 3 (Alto Trombetas 2)
A solução dos conflitos que melhor concilia os interesses das partes neste Setor é a
“Desa etação da RBRT e criação da RDS”. Mas o choque desta alternativa com o
posicionamento “Manter a Integridade da REBIO” do órgão gestor, além de prejuízos aos
interesses “Preservação de Áreas de Relevante Interesse na RBRT” e “Preservação das Áreas
de Importância para a Tartaruga-da- Amazônia”, reduz as chances deste cenário prosperar.
Uma sugestão para equacionar este impasse seria o compartilhamento de perdas, isto é,
recuo em posições de ambas as partes de forma a obter um resultado aceitável a todos,
conforme sugerido por BURTON (1997). A sugestão seria o órgão gestor recuar a posição
“manter a integridade da RBRT”, permitindo a desafetação de 82 mil hectares da RBRT (e não
mais 102 mil reivindicados inicialmente pelas comunidades) e criação de RDS. Este recuo
(renúncia/prejuízo) poderia ser em parte compensado pela recategorização da Zona Primitiva da
FNST em REBIO (entre 50 mil e 86 mil ha, a ajustar). Já as comunidades recuaria a posição de
titular terras sobre as áreas de relevante interesse para a conservação, abrindo de 20 mil hectares
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reivindicados nestas áreas, cuja preservação pode, inclusive, beneficiar as mesmas por meio da
exportação de biomassa e manutenção do sistema hídrico do lago Erepecu.
Esta solução mantém a presença do órgão gestor e viabiliza três interesses
compartilhados (Proteção do Território, Conservação de Pequenos Quelônios e Promoção do
Desenvolvimento Socioambiental), garante os interesses da comunidade, permite o manejo de
recursos por sistemas comunais sob custódia pública, viabiliza a cooperação para evitar freeriders, fomenta o interesse das populações locais no manejo de recursos que lhes pertence e
ajuda a minimizar os efeitos de consumo no manejo de pequenos quelônios, em função de
possibilitar alternativas de renda. Pode-se perceber nas discussões que as comunidades deste
setor consideram que o ganho proporcionado pelos interesses compartilhados (possíveis
somente na RDS) compensa um eventual prejuízo causado pela menor autonomia. Para o
órgão gestor esta alternativa pode ser utilizada ainda como barganha para implementação
efetiva da zona intangível, atualmente explorada ilegalmente. A RDS permite ainda fechar o
ciclo “1º semestre castanha/2º semestre pesca e tracajá”.
Quadro 5: Sugestão de Soluções para os Conflitos Territoriais do vale do Trombetas
Setor

Setor
1

Área sem disputa
Denominação

Organização

Noroeste da
RBRT

Cachoeira
Porteira

AMOCREQCPT

Desafetação mediante re-cuo do
limite da UC a partir da BR163 e TC de longo prazo para
coleta de castanha

Associação
Mãe
Domingas

TC de longo prazo para coleta
de castanha, copaí-ba, breu e
palhas e pesca de subsistência
em trechos do rio Trombetas
Desafetação e criação de RDS,
em dupla afetação, com ajustes
referente a zona intangível,
Estreito e oeste do lago Erepecu

Setor
2

Sudoeste da
RBRT

Alto Trombetas I

Setor
3

Centro e sul
da RBRT

Moura/Jamari/
Último Quilombo

ACRQAT

Moura/Jamari/
Último Quilombo

ACRQAT

Alto Trombetas I

Associação
Mãe
Domingas

Setor
4

Sugestão de Solução

Localização

Norte da
FNST

Desafetação e titulação de TQ,
com ajustes referente a zona
primitiva,
restri-ções
a
conversão do solo e previsão
legal de atuação do órgão
gestor na área titulada
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Figura 9 – Proposta de Rearranjo Espacial do Vale do Trombetas
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7.

CONCLUSÕES
A busca e construção de alternativas para solução de conflitos envolvendo UC e

comunidades tradicionais devem ser feita caso a caso mediante investigação profunda do
contexto e do interesse das partes envolvidas, principalmente quando há múltiplas variáveis,
como é o caso do alto rio Trombetas. Mesmo que na prática os conflitos entre UC e
populações usuárias nunca sejam resolvidos, a ideia aqui apresentada foi mostrar que a
resolução do impasse da disputa territorial é o primeiro passo para um processo de conciliação
de longo prazo.
A implementação das soluções aqui sugeridas reforça a confiança das comunidades
nas instituições, fortalece o contexto e cria condições favoráveis para arranjos cooperativos
com vistas a conservação da natureza. A manutenção do status quo ou a implementação de
pseudo soluções pode levar a um contencioso judicial sem fim, o que pode inviabilizar
interesses compartilhados e acirrar ainda mais a disputa cujo fim dificilmente trará uma
resposta satisfatória. Conflitos não resolvidos não geram benefícios a nenhum dos atores, à
medida que as UC são exploradas sem regulamentação, não cumpre seus objetivos de
conservação, impelem atitudes negligentes em relação aos recursos, restringe modos de vida e
traz sérios prejuízos ao patrimônio natural, transferindo os danos das partes envolvidas para
toda a sociedade.
Este estudo mostrou que é possível, sim, com um pouco de esforço e vontade política
conciliar os direitos quilombola e das áreas protegidas sem precisar sacrificar os interesses da
outra parte. Pelos dados levantados pode-se afirmar que é possível atingir os objetivos de
conservação das UC, mesmo com a desafetação das mesmas e com a implementação de outras
medidas para solução dos conflitos. Mas para que o processo avance é necessário deixar de
lado as dicotomias natureza/sociedade, proteção integral/uso sustentável, permite uso/não
permite uso. Esta visão reforça a noção das UC como espaços naturais intocáveis ou pior, a
noção de que uma REBIO é mais importante para conservação do que uma FLONA. Uma
visão abrangente do território mostrou que por serem contíguas e com base em sua
diversidade, ambas as UC tem sua importância. A perspectiva do Conflito evidenciou que há
uma diversidade de interesses e relações nessas áreas e a abertura criativa proporcionada pela
abordagem permitiu, por exemplo, mostrar que alvos de conservação na FLONA são tão ou
mais relevantes que alvos existentes na REBIO, não fazendo sentido o tratamento
Página 76 de 108

completamente diferenciado. Não faz sentido também colocar em risco a conservação de todo
o território simplesmente para satisfazer a ilusão de que a REBIO, em seu atual contorno, irá
permanecer intocada.
É preciso deixar de lado também a noção das populações locais como bons selvagens,
cujo modo de vida em perfeita harmonia com o mundo natural não causa impactos à
biodiversidade. Apesar do esforço para se elaborar um Plano Nacional de Gestão Territorial
Ambiental dos Territórios Quilombolas e da PNAP estabelecer que o direito territorial das
comunidades quilombolas deve ser assegurado como instrumento para conservação, na prática
não há meios para tal. Cabe às próprias comunidades elaborar seus planos de uso, conforme
seus interesses e necessidades, aplicável a qualquer propriedade particular. Neste sentido,
novos arranjos são necessários para proteção do território, para que as áreas desafetadas para
solução dos conflitos não venham sofrer com a conversão do solo e com a pilhagem de
recursos, comprometendo todo o esforço para promoção de avanços na conservação. O novo
arranjo sugerido para o território forma um complexo mosaico de áreas protegidas, que por
força da Lei do SNUC deve ser gerido de forma integrada e participativa, considerando-se os
distintos objetivos de conservação. Mas a existência de interesses compartilhados e do
mosaico não garante, automaticamente, a disposição das comunidades e órgão gestor para
cooperação, atuação conjunta e integrada com objetivos de conservação. Faz-se necessário
superar mágoas do passado violento, tirar do papel as alternativas de renda e de
desenvolvimento econômico que os Planos de Manejo das UC prometeram e cooperar
efetivamente para implementação dos interesses compartilhados. Faz-se necessário também
mudar posturas – em relação a caça, por exemplo, da mesma forma que o órgão gestor precisa
entender que a prática é importante fonte de renda e alimentação, as comunidades precisam
estar dispostas a cooperar espontaneamente com a conservação, não caçando, por exemplos,
grandes quelônios em risco de extinção. Mas este é um processo de longo prazo.
Em relação a elaboração das alternativas para solução dos conflitos dentro do processo
de construção da minuta de TC pode-se concluir que as partes envolvidas no conflito
(ICMBio e comunidades) foram capazes de se relacionar de forma racional. O diálogo, a
comunicação e as atividades de integração permitiram o esclarecimento de muitas percepções
equivocadas, elemento central da possível resolução de um conflito, o que permitiu construir
cenários de solução do problema de forma cooperativa.
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Pode-se concluir ainda que as categorias do SNUC não são suficientes para abarcar
todas as situações possíveis. O principal exemplo aqui mostrado foi o uso humano das
castanheiras, que favorece a conservação da espécie. Este fato levar a pensar se o objetivo de
uma UC de proteção integral é “evitar o uso direto” ou “garantir a conservação no longo
prazo”. Assim, a Lei do SNUC ao instituir que REBIO não pode ter uso direto dos recursos
parte da premissa que todo uso é sempre prejudicial, o que nem sempre é verdade. Outra
questão seria como suprir esta falha se o TC é um instrumento transitório para resolver o
problema com moradias. Como tema para novas pesquisas sugere-se a investigação das
FLONAs como instrumentos para mitigação dos impactos de mineração, as estratégias de
gestão adotadas por UC de proteção integral para conservação com interferência humana.
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APÊNDICES
APÊNDICE 1 – INSTITUIÇÕES ATUANTES NO ALTO RIO TROMBETAS
Instituições locais

Atuação

Associação-mãe que congrega as associações das áreas
Associação das Comunidades Alto Trombetas I, Alto Trombetas II e bacia do Cuminã.
Remanescentes de Quilombo do Criada em 1989, atua na articulação das comunidades e
Município
de
Oriximiná na interlocução junto às instâncias governamentais.
(ARQMO)
Representa as comunidades quilombolas nos Conselhos
consultivo da FNST e RBRT.
Associação Mãe Dominga

Associação que representa 5 comunidades da área
conhecida como Alto Trombetas I (Abuí; Paraná do
Abuí; Tapagem; Sagrado Coração de Jesus e Mãe Cue).

Associação das Comunidades Associação que representa as comunidades do TQ
Remanescentes de Quilombo do Trombetas (médio Trombetas), localizada a leste da
Trombetas (ACORQAT)
RBRT
Associação que representa 8 comunidades de área
Associação das Comunidades
conhecida como Alto Trombetas II (Último Quilombo;
Remanescentes de Quilombo do
Nova Esperança; Juquirizinho; Juquri-Grande; Moura;
Alto Trombetas II (ACRQAT)
Curuçá; Palhal; Jamari).
Associação que representa comunidade do Boa Vista,
Associação
da
Comunidade
núcleo populacional mais próximo de Porto Trombetas.
Remanescente de Quilombo do
Proprietária do Território Quilombola Boa Vista,
Boa Vista (ACRQBV)
titulado pelo INCRA em 1995.
Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo de Ca- Associação que representa a comunidade de Cachoeira
choeira Porteira (AMOCREQ- Porteira. Tem postura independente da ARQMO.
CPT)
Associação que representa extrativistas do médio
Associação dos Extrativistas
Trombetas que exploram castanha no interior da RBRT.
Tradicionais do Município de
Não reivindica titulação, mas tem interesse na área em
Oriximiná (AETMO)
função da coleta de castanha.
Associação dos Produtores e Representação produtores rurais e criadores de gado do
Criadores Rurais da Bacia do Rio alto Trombetas. Trabalham na organização comunitária,
Trombetas (ASTRO)
Treinamento, articulação e comercialização de produtos.
Associação
das
Mulheres
Trabalhadoras do Município de Articulação comunitária
Oriximiná – AMTMO
Universidade
Federal
Fluminense/Unidade Avançada José Ensino, pesquisa, projetos e extensão.
Veríssimo (UFF/UAJV)
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Câmara de
Oriximiná
Prefeitura
Oriximiná

Vereadores

de Legislação
municipal;
representação.

Municipal

Cooperativa
(CEQMO)

do

articulação,

mediação,

de Políticas de Saúde, Saneamento, meio ambiente,
educação, agricultura, cultura, desporto, turismo, etc.

Quilombo

Cooperativa localizada na cidade de Oriximiná que
realiza o processamento da castanha coletada na RBRT
e em outras áreas.

Cooperativa de Serviços do Boa
Cooperativas quilombolas de prestação de serviços
Vista (COOPERBOA)
gerais à MRN na Vila de Porto Trombetas; articulação
Cooperativa de Serviços do com a comunidade
Moura (COPERMOURA)
Cooperativa de Barcos do
Prestação de serviços (aluguel de barcos)
Trombetas (COOPERBARCO)
Instituições Regionais

Atuação

Instituto Nacional de Pesquisas da Ensino, Pesquisa e Conservação realizada, sobretudo,
Amazônia (INPA)
pela Coordenação de Pesquisa em Biodiversidade.
Instituto de
(ITERPA)

Terras

do

Pará Condução dos processos de demarcação e titulação das
terras quilombolas em áreas do estado.
pesquisas; inventários biológicos; estudos arqueológicos
e antropológicos

Museu Paraense Emílio Goeldi

Instituto de Desenvolvimento
Florestal e da Biodiversidade do Gestão das UC estaduais
Estado do Pará (IDEFLOR-Bio)
Universidade Federal Rural da
Ensino, Pesquisa e extensão
Amazônia (UFRA)
Universidade Federal do Oeste do
Ensino, Pesquisa e extensão
Pará (UFOPA)
Centro de
Amazônia

Biodiversidade

da

Pesquisas na área de plantas medicinais, cosméticos etc.

Fundação Esperança (ONG)

Saúde e educação

SAPOPEMA (ONG)

Pesquisa (biodiversidade) e Educação ambiental

Kirwane (ONG)

Mapeamento e monitoramento do uso da castanha-dopará e do óleo de copaíba

Instituições Nacionais

ICMBio

Atuação
Gestão das UC federais; controle e fiscalização; apoio e
acompanhamento de pesquisas e projetos de
conservação. O órgão tem representação nacional
(Brasília), regional (Santarém) e local (Porto
Trombetas)
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Instituto Brasileiro do Meio Licenciamento e fiscalização ambiental. A representaAmbiente e dos Recursos ção nacional (Brasília) conduz o licenciamento
Naturais Renováveis (IBAMA)
ambiental da mineração de bauxita.
Ministério do Meio Ambiente

Políticas Públicas para conservação e proteção da UC

Serviço Florestal Brasileiro (SFB)

Concessão florestal de lotes da FNST para empresas
madeireiras fora de áreas de reivindicação quilombola

Ministério Público Federal

Fiscalização dos órgãos de governo e mineradora; atua
na garantia de direitos fundamentais; promove
recomendações; ajuíza ações. O alto rio Trombetas está
na área de jurisdição da Procuradoria da República em
Santarém

Instituto Nacional de Colonização Condução dos processos de demarcação e titulação das
e Reforma Agrária(INCRA)
terras quilombolas em áreas da União
Reconhecimento oficial da ancestralidade negra;
assessoramento das comunidades; promove consultas.
Somente representação nacional (Brasília).

Fundação Cultural Palmares

Fundação de Tecnologia e Execução dos recursos da compensação ambiental da
Geoprocessamento (Funtec-DF)
mineração de bauxita destinados à FNST e RBRT
Empresa Brasileira de Pesquisa Agricultura tropical; Apoio à implantação de SAF´s,
Agropecuária (EMBRAPA)
manejo de castanhais
Departamento
Nacional
Produção Mineral (DNPM)

de

Agência Nacional de Água

Concessão de direitos de pesquisa e lavra mineral
Controle do uso dos recursos hídricos

Promoção da conservação e uso sustentável dos recursos
Imaflora - Instituto de Manejo e
naturais. Atua na região por meio de projetos de manejo,
Certificação Florestal e Agrícola
fortalecimento de cadeias produtivas do extrativismo,
(ONG)
questões relacionadas à UC e uso de recursos naturais.
Defesa de direitos quilombolas; assessoramento técnico
CPI-SP - Comissão Pró índio de
das comunidades; articulação para titulação das áreas;
São Paulo (ONG)
desenvolvimento de projetos, entre outras ações.
Fonte: IBAMA (2006) (modificado)

Página 92 de 108

APÊNDICE 2 –DOCUMENTOS CONSULTADOS NA PESQUISA DOCUMENTAL
Fonte

Arquivo

Plano de Manejo da RBRT e FNST; Planejamento Estratégico
da RBRT e FNST; Cadastro de Comunidades Quilombolas e
Ribei-rinhas do Interior e Entorno da RBRT (Projeto Povos do
Rio)

ICMBio de Porto
Trombetas

Memórias das oficinas e notas técnicas do processo de
construção da minuta de Termo de Compromisso entre ICMBio
e comunidades quilombolas da área de influência da RBRT
(Processo ICMBio no02174.000006/2014-24)

ICMBio de Porto
Trombetas

Base de dados vetoriais do ICMBio de Porto Trombetas

ICMBio de Porto
Trombetas

Notas técnicas do processo de Termo de Compromisso para a
coleta e comercialização da castanha (Bertholletia excelsa) na
RBRT, celebrado em 2011 (renovado em 2014) entre o ICMBio
e três associações da área de influência da RBRT (Processo
ICMBio no02070.000643/2011-16)

ICMBio Brasília

Nota Técnica n.° 06/2013 (digital 0712281), elaborada pelo
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Normativa
ICMBion.° 404/2013 para tratar os conflitos entre UC federais e
comunidades
quilombolas
em
discussão
na
CCAF/AGU(Processo ICMBio n.° 02070.002844/2013-10)

ICMBio Brasília

Termos de reunião constantes no procedimento de conciliação
conduzido pela CCAF/AGU (Processo 00400.007270/2007-13)

CCAF/AGU (Brasília)

Mapas provisórios dos territórios quilombolas reivindicados Alto
Trombetas, Moura e Jamari/Ultimo Quilombo em processo de
titulação produzidos pelo INCRA Santarém (Processos INCRA
no 54100.002189/04-16, 54100.002185/04-20 e 54100.002186/
/04-74.

INCRA Santarém

Relatório Técnico Científico para Identificação do Território da
Comunidade Remanescente de Quilombo Cachoeira Porteira.
Belém, 2012

Idesp Belém

Ação Civil Pública (ACP n°4405-91.2013.4.01.3902) movida
pelo Ministério Público Federal Santarém em face de ICMBio,
Procuradoria da República
INCRA, Fundação Cultural Palmares e União.
em Santarém
Processo N° 0004405-91.2013.4.01.3902, 2ª Vara Federal de
Santarém.
Base de dados oficiais da Fundação Cultural Palmares,
Ministério do Meio Ambiente e Departamento Nacional da
Produção Mineral

Web
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APÊNDICE 3 – PRINCIPAIS MOMENTOS DE OBSERVAÇÃO DIRETA
Momento

Data

Local

27/06/2013

Com. quilombola Jamari (Oriximiná)

24/09/2013

Com. quilombola Curuçá (Oriximiná)

18/11/2013

Porto Trombetas (Oriximiná)

18/12/2013

Com. quilombola Jamari (Oriximiná)

14/01/2014

Base de Campo Tabuleiro/ICMBio
(Oriximiná)

Oficinas do processo de negociação 12/02/2014
para construção de minuta de Termo
de Compromisso entre ICMBio e 12/03/2014
comunidades quilombolas
27/06/2014

Com. quilombola Jamari (Oriximiná)
Porto Trombetas (Oriximiná)
Com. quilombola Jamari (Oriximiná)

24/07/2014

Porto Trombetas (Oriximiná)

19/08/2014

Porto Trombetas (Oriximiná)

27/08/2014

Base de Campo Tabuleiro/ICMBio
(Oriximiná)

17/12/2014

Com. quilombola de C.achoeira
Porteira (Oriximiná)

25/03/2013
Reuniões conjunta dos Conselhos 20/05/2013
consultivos da RBRT e FNST
13/11/2013
25/04/2014

Porto Trombetas (Oriximiná)

Reuniões conduzidas pela Fundação
17/05/14
Cultural Palmares (FCP) para
discussão da regularização fundiária
18/05/14
quilombola no alto Trombetas e do
licenciamento da mineração de 23/04/2014
12/08/2014
bauxita em áreas de reivindicação.

Com. quilombola Tapagem
(Oriximiná)
Com. quilombola Moura (Oriximiná)

Seminário “Quilombolas e Acesso s
24/09/2014
Políticas PAA e PNAE”

Santarém

Brasília
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APÊNDICE 4 – GUIA RÁPIDO: ANÁLISE DE ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÃO
CONFLITOS ENTRE UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL E POPULAÇÕES TRADICIONAIS

DE

1ª Alternativa: Realocação (Base legal: Art. 42, da Lei n.° 9985/2000)


Verificar se as comunidades residentes têm direitos específicos (índios/quilombolas)

ou se há jurisprudência sobre a aplicabilidade da Convenção OIT 169 ao grupo, em especial
sobre o Art. 16, que veda a realocação.


Verificar se a medida irá trazer o benefício esperado (manter a UC livre de

interferência humana) ou se gerar mais “inimigos” da conservação, dificultando ainda mais a
fiscalização dos alvos de conservação. Considerar se há viabilidade operacional no cenário
futuro de gestão mais ideal para evitar o retorno e/ou entrada não autorizada das famílias
reassentadas.


Identificar em fóruns (reunião de conselho, oficinas, etc.) a reação das populações

sobre a notícia de uma eventual realocação. Caso o posicionamento seja permanecer nos
locais de moradia, considerar se há riscos de mobilização contra a ação, por meio de protestos
violentos.


Verificar se a medida prejudica interesses compartilhados, por exemplo, cooperação

para proteção do território contra práticas predatórias por usuários de fora do território (barcos
geleira, pesca de arraste, contrabando de fauna, exploração ilegal de madeira, etc).


Verificar se a medida está alinhada com outros órgãos de governo, como INCRA,

FUNAI e Fundação Cultural Palmares, e se há ações judiciais ou Ação Civil Pública movidas
pelo Ministério Público Federal (MPF) ou outro ator, ou ainda se há recomendações do MPF.
Verificar se o conflito está sendo tratado em outras instâncias, como Câmara de Conciliação e
Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU) ou Justiça Federal.


Verificar se é possível incentivar a migração espontânea sem incentivos perversos ou

se a tendência da população é crescer, manter ou diminuir.

2ª Alternativa: Termo de Compromisso (Base legal: Art. 42, § 2º, da Lei n.° 9985/2000, e
Art. 39 do Decreto n.° 4340/2002)


Considerar se há moradores ou a ocupação é somente com usos;
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Quando há moradores e a tendência da população é se manter ou aumentar o TC se

aplica apenas como medida transitória, por curto médio prazo (até 10 anos), para
implementação de uma medida definitiva, que pode será a realocação ou a desafetação.


Quando a tendência da população é reduzir o TC pode vigorar como medida

transitória por longo prazo, mas sem incentivar incentivos perversos, pois, estes podem ser
usados como argumentos contra a UC.


Nos casos de ocupação apenas usos, verificar se é possível compatibilizar sem trazer

grandes prejuízos ou riscos aos alvos de conservação. Se não for possível, uma alternativa
mais complexa deve pactuada. Sendo possível, verificar se é viável a redução dos usos (e/ou a
dependência) de forma gradativa por um longo prazo (acima de 20 anos)
o Se sim, deve-se buscar construir cláusulas de cooperação, com responsabilidade a
ambos (órgão gestor e comunidades), como por exemplo, enriquecimento de
capoeiras, construção de alternativas de renda, turismo, etc.
o Se não, deve-se considerar a ideia do TC vigorar por tempo indeterminado, até que
no futuro busque-se novamente uma solução.

3ª Alternativa: Desafetação e criação de UC de Uso Sustentável
Base legal: Art. 22, § 7º, da Lei n.° 9985/2000.
 Considerar a possibilidade de desafetação somente das áreas de moradia e TC de
longo prazo para as áreas ocupadas com usos.
 Considerar se há interesse das comunidades nos modelos de Resex ou RDS, ou se este
interesse está sendo insuflado por agentes externos (ONGs, Antropólogos, etc.).
 Considerar se há interesse pela criação de animais e se o desenvolvimento baseado na
economia do extrativismo pode capitalizar os comunitários e favorecer a pecuarização;
 Considerar se o recuo de interesse da UC de PI pode favorecer a cooperação para
conservação de áreas importantes. Por exemplo, abrir mão de áreas exploradas para
barganhar a manutenção de áreas mais relevantes como UC de proteção integral.
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APÊNDICE 5 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Foto: Aroldo C Fonseca

Foto: Aroldo C Fonseca

Fotos 1 e 2 – acompanhamento da pesquisa com as tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansas) nos
tabuleiros do rio Trombetas por quilombolas
Foto: Aroldo C Fonseca

Foto: Aroldo C Fonseca

Foto 3 – soltura de filhotes de tartarugas-da- Foto 4 – soltura de filhotes de tracajás e iaçá com a
amazônia com a participação comunitária nos participação comunitária no Lago Erepecu
tabuleiros do rio Trombetas
Foto: Aroldo C Fonseca

Foto: Aroldo C Fonseca

Foto 5 – base avançada flutuante do órgão na boca Foto 6 – O lago Erepecu
do Lago Erepecu
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Foto: Aroldo C Fonseca

Foto: Aroldo C Fonseca

Foto 7 – primeira cachoeira do rio Trombetas, Foto 8 – a BR 163 em Cachoeira Porteira
conhecida como cachoeira porteira
Foto: Aroldo C Fonseca

Foto: Aroldo C Fonseca

Foto 9 – resquícios da antiga vila empresarial da Foto 11 – A comunidade do Juquirizinho e áreas
Andrade Gutierrez em Cachoeira Porteira
degradas pelo gado.
Foto: Aroldo C Fonseca

Foto: Aroldo C Fonseca

Foto 13 – a tradicional prática dos roçados com Foto 14 – o cemitério Amapá/Tauari, na RBRT,
queima
secularmente usado pelas comunidades.
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Foto: Aroldo C Fonseca

Foto: Aroldo C Fonseca

Foto 15 – a festividade do dia nacional da Foto 16 – os barracões de festividades
consciência negra, no Último Quilombo
Foto: Aroldo C Fonseca

Foto 17 – o shiploader (carregador de navios) da
Mineração Rio do Norte
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