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1. INTRODUÇÃO 

Com os efeitos das mudanças climáticas globais, assiste-se uma crescente 

preocupação mundial sobre o futuro do planeta. Mediante a este novo contexto, 

a Amazônia, considerada a maior floresta tropical do planeta e a principal fonte 

de biodiversidade a nível mundial, passou a ser considerada o “pulmão do 

mundo”, tornando-se alvo de discussões em nível nacional e internacional 

(SCHMINK; WOOD 1992, p.5). Tais discussões têm provocado nos últimos 

anos algumas mudanças na legislação brasileira, principalmente nas 

relacionadas às questões ambientais.  

Como já sabemos a história do Brasil sempre esteve ligada à floresta e seus 

recursos naturais, que tem sido na maioria das vezes explorada de forma 

predatória. No caso da Amazônia, as políticas desenvolvimentistas adotadas 

pelo Estado a partir da década de 60, têm sido apontadas como uma das 

principais causas da insustentabilidade socioambiental. Para Souza (1994), a 

disponibilidade de recursos naturais locais e incentivos governamentais 

favoreceu a entrada de investidores de outras regiões e países. O período da 

ditadura militar brasileira (1964-1985) foi marcado pelo investimento em 

grandes projetos (agropecuários, minerais e madeireiros) que apresentava 

pouca e/ou nenhuma preocupação ambiental e/ou social. Para Brito (1994), 

tratava-se de uma estratégia de “modernização forçada”: 

A política de integração regional significou uma tentativa de dar 
homogeneidade às estruturas sócio-econômicas. Assim, o 
papel do Estado na estratégia de desenvolvimento foi impor um 
processo de modernização forçada... A política de valorização 
deveria seguir um curso diferente de tudo o que já havia sido 
feito em relação à política de desenvolvimento regional 
(BRITO, 2000, 115-116). 

Neste contexto que afeta a “Amazônia Legal2”, vários foram os investimentos 

públicos e privados em infra-estrutura, indústrias, exploração de recursos 

minerais e florestais e em projetos agro-pastoris, a exemplo da criação da 

                                                           
2

 A “Amazónia Legal” brasileira compreende a região composta pelos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e, parcialmente, o Estado do Maranhão. 
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Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SUDAM), 

que oferecia aos grandes latifundiários uma série de incentivos. 

Mas, as pressões motivadas pelo alarme global ante os impactos das 

mudanças climáticas tem favorecido tanto estudos como ações com foco na 

problemática ambiental, tendo como ponto de partida a degradação ambiental3. 

Como resultado têm-se criado novas medidas de intervenção no 

desmatamento de carater operativo e instrumental, a exemplo da Lei de Gestão 

de Florestas Públicas (Lei 11.284, de 2 de março de 2006) e das novas 

modalidades de regularização fundiária com enfoque ambiental. Paralelo a 

essas novas regras ambientais, assistiu-se o aumento no rigor nas operações 

de fiscalização florestal o que tem contribuido na contenção à extração ilegal 

de madeira por parte do empresariado a partir de 2004. 

Por outro lado, devido o Estado encontrar-se em processo de estruturação 

apresentando fragilidades na atuação sobre os procedimentos de 

regulamentação, conservação, licenciamento, monitoramento, fiscalização e 

fomento de atividades florestais, assisti-se ainda a permanência de práticas 

ilegais. Quanto às empresas que sempre estiveram preocupadas em atuar de 

forma legal, essas, em função da burocratização do processo de 

regulamentação de suas atividades determinada pela fragilidade dos órgãos 

competentes do Estado, têm encontrado sérias dificuldades em permanecerem 

ativas. 

Um dos processos que vem sendo adotado pelas empresas que têm buscado 

acompanhar as tendências voltadas para o desenvolvimento de uma gestão 

florestal em base mais sustentável é o da certificação. Sendo esta uma das 

ferramentas que está sendo utilizada para assegurar transparência em todo 

processo, desde a extração da madeira, passando pelo processamento na 

indústria até chegar ao consumidor. 

Reconhecendo que o processo de certificação representa mais um instrumento 

de ajuda para aferir os cumprimentos tanto da legislação vigente como o da 

                                                           
3
 Para uma discussão sobre o termo “degradação ambiental” sugere-se a leitura de Almeida (2009). 
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busca pela equidade social, a empresa Pampa Exportações, vem investindo 

esforços em obedecer aos requisitos para a certificação de suas áreas de 

reflorestamento pelo Forest Stewardship Council (FSC). Dentre os requisitos a 

serem obedecidos podemos destacar o processo de identificação de Áreas de 

Alto Valor para Conservação (HCVA, do inglês High Conservation Value Area) 

e o da Gestão Socioambiental. 

O projeto de Gestão Socioambiental envolve quatro etapas, que são: o estudo 

socioeconômico e ambiental para identificação de demandas; a elaboração 

participativa do Plano de Gestão Socioambiental com base nas demandas 

identificadas e problematizadas através do estudo socioeconômico e ambiental; 

a implantação do Plano de Gestão Socioambiental; e o monitoramento das 

ações. 

Para o cumprimento da primeira etapa para o processo de elaboração do plano 

de Gestão Socioambiental da empresa, e para identificação preliminar de 

HCVAs, fez-se necessário a realização deste estudo sobre as condições 

socioeconômicas e ambientais das comunidades no entorno do reflorestamento 

da Empresa Pampa Exportações. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Realização de um diagnóstico socioeconômico e ambiental das comunidades 

rurais no entorno das áreas de reflorestamento para identificação tanto das 

demandas que subsidiará a elaboração do Plano de Gestão Socioambiental da 

empresa, como para identificação preliminar de HCVAs. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar, descrever, problematizar e analisar os principais aspectos sociais, 

econômicos e ambientais das comunidades do entorno do reflorestamento da 

empresa Pampa; 

- Elencar e problematizar junto aos moradores das comunidades estudadas as 

demandas prioritárias que nortearão a elaboração do Projeto de Gestão 

Socioambiental da empresa; 

- Identificar, descrever e analisar a relação empresa comunidade; 

- Identificar de forma preliminar, possíveis HCVAs, tanto no interior da 

propriedade da empresa como em áreas vizinhas. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Obedecendo ao processo metodológico da EMATER, considerou-se a divisão 

do município de Vigia em quatro Polos que agrupam as comunidades rurais. 

São eles: Polo Barreta; Polo PA 140; Polo Porto Salvo; e Polo Cumarú (Ver 

figura 1). 

Figura 1: Mapa de divisão dos pólos rurais no município de Vigia de Nazaré 

 
Fonte: EMATER, 2007. 
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Considerando as comunidades de entorno do reflorestamento da empresa 

Pampa Exportações, foram inseridas no processo de realização do estudo as 

seguintes comunidades: Santa Maria do Guarimã, localizada no Polo Porto 

Salvo; e as comunidades Quaxinduba, Água Clara, Quatro-Marco e Baiacu, 

localizadas no Polo Cumarú (Figura 2). 

Figura 2: Localização dos sítios de estudo 

 
Fonte: Mauro Carvalho, 2012 
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Além das cinco comunidades citadas acima que recebem influência das 

atividades desenvolvidas na empresa, foram também identificadas as 

comunidades Pereira, Tauá, Água Doce, Baixinha e Juçarateua que não são 

“vizinhas de cerca”, mas que possuem moradores que hoje são funcionários da 

empresa. Pois, dos dezesseis (16) funcionários que trabalham nas áreas do 

reflorestamento nove (9) são moradores das referidas comunidades e os 

demais são das comunidades Quaxinduba, Santa Maria e Baiacú (Tabela 1).  

Tabela 1: Comunidade em que residem os funcionários do reflorestamento e 

tempo de trabalho na empresa Pampa. 

Nº Comunidade que reside Tempo de trabalho no 
reflorestamento (Ano) 

1 Santa Maria 3 

2 Baiacu 1,3 

3 Pereira 1,8 

4 Santa Maria 1,3 

5 Tauá 12 

6 Pereira 3 

7 Água Doce 1,2 

8 Santa Maria 2 

9 Santa Maria 3 

10 Quaxinduba 0,4 

11 Pereira 4 

12 Baixinha 1,3 

13 Jaçarateua 1,1 

14 Jaçarateua 2 

15 Quaxinduba 7 

16 Jaçarateua 5 

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, Maio de 2012. 

Obedecendo ao princípio sete (7) do FSC, considerou-se comunidade como 

toda pessoa ou grupo que pode ser afetado pelas atividades do 

reflorestamento. Assim, embora o diagnóstico não tenha se estendido para as 

demais comunidades, verifica-se a necessidade dessas (Pereira, Tauá, Água 

Doce, Baixinha e Juçarateua) serem contempladas no plano de Gestão 

Socioambiental da empresa.  
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3.2 OS MÉTODOS DE PESQUISA 

Este estudo socioeconômico e ambiental responde a dois requisitos, o da 

primeira etapa para a elaboração do Plano de Gestão social da Empresa 

Pampa Exportações e, o da identificação preliminar de HCVs através de 

consultas com os atores locais (moradores no entorno do reflorestamento e 

funcionários). Quanto ao primeiro requisito, objetivou-se efetuar um 

levantamento de demandas junto aos moradores das comunidades locais com 

posterior validação das mesmas em oficinas de trabalho durante o processo de 

socialização dos resultados do estudo. Já para o segundo requisito, almejou-se 

identificar possíveis HCVAs para subsidiar a elaboração do plano de 

identificação de HCVAs. 

O estudo se constituiu num processo de identificações, descrições e análises 

das informações obtidas em campo junto às cinco comunidades estudadas. 

Como método para coleta de dados quantitativos e qualitativos foi lançado mão 

de questionários estruturados constituídos de perguntas abertas e fechadas. As 

entrevistas em nível de domicílios foram definidas aleatoriamente pelo método 

de sorteio. Já, as entrevistas individuais com pessoas chaves, essas foram 

definidas a partir de critérios referentes o tipo específico de informações a 

serem obtidas. Assim, em cada uma das três comunidades a metodologia 

incluiu a realização de: 

1. Duas (2) entrevistas individuais com informantes chaves; 

2. Três (3) histórias orais sobre a trajetória de vida de três moradores 

das comunidades Quaxinduba, Santa Maria e Baiacu; 

3. Quinze (15) entrevistas domiciliares semiestruturadas na comunidade 

Baiacu; Quinze (15) entrevistas na comunidade Santa Maria; dez (10) 

entrevistas na comunidade Quaxinduba; três (3) entrevistas na 

comunidade Quatro-Marco; e três 3 entrevistas na comunidade Água 

Clara.  
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As variáveis priorizadas para a análise quantitativa sobre os aspectos sociais e 

econômicos foram os seguintes; ano de escolaridade; idade dos membros dos 

domicílios; e dados sobre bens e equipamentos. Já para dados qualitativos 

priorizou-se os seguintes: tipos de cultivos agrícolas praticados, de produtos 

florestais e pesqueiros utilizados/explorados, de  sistemas de criações e de 

outras atividades e fontes de renda; condições dos serviços prestados à saúde; 

condições dos serviços prestados à educação; condições de moradia e de 

transporte; condições de uso e gestão dos recursos naturais; e aspectos sobre 

a relação empresa comunidade com enfoque na rotatividade dos funcionários e 

da transferências de direitos associados à terra. Quanto às relações de 

conflitos, essas serão tratadas em um relatório referente ao Procedimento 

Operacional Padrão (POP) social da empresa.  

Para obtenção dos dados qualitativos sobre as condições socioeconômicas 

acima citadas, e dos principais aspectos ambientais das comunidades 

estudadas, lançamos também mãos do método da observação participante que 

de acordo com Mann (1973, p. 96), “é uma tentativa para colocar observador e 

observado do mesmo lado, tornado o observador um membro do grupo de 

modo à experienciar o que eles experienciam e trabalhar dentro do sistema de 

referência deles”. Outro método utilizado de maneira conjugada à observação 

participante foi a entrevista informal que, segundo Mann (1973), por ser um 

encontro “face a face” que “possibilita ao informante impor a situação 

subsequente” (Idem, p. 103). 

Para melhor entendimento do processo de formação das comunidades e de 

uso e gestão dos recursos naturais, utilizamos o método da história oral de 

vida, tratado à luz da metodologia de Halbwachs (1990). Para tanto, como 

ferramenta de análise da história oral, apropriamos também o conceito de 

memória coletivade Halbwachs (1990), por considerar que as lembranças 

individuais não são exclusivamente do indivíduo, e sim, a expressão de um 

coletivo. A idade (pessoas mais “antigas” da comunidade) e o poder de 

argumentação foram os principais critérios para a definição das pessoas a 

serem entrevistadas. 
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A pesquisa também se constituiu na observação de detalhes da vida cotidiana 

dessas famílias através da convivência diária durante os três períodos de 

permanência nas comunidades, sendo o primeiro de quinze (15) dias mo mês 

de maio, o segundo de dez (10) dias no mês de agosto e terceiro de 10 dias 

entre o final do mês de setembro e início de outubro. Para identificação 

preliminar de HCVA através de consultas junto aos funcionários que atuam nas 

áreas de reflorestamento, foi realizada uma reunião com os mesmos no mês de 

novembro (Anexo 3) para aplicação de métodos participativos (mapa de 

recursos naturais e painel para identificação de espécies da fauna). 

Por se tratar de comunidades rurais onde foram abordadas questões 

relacionadas aos conceitos e práticas do campesinato, lançamos mão de 

métodos etnográficos a exemplo do trabalho de Herédia (1979), para 

observação de detalhes da vida cotidiana das famílias e seus significados. 

Detalhes estes que traduz no interior das comunidades o modo de vida 

camponês.  

Para identificação preliminar de HCVAs, além dos métodos de observação 

participante, de relatos sobre o uso e gestão dos recursos naturais e utilizamos 

também o método de mapeamento participativo que tem como objetivo criar 

uma concepção compartilhada sobre a utilização do espaço e dos recursos 

naturais, além de identificar os ecossistemas existentes e sua importância 

(VEDEJO, 2010). O referido mapeamento foi realizado junto aos moradores 

das comunidades em estudo e funcionários da empresa que atuam nas áreas 

de reflorestamento que por sua vez, também são moradores de comunidades 

vizinhas. Outra ferramenta utilizada foi painel para identificação por presença 

das espécies da fauna.  

Os vários fenômenos observados em campo foram articulados com os relatos 

obtidos junto aos entrevistados das comunidades e em seguida receberam as 

atribuições de relevância teórica, seguindo-se a orientação de (BECKER, 1994, 

p. 118). 
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Para preservar a identidade dos entrevistados, os nomes dos moradores foram 

substituídos por pseudônimos nos relatos apresentados neste estudo.  
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4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ 

4.1 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 

O município de Vigia de Nazaré 4  está situado na mesorregião nordeste 

paraense, microrregião do salgado fazendo limite ao Nordeste com a Ilha de 

Colares, ao Sul com os municípios de Castanhal e Santo Antônio do Tauá, a 

Leste com o município de São Caetano de Odivelas e ao Norte com o Oceano 

Atlântico (Figura 3). O seu território compreende uma área de 539,1 km² (IBGE, 

2010).  

Figura 3: Mapa de localização do município de Vigia de Nazaré. 

 
      Fonte: BENTES, et al. (2012). 

Vigia fica na chamada região do Salgado, área de influência do Oceano 

Atlântico a uma dista de 93 km de sua capital, a cidade de Belém. A sede do 

                                                           
4 Daqui por diante este município será denominado apenas de Vigia. 
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município tem as seguintes coordenadas geográficas: 00° 51’ 12’’ de latitude 

sul e 48° 08’ 41’’ de longitude oeste de Greenwich (SEPOF-PA, 2010). 

A área que hoje constitui o município de Vigia era ocupada pelos índios 

Tupinambás que no local fizeram uma aldeia denominada Uruitá. De acordo 

com Santos (2007), a localização da cidade, colonizada através de um 

procedimento provincial entre os anos de 1645 e 1654, se deu de forma 

estratégica pelo governo colonial. Por se tratar de uma região localizada às 

proximidades do Oceano Atlântico, serviu de estratégica para a estruturação de 

um posto de vigilância que visava proteger as novas terras que estavam sendo 

ocupadas. Vigia foi fundada em 06 de janeiro de 1616 durante expedição de 

conquista do Grão-Pará. De acordo com a SEPOF-PA (2010, p. 7), “em 1693, 

foi outorgado a Vigia foros de Vila e constituído o respectivo Município, cujo 

patrimônio territorial foi-lhe concedido por carta de data de Sesmaria, em 25 de 

agosto de 1734”. No ano de 1845, elevou o Município de Vigia à condição de 

Cidade. 

A população atual do município é de aproximadamente 47. 889 habitantes 

(IBGE, 2010), tendo em média um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

de 0, 7315. 

Os moradores da cidade em sua maioria são católicos, correspondendo a 

aproximadamente 92,52% da população (SEPOF, 2010). Considerado um 

município em que a religiosidade é marcante, a festividade de Nossa senhora 

de Nazaré que ocorre no mês de setembro é a festa mais antiga do município. 

Como patrimônios históricos religiosos destacam-se a Igreja de Madre de 

Deus, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré (Matriz), a Igreja de São Sebastião 

e a Capela do Senhor dos Passos - Igreja de pedra que foi construída no 

século XVIII pelos jesuítas com mão-de-obra indígena, em pedras sobrepostas 

e sem reboco (Figura 4). 

 

                                                           
5 IDH considerado mediano. 
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Figura 4: Capela do Senhor dos Passos – Igreja de pedra da cidade de Vigia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Renato Santa Brígida

6
. 

 

De acordo com Almeida et al. (2008), o turismo de Vigia possui um forte legado 

cultural por ser responsável em estabelecer uma forte ligação entre o passado 

e o presente. Pois, além da festividade do Círio de Nazaré, acontecem também 

outras festas religiosas e folclóricas. Nos períodos festivos, a economia do 

município é aquecida pelo turismo cultural. Em função de suas características 

culturais, Vigia é também conhecida como “Atenas Vigiense”, “Pérola do 

Salgado” e de “Cidade que não dorme”.  

 

 

 

                                                           
6
 Imagem disponível do seguinte site: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=815384> 
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4.2  ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 

4.2.1 Solos 

O município é constituído pelos seguintes tipos de solo: Latossolo Amarelo 

distrófico textura média; e Areias Quartzonas distróficas; Gley Pouco Úmido 

Distrófico, textura argilosa; e Podzol Hidromórfico e do Latossolo Amarelo 

distrófico, textura média (SEPOF-PA, 2010). 

 

4.2.2 Vegetação 

Conforme informações do SEPOF-PA (2010), no município devido intensa ação 

antrópica praticamente já não existe mais áreas de floresta primária. Hoje 

apenas as áreas de mangues são consideradas áreas naturais. Quanto aos 

tipos de florestas considerando os diferentes ecossistemas destaca-se: as 

florestas de várzeas; as mata ciliares; e os manguezais. 

 

4.2.3 Topografia 

O Município de Vigia está inserido na unidade morfoestrutural do Planalto 

Rebaixado do Baixo Amazonas. Devido influência da zona de salgado, o relevo 

do referido município é constituído de uma topografia plana, não tendo 

expressividade altimétrica. O Município está localizado, praticamente, ao nível 

do mar (SEPOF-PA, 2010). 

 

4.3 PRINCIPAIS ASPECTOS ECONÔMICOS 

As principais atividades que compõe a economia do município de Vigia são as 

seguintes: a pesca, a agricultura, a agropecuária e o comércio. Porém, 
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segundo Santos (2007), para as referidas atividades econômicas existe um 

elevado grau de informalização nas relações de trabalho.  

O Autor verifica ainda que a oferta de emprego no setor de comércio/serviços e 

da indústria de transformação sofreu uma taxa de crescimento de 152,83% e 

206,06% para os respectivos setores. Cabendo assim destacar, que para 

esses dois setores a mão de obra é geralmente formalizada por contrato e/ou 

carteira assinada. Porém, embora os setores de comércio/serviços e da 

indústria de transformação tenham assistido vertiginoso crescimento 

econômico, a atividade pesqueira continua ocupando a posição de principal 

atividade econômica do município (SANTOS, 2007).  

A colônia de pescadores (Z-3) do município de Vigia é a mais antiga do Estado 

e a terceira fundada no Brasil. Porém, Segundo Santos (2007), apesar de ser 

tão antiga a colônia de pescadores, apenas 26,67% das pessoas envolvidas 

com a atividade pesqueira encontravam-se devidamente registradas no período 

da pesquisa, o que aponta o um alto grau de informalização da atividade. 

Quanto à agricultura, verifica-se que a mandioca, o feijão e o abacaxi são os 

cultivos que apresentam maior expressividade de área (Tabela 2) 

Tabela 2: Área colhida, quantidade produzida e valor da produção dos 

principais produtos das culturas anuais 2007-2009. 

  
Produtos  

Área Colhida (ha) Quant. Produzida 
(tonelada) 

Valor (mil reais) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Abacaxi (mil frutos) 
(Ananas comosus L.) 

100 40 30 2500 600 450 1250 300 225 

Arroz (Oryza sativa) 53 53 35 81 51 51 36 57 31 

Cana de açúcar 
(Saccharum officinarum 
L. )  

15 0 0 75 0 0 7 0 0 

Feijão (Phaseolus 
vulgaris L. e Vigna 
unguiculata) 

300 150 150 450 140 135 450 280 162 

Mandioca (Manihot 
esculenta Crantz) 

300 450 300 2700 4050 2700 405 608 405 

Melancia (Citrullus 
vulgaris Schrad.) 

10 8 8 150 120 120 30 26 60 

Milho (Zea mays L.) 25 25 25 15 15 15 7 6 8 

Maracujá (Passiflora sp) 46 46 66 414 414 594 331 331 475 

Fonte: IBGE/PAM, Compilado por SEPOF-PA (2010). 
Elaboração: Idesp/Sepof 
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Verifica-se que a mandioca apresenta maior estabilidade tanto de produção 

como no preço que a maioria dos demais produtos. No município a mandioca é 

destinada principalmente para a produção de farinha para a comercialização e 

consumo. 

Já para os cultivos perenes (Tabela 3), o monocultivo do dendê é que tem 

ganhado maior espaço nos últimos anos devido aos incentivos credicístas 

recebidos. No município a maioria das áreas plantadas é de cunho empresarial. 

Tabela 3: Área colhida, quantidade produzida e valor da produção dos 

principais produtos das culturas perenes 2007-2009. 

 
Produtos 

Área Colhida (ha) Quant. Produzida 
(tonelada) 

Valor (mil reais) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Banana (Musa spp.) 55 55 55 660 660 660 264 264 330 

Coco-da-bahia (Cocos 
nucifera L.) 

80 80 80 720 720 720 216 216 216 

Dendê (coco) ((Elaeis 
Guineensis)) 

125 250 250 1625 3250 3250 390 390 390 

Laranja (Citrus sinensis) 46 46 46 307 307 307 55 55 55 

Mamão (Carica papaya) 24 39 39 324 527 527 116 116 527 

Pimenta-do-reino ((Piper 
nigrum L.)) 

30 30 30 48 48 48 144 144 173 

Fonte: IBGE/PAM, Compilado por SEPOF-PA (2010). 
Elaboração: Idesp/Sepof 

Nos últimos anos, na região do nordeste paraense identifica-se uma 

modificação nos aspectos produtivos da pimenta-do-reino devido ao 

agravamento de doenças, como o caso da fusariose, uma doença fungica que 

ataca a parte radicular da planta causando a morte. Quanto às frutíferas essas 

tem demonstrado certa estabilidade na produção e preço. 

Quanto ao sistema de criação, com maior destaque aparece a pecuária bovina 

e as aves (Tabela 4).  
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Tabela 4: Principais rebanhos existentes 2003 – 2009. 

  
Rebanho 

Efetivo 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bovinos 3803 3700 3750 3920 3703 3750 3265 

Suínos 870 690 640 660 24 25 142 

Bubalinos 182 200 200 210 99 100 368 

Equinos 200 80 110 115 25 25 37 

Asinino 7 7 8 8 23 23 1 

Muares 16 12 12 15 5 5 3 

Ovinos 280 180 200 210 119 120 0 

Caprinos 140 120 110 105 11 12 133 

Galinhas 1850 1800 1700 16780 17619 17619 17000 

Galo, frangas, frangos, e 
pintos 

0 45600 44500 45650 47020 47020 48500 

Vacas de ordenha 228 228 230 240 160 160 12 

Fonte: IBGE/PPM, Compilado por SEPOF-PA (2010). 
Elaboração: Idesp/Sepof 

O rebanho efetivo de aves é influenciado pela existência de granjas no 

município. Na agricultura familiar as aves, principalmente as galinhas 7 

aparecem como de maior importância por serem responsáveis pelo 

complemento da alimentação familiar e complemento na renda. 

Quanto ao extrativismo vegetal e animal na agricultura familiar, o pescado e o 

açaí são os produtos de maior expressividade econômica no que diz respeito à 

renda e o consumo familiar. 

Na região nordeste paraense, verifica-se que a agricultura familiar conta com 

sistemas de produção diferenciados articulando-se quatro elementos principais: 

os cultivos anuais (atualmente mais para garantia do consumo familiar), os 

cultivos perenes (principalmente as fruteiras), o gado bovino com aptidão 

leiteira e o extrativismo vegetal, sendo o açaí (Euterpe oleracea) de maior 

relevância. As pequenas criações (principalmente aves) têm menor relevância 

do ponto de vista financeiro no mercado, mas são importante fonte de 

proteínas e de regulação financeira. Através do estudo sobre as condições 

socioeconômicas e ambientais de cinco (5) comunidades rurais no entorno do 

                                                           
7
 Considera-se também os galos, frangos, frangas e pintos. 
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reflorestamento podemos constatar diferentes combinações de atividades que 

configura o modo de organização da produção camponesa.  
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5 AS COMUNIDADES NO ENTORNO DO REFLORESTAMENTO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS COMUNIDADES QUAXINDUBA, ÁGUA 

CLARA, QUATRO-MARCO, SANTA MARIA E BAIACÚ. 

Considerando os principais aspectos sociais a serem abordados deu-se 

prioridade para as seguintes questões: ao processo de formação das 

comunidades; a situação atual da organização social local (associação de 

moradores); as condições de serviços públicos prestados à saúde e educação; 

e condições de infraestrutura, sendo este último relacionado principalmente às 

estradas, escolas e postos de saúde. Para as questões relacionadas aos 

aspectos ambientais priorizou-se o levantamento de informações sobre a atual 

situação dos diversos ecossistemas presentes nas comunidades, sendo eles: 

as Áreas de Preservação Permanente (APP), incluindo os principais rios e 

igarapés, bem como, as áreas de mangues; os principais aspectos das áreas 

de cultivo agrícolas incluindo os quintais em Sistemas Agroflorestais (SAFs). Já 

em relação aos aspectos econômicos, foi considerada a heterogeneidade de 

atividades econômicas e demais fontes de rendas presentes nas unidades 

familiares das comunidades estudadas. 

Mesmo identificado que os aspectos sociais, econômicos e ambientais 

encontram-se em constante processo de interações entre si, os mesmos foram 

abordados em diferentes tópicos, conforme apresentado a seguir. 

 

5.1.1 Aspectos sociais 

5.1.1.1 Antecedentes 

A presença de uma igreja de pedra no interior da comunidade Santa Maria nos 

ajuda a entender um pouco de seu histórico de formação e da cultura religiosa. 

Embora não se tenha encontrado registro de sua fundação, acredita-se que a 

mesma tenha sido construída no século XVIII, mesmo período de construção 

da Capela do Senhor dos Passos, também Igreja de pedra da cidade de Vigia. 
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Conforme podemos observar nas figuras abaixo, a igreja de pedra da 

comunidade Santa Maria (Figura 5) e a da cidade de Vigia de Nazaré (Figura 4) 

apresentam arquiteturas semelhantes. 

Figura 5: Estrutura da Igreja de pedra da comunidade Santa Maria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
 

Conforme relatos de moradores, a estrutura da igreja da comunidade é toda 

constituída de pedras e de um cimento artesanal. Porém, por comprometimento 

em sua estrutura o conselho a igreja decidiu há alguns anos rebocar a sua 

fachada (Figura 6). 

Figura 6: Igreja de pedra da comunidade Santa Maria com a fachada e a parte 

interna comprometida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
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Por tratar-se de um patrimônio histórico que faz parte da história de formação 

da comunidade e da cultura religiosa, as famílias reclamam o descaso com a 

igreja em função da falta de registro e de manutenção da mesma. 

Dona Antônia, 85 anos, moradora da comunidade Santa Maria nos relata um 

pedaço da história da igreja de pedra e sua importância: 

Essa igreja foi construída com parte dos 
materiais que sobraram da construção da 
igreja da cidade de Vigia. Minha avó 
contava que pra construir essa igreja as 
pessoas carregavam as pedras na cabeça, 
até as crianças também ajudavam 
carregando as pedras menores. Essa igreja 
era muito bonita por dentro e por fora, mas 
veja o que fizeram, rebocaram a frente, 
tamparam as pedras que eram tão bonitas e 
por dentro está toda deteriorada. Fico muito 
triste em ver ela nesta situação! Antes a 
gente cantava a ladainha em latim lá em 
cima. [...] Aqui no interior de Vigia eu 
acredito que só existe essa desse tipo. Mas 
a história vai se perder se as pessoas não 
se preocuparem (Antônia dos Santos, 85 
anos, moradora da comunidade Santa 
Maria, entrevista concedida em maio de 
2012).  

Segundo informações de uma moradora que faz parte do conselho da igreja 

católica de Baiacu, denominada de São Pedro, ainda hoje existe um grupo de 

homens e outro de mulheres que ainda entoam a ladainha em latim em missas 

de períodos de festas religiosas, como no período de festas de Nossa senhora 

da Conceição. Segundo a mesma, a ladainha é cantada em missas na igreja e 

em novenas pregadas nas residências dos moradores. 

Aqui na comunidade tem algumas mulheres 
e alguns homens que ainda sabem cantar a 
ladainha em latim, os jovens e crianças 
também acompanham. Eu não sei toda, 
porque é meio complicado pra falar. No 
período de festa da padroeira daqui da 
comunidade, Nossa senhora da Conceição 
e, de São Pedro o grupo canta tanto na 
igreja, como nas casas das famílias 
devotas, que por receber alguma graça ou 
por estar passando por uma situação difícil 
pedem para o grupo cantar uma ladainha. 
Nem todas as comunidades cantam mais a 
ladainha, eu acho que é só aqui no Baiacu. 
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Sabe, se os jovens não se interessar, daqui 
uns tempos não vai mais ter essa ladainha. 
(Jomara Oliveira, 20 anos, moradora da 
comunidade Baiacu, catequista da igreja, 
entrevista concedida em 2012). 

Verifica-se certa tradição religiosa das comunidades, tanto através dos festejos, 

como das crenças e dos costumes. Moradores mais “antigos” a exemplo de 

dona Antônia e de jovens como a catequista Jomara, demonstram certa 

preocupação com o futuro da cultura religiosa que se constitui num patrimônio 

cultural tão importante. Patrimônio este, que faz parte da história de formação 

das comunidades rurais do município de Vigia, como o caso das estudadas 

neste trabalho. 

Outra característica cultural marcante presente no processo de formação das 

comunidades estudadas é a relação de parentesco. De acordo com 

informações de moradores, algumas famílias deram início ao processo de 

formação das comunidades tanto das localizadas no entorno do 

reflorestamento como as mais afastadas. Dentre as principais famílias que 

deram origem a formação das comunidades estudadas, os entrevistados 

destacaram a família Rodrigues, Soeiro, Moraes, Alves, Monteiro, Silva e 

Fernandes. 

Considerando o histórico de formação do município de Vigia e os relatos dos 

entrevistados, as áreas que constituem o local de estudo são consideradas 

“antigas” quanto ao processo de “ocupação”. Relatos do histórico de vida de 

uma das famílias da comunidade Quaxinduba retratam tal aspecto: 

Olhe, aqui morou índio para essas bandas 
de Vigia, quem ocupava essas áreas eram 
os índios, depois os cabanos. O pai do meu 
bisavô era cabano [...] esse era um tipo de 
gente muito braba. O meu avô veio dai do 
seringal de Mexana, próxima de Belém. Aí, 
lá meu avô casou-se com minha avó com 
quem teve meu pai e as minhas tias. Depois 
ele veio aqui para a comunidade. Aqui no 
tempo do meu avô, tinha só três famílias, eu 
nasci e me criei nesta comunidade (Sr. José 
Pereira, 83 anos, morador da comunidade 
Quaxinduba). 
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Um morador da comunidade Baiacu também retrata parte da história de 

ocupação, onde afirma que a sua família faz parte da comunidade em que 

reside há pelo menos seis gerações: 

Naquela época em que aqui não tinha 
estrada, tudo era feito por meio do rio. 
Nesse tempo veio o Sr. João Evangelista 
com uma canoa cheia de mercadoria para 
vender nestas comunidades, foi quando 
conheceu a minha bisavó, com quem teve 
um filho. Meu bisavô foi embora! Anos 
depois ele mandou buscar meu avô em 
Porto Salvo, ai ele foi também embora. 
Quando esse meu avô ficou rapaz, saiu no 
meio do mundo pra cortar seringa, foi para 
aquela região ali de Manaus e do Acre. Ai, 
tempo depois retornou pra Belém, onde 
permaneceu trabalhando em um matadouro 
durante seis (6) anos. Nisso ele é convidado 
por uns parentes a participar de uma festa 
aqui em Baiacú, quando conheceu dona 
Angelina. Casaram-se e tiveram doze (12) 
filhos. Após se casar, veio morar nas ilhas 
de Colares com minha avó. Sei que eles 
passaram um tempo em Macapá e depois 
acabaram retornando aqui para Baiacu para 
onde estava sua família. Sei que meu pai 
nasceu aqui na comunidade de Baiacu onde 
viveu toda a sua vida. Eu também nasci 
aqui e, embora eu tenha viajado muito, 
constitui a minha família por aqui, onde eu e 
minha esposa criamos nossos onze (11) 
filhos. Hoje já tenho netos (Armando 
Golveia, 83 anos, morador da comunidade 
Baiacu, 2012). 

Quanto à forma de aquisição de direitos associados às terras pelos “antigos” 

moradores, a partir de um determinado período passou a ser realizada 

mediante a compra, conforme relata dona Joana Alves, 56 anos, moradora da 

comunidade Quaxinduba:  

O meu avô quando era novo comprou esses 
terrenos aí, ele já comprou de outra pessoa. 
Foi com essas terras que ele criou os filhos. 
Meu avô tinha dois terrenos e ele sempre 
dizia pra minha avó: quando eu morrer não 
é pra vender nem os terrenos e nem o forno 
de torrar farinha, é pra deixar pros filhos. Só 
que minhas tias foram embora pra cidade, 
ficando aqui só o meu pai e um tio meu. Aí 
minhas tias venderam a parte delas. 
Ficando a parte do meu pai onde mais tarde 
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ele dividiu com os onze (11) filhos. Hoje são 
onze (11) pedaços de terra, mas nos 
terrenos não tem nada, só um mato alto. 
Pois, três irmãs minha estão em Belém, 
uma pra Vigia, uma em Óbidos, outra no 
Cumaru, e cinco em Baiacu (Joana Alves, 
moradora da comunidade Quaxinduba, 
Pampa, 2012). 

No relato da moradora acima, no período em que o avô de dona Joana adquiriu 

terras, as áreas que hoje constituem as comunidades no entorno do 

reflorestamento já possuíam “donos”, não se tratando mais de terras “livres” a 

serem ocupadas como em outras regiões da Amazônia brasileira. 

Os moradores mais “antigos” das comunidades no entorno do reflorestamento 

afirmam que no passado as famílias davam preferência pelas áreas localizadas 

nas proximidades dos rios e igarapés. Isso porque, os rios além de apresentar 

uma importante fonte de recursos pesqueiros, eram também a principal via de 

acesso por meio de pequenas embarcações, conforme relata o Sr. Armando, 

83 anos, morador da comunidade Baiacu: 

No passado, as famílias começaram a 
ocupar as áreas nas proximidades dos 
portos. Foi através dos rios que as famílias 
começaram a ocupar essas áreas aqui.  [...] 
como era através dos rios que o pessoal 
transportava os produtos produzidos aqui, 
como a laranja e a farinha, as famílias foram 
fazendo suas casas por aqui mesmo. Olhe, 
eu levei muita laranja e farinha para vender 
em Macapá!  [...] Devido às facilidades que 
o rio oferecia, as famílias foram construindo 
suas casas por aqui mesmo. Veja hoje, o 
centro

8
 fica lá pra cima e as famílias 

continuam morando por aqui. É muito bom 
morar perto do rio, pois nele a gente pega o 
peixe, o camarão, o caranguejo, o turu!. [...] 
Olhe, agora mesmo meu filho está fazendo 
matapi para pegar camarão. (Armando 
Golveia, 83 anos, morador da comunidade 
Baiacu, entrevista, 2012). 

Verifica-se que as famílias possuem uma forte relação com os rios, o que 

influenciou a formação de vilarejos nas proximidades de rios e igarapés, com 

                                                           
8

 “Centro” é a denominação dada pelos moradores das comunidades estudas para as áreas onde 

desenvolvem as atividades agrícolas. No caso da comunidade Baiacu, o “centro” encontra-se afastado do 

principal rio da comunidade, o Baiacu. 
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exceção da comunidade Quatro-Marco. Onde há a presença de rios 

navegáveis observa-se também a concentração de um maior número de 

famílias nos vilarejos (Quadro1, item 5.1.1.2), De acordo com relatos de 

moradores, a variação do número de famílias por comunidade apresenta uma 

relação direta com o papel que os rios têm exercido na vida dessas famílias. 

Analisando a relação entre o número de famílias por comunidade e as 

principais características dos ecossistemas entre as comunidades Baiacu e 

Santa Maria, identificou-se que há similaridade (Quadro1, item 5.1.1.2).  

Considerando as características dos ecossistemas, verifica-se que as 

comunidades Santa Maria e Baiacu se assemelham quanto às seguintes 

características: presença de rios navegáveis banhados por marés; e presença 

de áreas de mangues e os recursos pesqueiros neles existentes. Nestas duas 

comunidades, parte das famílias continua tendo uma forte relação com estes 

ecossistemas que será mais bem abordada no item 5.1.2. 

Ainda quanto à organização espacial, verifica-se que, mesmo as famílias que 

possuem terra para o cultivo agrícola no “centro”, continuam residindo nos 

povoados localizados próximos às margens de rios e igarapés.  

Na fala do Sr. Armando como no relato de outros moradores, o processo de 

formação das comunidades, principalmente Baiacu e Santa Maria, apresentam 

fortes traços de comunidades tradicionais, também denominadas de 

ribeirinhas. Conforme afirma outro morador, também da comunidade Baiacu, 

uma das características que pode ser destacada é o processo de formação da 

comunidade constituída por uma forte relação de parentesco entre as famílias o 

que os garante uma rede social bem estabelecida: 

Aqui, acaba que todo mundo é parente. Pra 
você ver, tenho um primo lá pra Água Clara, 
tenho irmão em Quaxinduba, tenho irmãos 
aqui no Baiacu. Aí, o que acontece? Foram 
se casando e misturando as famílias daqui. 
Hoje a gente continua tendo esse tipo de 
relação entre as comunidades. Pra você 
ver, a minha sobrinha está agora com o filho 
de dona Joana da comunidade Quaxinduba, 
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e como você sabe, a dona Joana é filha do 
seu Armando daqui da comunidade. [...] A 
gente também mantêm relação comercial 
com as demais comunidades, 
principalmente através da venda de farinha. 
(Pedro Queiróz, 65 anos, morador da 
comunidade Baiacu, entrevista concedida 
em junho de 2012).  

Esta rede social de parentesco tem favorecido as relações sociais tanto entre 

famílias da mesma comunidade, como entre famílias de diferentes 

comunidades. No passado, os rios têm apresentado um importante papel neste 

processo. Conforme relata o Sr. Armando “toda comunidade tinha porto de 

embarcação” (Figura 7), local este onde eram realizadas as atividades de 

negócios referentes à compra, venda e troca de produtos. Hoje esses portos 

apresentam importância principalmente para a atividade da pesca, local onde 

as pequenas embarcações ficam atracadas. 

Figura 7: Porto de pequenas embarcações das comunidades Baiacu (figura à 
esquerda) e Santa Maria (figura à direita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

De acordo com relato de outros moradores, essas negociações faziam parte de 

uma rede social bem estabelecida entre diferentes comunidades e entre 

cidades e comunidades. Constata-se na trajetória de vida tanto do bisavô e avô 

como do próprio Armando, que esta rede social foi sendo construída quando 

ainda jovens, sendo os rios a principal via de acesso que favorecia essas 

relações. 
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Para essas famílias, estabelecer fortes redes sociais significa também, garantir 

a condição de camponês. Estudos de Woortmann (1990) sobre migração, 

família e campesinato no nordeste brasileiro, aponta que uma das etapas de 

preparação do filho para a constituição de seu próprio núcleo familiar pode ser 

a saída temporária ou permanente do mesmo da casa dos pais ainda solteiro, 

sendo esta uma forma de preparação pré-matrimonial que lhe garantirá 

condições de “movimentar-se pelo espaço social”, ou seja: 

[...] construir um “capital social”, e também um “capital simbólico” 
representado pelo “conhecer bem o lugar”, pelo “saber onde 
procurar”, isto é, pelo saber movimentar-se pelo espaço social 

(WOORTMANN, 1990,  p. 39).  

Na trajetória de vida tanto do bisavô, como do avô e do próprio Armando, os 

deslocamentos ocorreram tanto na fase anterior como posterior ao casamento. 

Em um dos relatos do Sr. Armando constata-se que as habilidades com as 

atividades comerciais aliada a uma rede social bem estabelecida favoreceram 

os constantes deslocamentos ajudando-o garantir o sustendo da família: 

Criei meus filhos viajando, embora tendo 
sempre o meu roçado. Eu passei a vida 
toda comercializando num barco por esse 
mundo a fora. Eu vendia em Mosqueiro para 
as famílias de soldados durante a Segunda 
Guerra, logo depois em Macapá onde fiz 
muitas amizades, pois tudo que a gente 
levava pra lá, era vendido. [...] Mas depois 
que começou a ter produção em Macapá a 
gente passou a ir com menos frequência, 
porque já não dava mais condição de 
negócio. Ai, já fui estabelecendo uns 
contatos e passei a negociar pros lados de 
Ibaitetuba e, vou te falar uma coisa, só parei 
por causa desses problemas de saúde 
(Armando Golveia, 83 anos, morador da 
comunidade Baiacu, entrevista concedida 
em 2012). 
 

Conforme tratado por Woortmann (1990), as redes sociais estabelecidas 

durante o processo de deslocamentos acabam por favorecer o ato de 

movimentar-se por novos espaços sociais. No caso do Sr. Armando, verifica-se 

que não somente o acesso a terra é percebido como meio de assegurar sua 
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condição de camponês, mas também, as relações comerciais externas à 

comunidade definidas por uma rede social bem estabelecida. 

No histórico da trajetória de vida de outras famílias, constatou-se que a 

mobilidade espacial temporária foi também favorecida pelas habilidades que as 

mesmas possuíam em desenvolver várias atividades, como o caso do Sr. 

Pedro Queiróz, 65 anos, também morador da comunidade Baiacu: 

Nessa minha vida já fiz muita coisa! 
Trabalhei muito tempo como pescador 
profissional, profissão esta que na qual me 
aposentei. Trabalhei também com a 
agricultura e na área da construção civil na 
cidade de Belém. Pois a vida da gente é 
assim, se não der por um lado, a gente tem 
que se arranjar por outro (Pedro Queiróz, 65 
anos, morador da comunidade Baiacu, 
2012). 

Constatou-se que mesmo as famílias que possuíam terra para desenvolver 

atividades agrícolas, migraram temporariamente em busca de outras 

oportunidades de trabalho fora da comunidade, tendo como principal objetivo, a 

busca por melhores condições de vida. Desse modo, não podemos tratar o 

processo de mobilidade espacial, e o desempenho de outras atividades, que 

não as agrícolas como uma ameaça ao campesinato. Ao contrário, conforme 

tratado por Woortmann (1990) estas são estratégias utilizadas para garantia da 

reprodução familiar camponesa: 

A migração de camponeses não é apenas consequências da 
inviabilização de suas condições de existência, mas é parte 
integrante de suas próprias práticas de reprodução. Migrar, de fato, 
pode ser condição para a permanência camponesa 
(WOORTMANN,1990, p. 35). 

No caso das comunidades estudadas, verificam-se algumas situações em que 

a migração ocorreu tanto em fase anterior como posterior ao casamento. Fator 

este, influenciado pela necessidade de “se tornarem homens”, pelo limite ao 

acesso a terra e pela busca por melhores condições de vida. A prática de saber 

“movimentar-se melhor pelo mundo” e a de ter várias habilidades de trabalho 

era tida também como uma forma de evitar a partilha da terra.  
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Através de alguns relatos, moradores afirmam que os patriarcas sediam um 

pedaço de terra para os filhos recém-casados fazerem seus roçados, mas as 

áreas geralmente continuavam no poder do patriarca.  

No caso da comunidade Baiacu, o Sr. Pedro Queiróz afirma que até início da 

década de 90 as áreas destinadas para o cultivo agrícola, denominadas por 

“centro” eram subdivididas apenas entre os patriarcas de cada família extensa9: 

Antes as terras eram divididas assim: uma 
família, tipo a Moraes tinha domínio sobre 
sua parte de terra onde ficava uma pessoa 
da família encarregada de receber certa 
quantia anual de cada família que 
desenvolvia atividades agrícolas sobre a 
terra da família. Essa quantia era utilizada 
para pagar uma espécie de imposto 
territorial. No caso da terra da minha família 
teve um tempo que eu como um dos filhos 
mais velhos fiquei responsável em 
arrecadar essa taxa. Olhe, na área que era 
da família Moraes só os membros da 
mesma faziam roça nela. Assim, da mesma 
forma os Monteiros tinham a área deles e 
faziam aquela coleta... Dentro da área de 
cada família a pessoa podia colocar a roça 
onde quisesse, não tinha esse negócio de 
divisão individual de terra (Pedro Queiróz, 
65 anos, morador da comunidade Baiacu, 
entrevista concedida em julho de 2012). 

Porém, após a morte dos patriarcas e a multiplicação dos núcleos familiares, 

essa dinâmica se tornou insustentável, tendo que as famílias optaram de 

maneira informal pela divisão das terras em lotes individuais. 

Mesmo constatando-se que apenas em alguns casos isolados algumas das 

famílias da comunidade Baiacu venderam a terra que possuíam, verifica-se que 

60% das famílias que residem no vilarejo não possuem terra no “centro”, 

apenas um terreno no vilarejo onde residem. Segundo o Sr. Pedro Queiróz, 

isso se deve tanto ao fato de parte dos moradores não terem sido 

                                                           
9 A família extensa agrupa em uma única estrutura certo número de família nucleares (WOLF, 

1976). 
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contemplados com um “pedaço” de terra no momento da subdivisão entre os 

herdeiros de cada família, como pela multiplicação dos núcleos familiares. 

Naquele tempo antes de ocorrer essa 
divisão da terra em lotes, quando chegava 
uma família de fora da comunidade pra vir 
morar aqui, a pessoa responsável em 
arrecadar a taxa e administrar a terra da 
família sedia um pedaço de terra para essa 
família trabalhar. Essa família tinha o direito 
sobre toda a produção que ele fazia, mas 
era dono da terra, só tinha direito de usar. 
Mas como o tempo, para evitar problemas 
de disputa de terra em função desse tipo de 
negociação os herdeiros decidiram dividir a 
terra em lotes individuais, tocando um 
pedaço de terra para cada um. Pois, as 
famílias também estavam aumentando, era 
pessoas casando, filhos nascendo. Além do 
mais, naquele tempo não tinha um acordo 
para o tamanho de roça que cada um podia 
colocar. Aí foi o jeito dividir! (Pedro Queiróz, 
65 anos, morador da comunidade Baiacu, 
entrevista concedida em julho de 2012).  

Já, com relação as comunidade Santa Maria e Quaxinduba, o alto percentual 

de famílias hoje sem terra está também relacionado ao processo de venda de 

terras que ocorreram principalmente após a divisão das áreas em lotes 

individuais. Atualmente, considerando o percentual de famílias das 

comunidades no entorno do reflorestamento que ainda possuem terra para o 

desempenho das atividades agrícolas, identificou-se que nas referidas 

comunidades apenas um pequeno número de famílias ainda desenvolvem 

atividades agrícolas (Quadro 1 do item 5.1.1.2 abaixo). 

Conforme iremos tratar mais adiante, vários fatores têm influenciado na 

decisão das famílias em venderem as terras que ocupavam. Pois, mesmo que 

o acesso ao direito a terra represente a conquista da tão sonhada autonomia, 

nem sempre esse acesso tem garantido tal objetivo. Conforme tratado por 

Wanderley (1996, p. 8), “a agricultura familiar sempre ocupou um lugar 

secundário e subalterno na sociedade brasileira”, o que tem inviabilizado a 

permanecia das famílias na terra. 
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Mais adiante trataremos as questões relacionadas à terra em meios às 

mudança nas necessidades básicas das famílias que têm exercido um 

importante papel no processo de mobilidade espacial de famílias. Para melhor 

entendimento desse novo contexto, apresentaremos a seguir, o quadro atual 

dos principais aspectos sociais das comunidades no entorno do 

reflorestamento. 

 

5.1.1.2 O atual quadro social das comunidades no entorno do reflorestamento 

Quanto às características sociais comuns entre as comunidades verificam-se 

as seguintes: condições de moradia; energia elétrica obtida através do 

programa Luz para Todos do Governo Federal; serviço de transporte de 

passageiros e escolares; condições das estradas que dão acesso a rodovia 

pavimentada mais próxima; e origem dos moradores (Quadro 1). 

Quadro 1: Principais características sociais das comunidades no entorno do 

reflorestamento. 

Característi
cas 
socioambie
ntais 

Comunidade 

Quaxinduba Água Clara Quatro-
Marco 

Santa Maria Baiacu 

Nº de 
domicílios 

40 12 10 108 115 

Percentual 
de famílias 
que 
possuem 
terra para o 
cultivo 
agrícola. 

2% 33% 90%. 11% 40% 

Origem dos 
moradores 

Local 
(maioria) 
/cidades 
vizinhas 

Local 
(maioria) 
/cidades 
vizinhas 

Local 
(maioria) 
/cidades 
vizinhas 

Local (maioria) 
/cidades 
vizinhas 

Local (maioria) 
/cidades vizinhas 

Educação 

Escola de 1ª 
a 4ª série 
(desativada) 

Não possui 
escola 

Não possui 
escola 

Escola do jardim 
e de 1ª a 4ª 
série 

Escola do jardim 
e de 1ª a 4ª série 

   Possui 
transporte 
escolar (ônibus) 

Possui transporte 
escolar (ônibus) 

Saúde 
Não possui 
posto de 
saúde 

Não possui 
posto de 
saúde 

Não possui 
posto de 
saúde 

1 posto de 
saúde 

1 posto de saúde 



41 

 

 

 

Equipe de 
saúde:1 
agente de 
saúde e um 
médico com 
atuação 
periódica na 
comunidade.  

Equipe de 
saúde:1 
Agente de 
saúde 

Equipe de 
saúde:1 
Agente de 
saúde 

Equipe de 
saúde:1 agente 
de saúde e uma 
técnica de 
enfermagem 
atuando de 
forma contínua 
no posto de 
saúde. 1 médico 
com atuação 
periódica. 

Equipe de 
saúde:1 agente 
de saúde e uma 
técnica de 
enfermagem 
atuando de 
forma contínua 
no posto de 
saúde. 1 médico 
com atuação 
periódica. 

Religião Católica, 
Protestante 
(maioria) 

Católica 
(maioria), 
Protestante 

Católica 
(maioria), 
Protestante 

Católica 
(maioria), 
Protestante 

Católica 
(maioria), 
Protestante 

Associação Ativada em situação legal* Desativada em 
situação 
irregular 

Ativada em 
situação irregular 

Moradia Alvenaria 
(maioria) e 
madeira 

Alvenaria 
(maioria) e 
madeira 

Alvenaria 
(maioria) e 
madeira 

Alvenaria 
(maioria) e 
madeira 

Alvenaria 
(maioria) e 
madeira 

Eletricidade Sistema de 
fornecimento 
Celpa. 

Sistema de 
fornecimento 
Celpa. 

Sistema de 
fornecimento 
Celpa. 

Sistema de 
fornecimento 
Celpa. 

Sistema de 
fornecimento 
Celpa. 

Transporte 
coletivo e 
escolar 

Ônibus Ônibus Ônibus Ônibus Ônibus 

Estradas de 
acesso à 
rodovia 
pavimentada 
mais 
próxima 

De chão em 
situação 
precária 

De chão em 
situação 
precária 

De chão em 
situação 
precária 

De chão em 
situação 
precária 

De chão em 
situação precária 

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
 

Nos itens abaixo, segue uma análise dos principais aspectos sociais 

apresentados no quadro acima baseados nas informações obtidas através dos 

métodos de pesquisa aplicados durante os três períodos de permanência nas 

comunidades no entorno do reflorestamento. 

 

5.1.1.2.1 Precariedade e/ou ausência na prestação de serviços à saúde 

Os serviços de saúde prestados às famílias da comunidade Baiacu são 

considerados bons pelos moradores. Conforme identificado, as famílias contam 

com um agente comunitário de saúde, uma técnica em enfermagem atuando 
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diariamente no posto de saúde, um médico e um enfermeiro da cidade de Vigia 

efetuando visitas semanalmente (Figura 8). 

Figura 8: Aviso de dias de atendimento médico no posto de saúde da 
comunidade Baiacu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

O posto de saúde encontra-se em bom estado de funcionamento, com espaço 

físico suficiente para o tipo de atendimento. Ao contrário acontece com o posto 

de saúde da comunidade Santa Maria, apresentando limites tanto no tamanho 

da estrutura física quanto nas condições da estrutura (Figura 9). Segundo 

informações de moradores da comunidade Santa Maria, já foram realizados 

aproximadamente doze orçamentos para reforma do posto e enviados para a 

secretária de saúde do município, mas nenhuma providência ainda foi tomada. 

Durante a última pesquisa de campo, o posto de saúde da comunidade Santa 

Maria já se encontrava interditado e a prestação de serviços à saúde 

encontrava-se sendo realizado em uma casa cedida por uma moradora.  
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Figura 9: Posto de saúde da comunidade Santa Maria interditado devido o 
comprometimento de sua estrutura física (estrutura de madeira que sustenta o 
telhado comprometida). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Moradores da comunidade Santa Maria afirmam que, mesmo possuindo um 

posto de saúde, por encontrar-se com a sua estrutura que sustenta o telhado 

comprometida tem inviabilizado o trabalho dos profissionais de saúde: 

O Posto de saúde que temos aqui na 
comunidade não tem dado condições para o 
pessoal de saúde trabalhar. Veja esse teto, 
está caindo! O forro já virou ninho de 
morcego. Agora eu pergunto: como um 
enfermeiro ou um médico pode efetuar um 
procedimento médico dentro desse posto 
todo contaminado de fezes de morcego e 
com risco de cair o teto? A vacina já foi até 
suspensa. Porque aqui não tem condições! 
Na semana passada o atendimento pela 
técnica de enfermagem foi feito do lado de 
fora do posto (Elielson, morador da 
comunidade Santa Maria, 2012). 

Nas comunidades Quaxinduba, Água Clara e Quatro-Marco a situação é ainda 

pior. Pois, os moradores destas comunidades nem mesmo contam com um 

posto de saúde, fator este que levantado vários questionamento de moradores 

das referidas comunidades: 

Aqui os políticos parece não se lembrar da 
gente. Não temos um posto de saúde para 
que um agente de saúde possa prestar 
melhor os seus serviços para a 
comunidade. Veja bem, a última vez que um 
médico veio aqui, já faz uns dois meses. 
Quando ele veio, não tinha nem lugar para 
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ele consultar as pessoas, tivemos que 
ajeitar um lugar aqui nessa parte da igreja. 
Lá naquela escola abandonada é só 
morcego, o médico ficou foi com medo, e 
aqui, você pode ver, também não é um local 
adequado. Acho que por isso, ele nunca 
mais veio. Por isso, a gente fica a mercê 
dessa situação. Caso alguém precise de um 
atendimento médico tem que se deslocar 
para a cidade, considerando ainda, que 
pode correr o risco de não ser atendido 
(Ailson Pantoja, morador da comunidade 
Quaxinduba, entrevista concedida em 2012)  

As pessoas que são portadoras de doenças físicas e mentais são as mais 

prejudicadas em função da dificuldade no deslocamento, uma vez que, essas 

pessoas não contam com serviços de transporte adequado. Conforme relata 

dona Lúcia, moradora da comunidade Santa Maria, que é cadeirante e faz 

tratamento controlado:  

As pessoas que dependem de 
acompanhamento médico controlado como 
eu que tenho diabete, acabam tendo que ir 
buscar atendimento na cidade de Vigia ou 
em Belém. Aqui, quando a gente que é 
deficiente precisa de um atendimento 
médico, tem que fretar um táxi pra ir até 
Belém. Esse tipo de dependência custa caro 
pra gente que só depende de uma 
aposentadoria! Sei que eu posso te afirmar 
uma coisa, se aqui tivesse um atendimento 
médico regular, eu não teria perdido a 
minha perna com essa doença. Olhe, têm 
mais gente aqui na comunidade que está na 
mesma situação que eu, simplesmente por 
falta de acompanhamento médico. Mas 
olhe, eu não vou colocar a culpa só no 
médico não, porque nesse posto de saúde 
faltam condições para que um médico 
possa trabalhar. Podem ver, além dessa 
estrutura precária do posto, eles nem 
contam com um transporte adequado. 
Agora, você acha que um médico vai se 
sujeitar a uma condição de trabalho dessas! 
Vai não! (Lúcia Albuquerque, 70 anos, 
moradora da comunidade Santa Maria, 
entrevista concedida em 2012). 

A irregularidade do atendimento médico nas quatro comunidades tem 

comprometido o acompanhamento de pacientes que fazem uso de 

medicamento controlado, como o caso dos hipertensos, diabéticos, doentes 
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mental, tuberculosos, dentre outros acompanhamentos, como o caso do pré-

natal e das famílias que recebem o benefício bolsa família. 

Desse modo, apesar do atendimento no posto de saúde ser considerado um 

dos principais serviços sociais a ser prestado às comunidades, bem como: as 

vacinações; as consultas médicas; o acompanhamento da bolsa família; e o 

fornecimento gratuito de medicamentos (antibióticos, analgésicos, anti-

inflamatórios, antibióticos, vermífugos e remédios controlados) mediante a 

prescrição médica, este tipo de atendimento tem sido negligenciado pelo poder 

público. Constatando-se neste estudo, que a necessidade de melhoria dos 

serviços prestados à saúde é uma das principais demandas apontadas pelos 

moradores de quatro das cinco comunidades (Quaxinduba, Água Clara, 

Quatro-Marco e Santa Maria) no entorno do reflorestamento. 

 

5.1.1.2.2Condições dos serviços prestados à educação 

A educação para os jovens nas comunidades rurais vem sendo apontada como 

a principal alternativa para a melhoria das condições de vida. Para os 

moradores das comunidades em estudo, a melhoria das condições de vida esta 

relacionada tanto à melhor remuneração do trabalho quanto a um trabalho mais 

“leve”. Para o Sr. Mário, o sonho da maioria dos pais é conseguir garantir um 

nível de educação para os filhos de maneira que consigam conquistar sua 

autonomia financeira por meio de uma nova profissão livrando-se do trabalho 

“pesado” do roçado: 

Eu sei que a maioria dos pais de família 
dessas comunidades possui o sonho de 
formar os filhos pra livrar do serviço pesado 
da roça e de ter melhor condição financeira. 
Pois vou lhe dizer uma coisa, eu não quero 
que os meus filhos enfrentem as mesmas 
dificuldades que já encarei aqui dentro. 
Graças a Deus consegui formar os meus 
filhos e hoje estão todos bem empregados 
na cidade. Mas vou lhe dizer mais uma 
coisa, é pouca as famílias que conseguem, 
porque não é fácil não manter um filho 
estudando fora da comunidade (Mário 
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Araújo, morador da comunidade Santa 
Maria, entrevista concedida em 2012). 

Não somente pelo fato do trabalho do roçado ser “pesado” que os jovens têm 

buscado novas oportunidades de trabalho, mas também, pelo aumento das 

necessidades de consumo que se faz diferente das necessidades do 

camponês abordadas no estudo de Wolf (1976), que se restringem às 

exigências de um “mínimo calórico”, o “fundo de manutenção” e os “fundos 

cerimoniais”. Para o Sr. Pedro, hoje, novos elementos estão sendo introduzidos 

ampliando o quadro de necessidades. 

Hoje não é como antes, as coisas mudaram 
muito. Hoje temos energia elétrica em casa, 
televisão, geladeira, fogão a gás, celular e 
um monte de facilidades. Antes não tinha 
nada disso! [...] Muita coisa aqui mudou, 
mas para adquirir a gente precisa de 
dinheiro. Aqui quem tem uma aposentadoria 
está numa boa, porque o dinheiro da roça 
aqui é muito pouco. Por isso eu digo que os 
jovens de hoje tem que procurar um meio 
de estudar (Pedro Queiróz, 65 anos, 
morador da comunidade Baiacu, entrevista 
concedida em 2012). 

Verifica-se que as famílias vêm passando ao longo do tempo por um constante 

processo de transformação social. Isso porque, estão inseridas numa 

sociedade de consumo, logo, a percepção das necessidades vão se 

modificando ao longo do tempo. 

O aumento da importância da educação para as famílias é um indicador dessas 

transformações sociais. Podemos observar na tabela abaixo que a diferença da 

média de escolaridade entre idosos e jovens é bastante representativa (Tabela 

5). 
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Tabela 5: Nível de escolaridade dos membros de 15 famílias das comunidades 

Santa Maria, Baiacu e Quaxinduba*. 

Intervalo 
de Idade 

Comunidade Santa Maria 
(15 famílias/99 membros) 

Comunidade Baiacu (15 
famílias/110 membros) 

Comunidade 
Quaxinduba (15 
famílias/101 membros) 

Número 
de 
membros 

Média de 
escolaridade 
(ano) 

Número 
de 
membros 

Média de 
escolaridade 
(ano) 

Número 
de 
membros 

Média de 
escolaridade 
(ano) 

7 a 14 10 3,16 8 3,3 8 3,6 

15 a 22 20 10,1 22 10 6 7,8 

23 a 30 27 8,7 30 9,5 30 9,5 

31 a 59 35 6,5 38 5,8 51 5,5 

A partir 
de 60 
anos 

7 2,3 12 2,6 6 2,1 

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
*A amostragem inclui famílias das comunidades Água Clara e Quatro Marco. 

Conforme relato dos moradores mais antigos das comunidades, no passado as 

crianças contavam apenas com uma pessoa da comunidade, geralmente 

mulher, para que as ensinassem a “ler, contar e escrever”. Já hoje nas 

comunidades, os moradores contam com escolas de ensino que vai do infantil 

(jardim) até o ensino médio. Por se tratar de comunidades relativamente 

próximas uma das outras, as que não possuem escola podem contar com os 

serviços prestados à educação da mais próxima.  

As escolas das comunidades Santa Maria e Baiacu contam com ensino infantil 

e fundamental de 1ª a 4ª série, sendo o ensino na segunda comunidade 

oferecido em salas multiseriadas. Quanto às demais comunidades, não 

possuem serviço de ensino. Segundo os moradores, a escola da comunidade 

Quaxinduba de ensino fundamental encontra-se desativada por falta de alunos 

(Figura 10). 
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Figura 10: Escola de ensino da 1ª a 4ª série desativada no interior da 
comunidade Quaxinduba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

O presidente da associação de moradores que representa as comunidades 

Quaxinduba, Água Clara e Quatro-Marco, afirma que os alunos das referidas 

comunidades encontram-se estudando na comunidade Santa Rosa, tanto os de 

ensino fundamental quanto os de ensino médio. 

O fato de todas as comunidades contarem com serviços de transporte escolar 

têm facilitado o deslocamento dos que estudam em outras comunidades. 

De modo geral, para os moradores das comunidades no entorno do 

reflorestamento, as condições de serviços prestados à educação do ensino 

fundamental ao médio tem se demonstrado razoável. Já com relação à 

continuidade dos estudos dos filhos, essa tem sido dificultada pela falta de 

recurso financeiro das famílias em mantê-los na cidade estudando. 
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5.1.1.2.3 Precariedade e/ou ausência na prestação de serviços de manutenção 

das estradas 

As estradas de uso dos moradores das comunidades no entorno do 

reflorestamento que dão acesso à rodovia pavimentada mais próxima são de 

chão. Segundo os moradores, já faz aproximadamente três anos que essas 

estradas receberam manutenção. 

Em função da não recuperação das estradas, no período chuvoso as condições 

de trafegabilidades de veículos ficam ainda mais comprometidas. Assim, 

considerando a importância de uma estrada trafegável o ano todo, a 

reivindicação pela melhoria das mesmas é uma constante na fala dos 

entrevistados. 

Veja bem, para transportar nossos produtos 
dependemos dessas estradas. Os 
motoristas dos ônibus que transportam 
passageiros e alunos dessas escolas 
penam todos os dias nessas estradas. 
Parece que as autoridades pensam que 
aqui não mora pessoas. Aqui pra chegar 
qualquer tipo de melhoria tem que ser em 
ano político, ou então, com muita luta. Só 
que as nossas lutas estão fracas. Veja só as 
condições da associação de moradores 
dessa comunidade, hoje praticamente nem 
existe. Eu não sei o que temos que fazer 
pra mudar essa situação! (Pedro Queiróz, 
65 anos, morador da comunidade Baiacu, 
entrevista concedida em 2012). 

Esse quadro referente à precariedade e/ou ausência dos serviços prestados no 

processo de recuperação e manutenção das estradas das comunidades se 

deve principalmente pelo descaso das autoridades políticas associado à 

fragilidade das organizações sociais locais conforme apresentado no próximo 

tópico. 
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5.1.1.2.4 Organização social local 

No caso das comunidades estudadas, a igreja é a instituição mais forte em 

termos de organização social. Verifica-se que logo após os cultos e as famílias 

aproveitam para socializar informações e discutir sobre os problemas da 

comunidade. Servindo assim, como um importante canal de comunicação. 

Nas comunidades Santa Maria e Baiacu, os meses de junho e julho são 

marcados pelas festas religiosas. Outras datas comemorativas importantes 

como a do dia das mães, o dia dos pais e natal são comemorados pela maioria 

das famílias de forma coletiva. Isso porque, as relações sociais são fortemente 

instituídas na relação de parentesco existente entre as famílias das 

comunidades. Considerando o histórico de formação das referidas 

comunidades, verifica-se que estas apresentam uma rede social bem 

estabelecida, rede esta que ultrapassa a fronteira da própria comunidade 

conforme discutido no capítulo anterior deste trabalho. 

Porém, apesar de uma rede social bem estabelecida, as associações de 

moradores principalmente das comunidades Baiacu e Santa Maria encontram-

se bastante fragilizadas. A associação da comunidade de Santa Maria 

encontra-se desativada e com a documentação irregular. Quanto à associação 

da comunidade de Baiacu, segundo informação do atual presidente, a mesma 

encontra-se formalmente instituída, mas com pendências quanto à situação 

legal dos associados, apresentando ainda irregularidade em seu estatuto. Já a 

associação de moradores que inclui as comunidades Quatro-Marco, Água 

Clara e Quaxinduba, estase encontra totalmente regularizada.  

Porém, embora as associações de moradores das referidas comunidades 

encontrem-se em diferentes condições quanto à situação legal, um ponto as 

torna comum, o baixo nível de envolvimento dos moradores nos assuntos que 

envolvem a associação, sejam eles associados ou não, conforme relata o Sr. 

Ailson, morador da comunidade Quaxinduba: 

Aqui temos uma associação totalmente 
legalizada, mas o grande problema é o nível 
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de participação dos moradores nas 
questões que dizem respeito à associação. 
Aqui é uma dificuldade para se conseguir 
mobilizar esse povo todo em uma reunião. 
Tem reunião que até comparece bastante 
gente, mas tem outras... você já sabe como 
é. Mas os moradores sabem da importância 
de uma associação! (Ailson Pantoja, 
morador da comunidade Quaxinduba) 

Os fatores que estão dificultando um maior envolvimento dos moradores das 

comunidades nos assuntos que envolvem a associação ainda não foram 

totalmente identificados, merecendo maior aprofundamento na pesquisa. Mas 

cabe destacar que o fato das associações não estarem ativas, ou seja, por não 

estarem com atividades que venham a atender interesses comuns dos 

moradores, pode ser o fator determinante para tal situação.  

Geralmente uma associação é fundada quando há um objetivo comum entre 

um grupo de pessoas. Quando esse objetivo é alcançado, essa associação 

pode perder a razão de continuar existindo se outros objetivos e/ou interesse a 

serem alcançados não surgirem. O conjunto de observações feitas mostra que 

quanto maior a capacidade das pessoas se associarem em torno de interesses 

comuns, melhores são as oportunidades de empreendimentos coletivos. Sobre 

este quadro social verifica-se a necessidade de aprofundamento dos estudos 

sobre a teoria da ação coletiva tratada por Olson (1965). 

Mediante a fragilidade das associações, dona Lúcia, moradora da comunidade 

Santa Maria, fala da importância da capacitação de pessoas da comunidade 

em associativismo: 

Aqui na comunidade tem gente com 
vontade de trabalhar, de tomar frente dessa 
associação e fazer novamente voltar à ativa. 
Mas essa gente precisa de apoio! Esse 
apoio que eu digo, tem que vir tanto dos 
moradores da própria comunidade como de 
alguém de fora que possa nos apoiar. Pois, 
Esse pessoal precisa saber de como tomar 
de conta de uma associação, de como ela 
funciona, para que serve. Não podemos 
esquecer que nem estrutura física da 
própria associação nós temos (Lúcia 
Albuquerque, 70 anos, moradora da 
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comunidade Santa Maria, entrevista 
concedida em 2012) 

Sabendo-se da importância de uma organização local fortalecida, identificou-se 

a necessidade de realização das seguintes ações: regularização documental 

das associações; regularização dos sócios junto às associações; capacitação 

de lideranças em associativismo; e assessoramento contínuo das atividades 

principalmente na fase inicial. 

 

5.1.2 Aspectos econômicos 

5.1.2.1 Atividades agrícolas e de criações 

As comunidades Quatro-Marco, Água Clara, Quaxinduba, Santa Maria e 

Baiacú possuem algumas características econômicas comuns e outras que se 

distinguem. Assim, antes de entrarmos em maiores detalhes sobre a 

importância econômica as diferentes atividades desenvolvidas pelas famílias 

das comunidades no entorno do reflorestamento, vale à pena ressaltar que nas 

comunidades Quaxinduba e Santa Maria as atividades relacionadas aos 

cultivos agrícolas apresentam pouca expressividade.  

Hoje a maioria das famílias das comunidades Quaxinduba e Santa Maria conta 

apenas com pequenos terrenos nos vilarejos que residem, onde geralmente 

possuem um quintal agroflorestal que representa diferentes importâncias, 

dentre elas a econômicas e sociais. Dentre as principais finalidades sociais e 

econômicas identificou-se as seguintes: implantação de horta caseira; 

formação de pequenos sistemas agroflorestais; e criação de pequenos animais 

(Figura 11). 
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Figura 11: Criação de pequenos animais em área de quintais agroflorestais nas 
comunidades Santa Maria (figura à esquerda) e Quaxinduba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
 

Quanto aos quintais agroflorestais, esses exercem as seguintes funções: 

produção de lenha para uso doméstico; espaço físico para criação de 

pequenos animais, principalmente das aves que se alimentam das frutas 

caídas; e produção de frutas para venda e/ou consumo da família. 

Esta importância é relatada em uma das falas do Sr. Pedro, morador da 

comunidade Baiacu: 

As famílias daqui aproveitam bem o quintal. 
Você encontra fruteiras, criação de galinhas, 
planta para remédio, e em alguns casos 
pequenas hortas. Nesse meu quintal aqui, 
enquanto fruteira, tem de tudo um pouco, 
tem cupu, mamão, caju, ingá, abil, açaí, 
limão. Daqui a gente tira frutas pra comer, 
para dar para uma pessoa que chega aqui e 
até para vender (Pedro Queiróz, 65 anos, 
morador da comunidade Baiacu, entrevista 
concedida em 2012). 

Para as famílias das comunidades estudadas, os SAFs têm contribuído de 

forma significativa em sua alimentação a partir da obtenção de frutas como o 

uxi, cupuaçu, açaí, pequiá, laranja, caju, limão, jaca, fruta pão, mamão, goiaba, 

araçá, dentre outras. Além da importância alimentar, os SAFs têm também 

contribuído na renda familiar mediante a comercialização de parte da produção, 

como a do fruto do açaí e do cupuaçu. Pois, nos momentos de maiores 

dificuldades financeira, as famílias geralmente vendem frutas e pequenas 
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criações, principalmente galinha como forma de “ajuda” na renda doméstica. 

Mas, a produção obtida nos quintais é destinada principalmente ao consumo 

das famílias. 

Com relação às áreas de roçado, verifica-se que nas comunidades Quatro-

Marco e Baiacu há um maior percentual de famílias com áreas destinadas para 

a agricultura, 90% e 40% respectivamente, conforme podemos observar no 

Quadro 1 do item 5.1.1.2 deste trabalho. 

Na comunidade Quatro-Marco, as áreas estão mais voltadas para o cultivo de 

hortaliças e frutíferas. Enquanto que na comunidade Baiacu as áreas estão 

mais voltadas para o cultivo de mandioca para a produção de farinha.  

Para as comunidades estudadas, os principais cultivos presentes nas áreas de 

roçado são: o da mandioca voltado principalmente para a produção de farinha; 

a do milho para consumo da família e das pequenas criações e a do arroz em 

menor escala. Além dos referidos cultivos é comum também a presença de 

algumas hortaliças como a melancia, o pepino, o quiabo, a abóbora e o 

jerimum.  

Cabe destacar que, para todas as comunidades estudadas a produção de 

farinha de mandioca para consumo e venda se faz presente (Figura 12). 

Figura 12: A família do Sr. Miguel da comunidade Quatro-Marco (figura da 
esquerda) e do Sr. Antônio da comunidade Baiacú envolvidas na produção de 
farinha de mandioca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
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Geralmente as famílias que produzem farinha destinam apenas uma pequena 

parte para o consumo e o restante para a comercialização que é realizada no 

mercado local e até mesmo no interior da própria comunidade. 

Identificou-se a partir de alguns equipamentos da “casa de farinha” que esta é 

uma atividade que vem sendo desenvolvida pelas famílias de forma tradicional 

desde o início do processo de formação das referidas comunidades. Conforme 

podemos observar na figura abaixo grande parte das famílias ainda faz uso de 

fornos de cobre há pelo menos cinco gerações (Figura 13). 

Figura 13: Fornos de cobre utilizado por famílias das comunidades Quaxinduba 
(imagens à esquerda) e Baiacu na torração de farinha. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
 

Conforme relata o Sr. Manoel Madeira, morador da comunidade Quaxinduba, 

esse tipo de forno vem sendo utilizado por várias gerações de sua família: “[...] 

está vendo este tacho de cobre bem aqui, meu bisavô e avô criou os filhos 

fazendo farinha nele, seguido de meus pais, depois eu e agora está ficando 

pros meus filhos e netos”. Porém, quanto às comunidades Quaxinduba e Santa 

Maria, são poucas famílias que ainda produzem farinha. 

Quanto à atividade da pecuária bovina, em função do limite no tamanho de 

área as famílias das comunidades estudadas com exceção da comunidade 

Quatro-Marco, não desenvolvem a criação de gado para a produção de leite 

e/ou carne. Verifica-se, que somente algumas famílias criam uma ou duas 

cabeças de gado para o trabalho, o denominado “boi de carga” (Figura 14).  
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Figura 14: Morador da comunidade Baiacu transportando mandioca para a 
produção de farinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, set/2012. 

Por não possuírem áreas de pastagens, os proprietários dos bois levam os 

mesmos para pastar no interior das áreas de reflorestamento da empresa 

Pampa. Isso porque, em algumas áreas do reflorestamento as gramíneas e 

leguminosas forrageiras constituem um dos primeiros extratos de vegetação 

dessas áreas (Figura 15). 

Figura 15: “Boi de carga” pastando gramíneas no interior de uma das áreas de 
reflorestamento da empresa Pampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Em resumo, constata-se que as atividades agrícolas apresentam maior 

importância econômica para as famílias das comunidades Água Clara, Quatro-

Marco e Baiacu em função da maior disponibilidade de terra. Sendo a 

mandioca para a produção de farinha o cultivo de maior importância econômica 
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para as famílias das comunidades Baiacu e Água Clara, e o de hortaliças e de 

frutas para a maior parte das famílias da comunidade Quatro-Marco. 

 

5.1.2.2 Atividades extrativistas 

Verifica-se que os diferentes ecossistemas influenciam diretamente no quadro 

das atividades extrativistas desenvolvidas pelas famílias das comunidades no 

entorno do reflorestamento. 

Para as comunidades Santa Maria e Baiacu, a presença de rios banhados por 

marés e áreas de mangues tem garantido às famílias por meio de seus 

recursos pesqueiros, parte da alimentação e renda. Dentre as espécies de 

peixes consumidas e/ou comercializadas pelas famílias das referidas 

comunidades são as seguintes: piaba, bacu, bagre, mapiá, tainha, piramutaba, 

pratiqueira, dourada e pescada. Quanto ao pescado das áreas de manguezais 

relataram as seguintes espécies: caranguejo, siri, camarão e caramujo. 

Na comunidade Santa Maria e Baiacu a atividade da pesca artesanal é 

desenvolvida tanto para o consumo como para a comercialização. Sendo a 

pesca do camarão a mais importante do ponto de vista econômico. 

Além das atividades da pesca que é desenvolvida por moradores das 

comunidades Santa Maria e Baiacu, outras atividades extrativistas são 

desenvolvidas por famílias de todas as comunidades no entorno do 

reflorestamento (Quaxinduba, Quatro-Marco, Água Clara, Santa Maria e 

Baiacu), a exemplo da caça e da coleta de frutas. 

Em função do desmatamento, os moradores afirmam que houve uma redução 

significativa da presença de caças na região. Mesmo assim, verifica-se ainda a 

presença dos seguintes animais: cutia, paca, tatu e capivara. Segundo 

informações de moradores observa-se um aumentou significativo na presença 

de animais silvestres, principalmente de aves e capivaras a partir do 

reflorestamento das áreas da Pampa que antes eram constituídas de áreas de 
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pastagens, conforme afirma o Sr. José Pereira, morador da comunidade 

Quaxinduba: “[...] depois desse reflorestamento da Pampa, foi que começou 

aparecer capivaras por aqui. Agora é comum topar com elas por ai”. 

Durantes as entrevistas e conversas informais foi identificado que algumas 

famílias praticam a atividade de caça esporadicamente. Dentre as espécies 

consumidas relataram a cutia, paca, tatu e capivara. Nenhum caso de venda de 

carne de caça foi identificado. 

Quanto às frutas, verificou-se maior importância para a alimentação das 

famílias, embora algumas famílias comercializem. As principais frutas coletadas 

é o açaí, o uxi e o piquiá. O açaí é coletado nas áreas que margeiam rios e 

igarapés, tendo como objetivo o consumo e a comercialização. Tanto na 

comunidade Santa Maria como na comunidade Baiacu foi identificado famílias 

que possuem maquinas de bater o açaí para extração da polpa que é 

comercializada localmente. 

 

5.1.2.3 Aspectos da pluriatividade na economia familiar 

Ao tratarmos os aspectos econômicos, não podemos deixar de abordar o 

aspecto da pluriatividade por estar intimamente ligada à reprodução das 

famílias das comunidades em estudo. Nesta pesquisa, trataremos a 

pluriatividade identificada a luz da abordagem teoria de Sacco dos Anjos 

(2003), onde afirmar que: 

[...] trata-se de um fenômeno no qual os componentes de uma 
unidade familiar executam diversas atividades com o objetivo de obter 
uma remuneração pelas mesmas, que tanto podem desenvolver-se 
no interior como no exterior da própria exploração, através da venda 
da força de trabalho familiar, da prestação de serviços a outros 
agricultores ou de iniciativas centradas na própria exploração 
(industrialização a nível da propriedade, turismo rural, agro turismo, 
artesanato e diversificação produtiva) que conjuntamente impliquem 
no aproveitamento de todas as potencialidades existentes na 
propriedade e/ou em seu entorno (SACCOS DOS ANJOS, 2003, p. 
90-91). 
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É neste contexto que as comunidades Quaxinduba, Quatro-Marco, Água Clara, 

Santa Maria e Baiacú estão inseridas, o de ter que lançar mão do trabalho fora 

de sua propriedade ou mesmo realizar atividades não necessariamente 

agrícolas, que possibilitem sua reprodução enquanto unidade familiar 

camponesa, principalmente as família que não possuem terra para o cultivo 

agrícola. 

Dentre as diferentes funções exercidas por moradores das comunidades estão: 

a de professor, servente de escola, agente de saúde, técnico de enfermagem, 

diarista em fazendas no entorno das comunidades; carpinteiro; pedreiro; moto-

taxista; sacoleira10; motorista de veículos para transporte de passageiros e 

estudantes; comerciante proprietário de pequenos bares e/ou mercearias; 

vendedoras de perfumes e cosméticos em catálogos (Natura e Avon); e artesãs 

que fazem crochê, bordados, pinturas, dentre outros. Além dessas funções, 

alguns moradores trabalham como assalariado para empresas e prefeitura 

exercendo outros tipos de atividades. 

Mesmo sabendo-se que algumas comunidades são mais dependentes que 

outras da venda da força de trabalho, bem como, de outras fontes de renda 

que não seja a da agricultura, constata-se em todas as comunidades 

estudadas esse quadro de pluriatividades. 

Porém, embora se faça presente esta gama de atividades, muitos moradores, 

principalmente os jovens ainda encontram-se desempregados e sem uma 

atividade geradora de renda. Assim, considerando os limites na disponibilidade 

de terra, a falta de emprego e a reduzida renda obtida na venda da produção 

agrícola e de base extrativa, os recursos obtidos através de programas sociais 

do Governo Federal (aposentadoria e bolsa família) acabam se constituindo na 

principal renda da maioria das famílias das comunidades estudadas. Conforme 

relata o Sr. Pedro Queiróz, morador da comunidade Baiacu, embora grande 

                                                           
10 Esta é uma função referente a venda ambulante informal de roupas acessórios femininos e 

masculinos. 
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parte das famílias ainda possua um “pedaço” de terra para implantação de 

cultivos agrícolas, para parte das mesmas esse não se constitui na principal 

fonte de renda: 

Veja bem, aqui muita gente ainda tem um 
pedaço de terra onde colocam os roçados. 
Mas a produção que é tirada de lá não se 
constitui na principal renda não senhora! 
Aqui o que sustenta mesmo a maior parte 
dessas famílias é a aposentadoria e essa 
bolsa família que também tem ajudado 
muito. No meu caso mesmo, eu tenho terra, 
mas o que garante mesmo é a minha 
aposentadoria e da minha velha. Aqui é 
assim, quem ainda tem uma aposentadoria 
estar numa boa! Porque dinheiro de outra 
coisa aqui é mais difícil (Pedro Queiróz, 65 
anos, morador da comunidade Baiacu, 
entrevista concedida em 2012). 

Dados quantitativos sobre o número de domicílios com pessoas aposentadas 

confirmam tal situação. Pois, para as cinco comunidades estudadas, 

aproximadamente 45% dos domicílios possuem uma ou duas pessoas 

aposentadas. 

 

5.1.3 Aspectos ambientais 

Como resultado do mapeamento participativo, apresentamos no quadro abaixo 

um resumo das principais características ambientas das comunidades no 

entorno do reflorestamento (Quadro 2). 
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Quadro 2: Principais características ambientais das comunidades no entorno 

do reflorestamento da empresa Pampa. 

Característic
as 
ambientais 

Comunidade 

Quaxinduba Água Clara Quatro-
Marco 

Santa Maria Baiacu 

Solo Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso Arenoso 

Relevo Plano Plano Plano Plano Plano 

Rio 

 Igarapé 
 

Igarapé 
 

Igarapé 
 

Igarapés; e 
Rio com 
influência de 
marés 

 

Igarapés; e 
Rio com 
influência de 
marés 

 

- - - 
Rio navegável 
para 
pequenas 
embarcações. 

Rio navegável 
para 
pequenas 
embarcações. 

- - - 
Presença de 
área de 
mangue. 

Presença de 
área de 
mangue. 

Presença de 
área de uso 
coletivo. 

Área de floresta secundária no interior das 
áreas de reflorestamento da Pampa. 

Áreas de 
mangues 

Áreas de 
mangues 

Floresta 
Primária 

Áreas de APP Áreas de APP Áreas de APP Áreas de APP Áreas de APP 

      

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
 

Verifica-se que apenas algumas características ambientais se diferem entre as 

comunidades estudadas. Dos aspectos que diferem as comunidades Santa 

Maria e Baiacu das demais comunidades podemos destacar a presença de 

mangues e de rios navegáveis (pequenas embarcações) com influência de 

marés. Quanto às características de solo, relevo e a presença de floresta 

primária, essas não apresentam diferenças relevantes.  

Para melhor detalhamento do quadro acima apresentado, apresenta-se nos 

itens abaixo uma abordagem sobre os principais aspectos referentes às 

questões ambientais e a lógica de gestão do espaço pelas famílias das 

comunidades. 
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5.1.3.1 Uso e gestão das áreas de cultivos e de florestas primárias/secundárias 

Através dos relatos sobre a o uso e gestão dos recursos naturais pelas famílias 

das comunidades, verificou-se que algumas práticas sofreram mudanças e 

outras ainda continuam sendo desenvolvidas de forma tradicional. 

Quanto aos recursos disponíveis, esse tem passado por constantes 

transformações. De acordo com os moradores mais “antigos”, no passado os 

recursos naturais eram abundantes, mas com a pressão antrópica, parte 

desses recursos tornou-se extintos ou até mesmo desapareceu. O Sr. José 

Pereira, 83 anos, morador da comunidade Quaxinduba, afirma que grande 

parte das áreas hoje desmatadas, no passado era constituída de florestas 

primárias apresentando potencial em produtos florestais de base animal e 

vegetal: 

Quando eu era jovem, por aqui tudo era 
mata, tinha muita caça, era mateiro, paca, 
cutia. Tinha até onça, não era daquelas 
onças grandes, mas tinha! Tinha muita fruta 
também dentro dessas matas [...] nesse 
igarapé aqui, tinha também muito peixe. 
Mas com o tempo o pessoal foi desmatando 
e caçando muito. Hoje, não é tão fácil 
encontrar uma caça como antes. As frutas 
também ficaram escassas, como a castanha 
e o piquiá. Esse igarapé aqui, não era assim 
tão raso. Antes a gente dava bons 
mergulhos.[...] hoje, o peixe desapareceu e, 
se não cuidar esse igarapé daqui uns 
tempos irá secar (José Pereira, 83 anos, 
morador da comunidade Quaxinduba, 
entrevista concedida em junho de 2012). 
 

Este relato descreve parte das mudanças que o ambiente tem sofrido ao longo 

do tempo. Transformações estas determinadas pelas mudanças no contexto 

econômico das atividades desenvolvidas e pela multiplicação dos núcleos 

familiares. 

Considerando o histórico de exploração dos recursos, verificou-se que no 

passado predominava a exploração de base extrativa, a exemplo da coleta da 

seringa. Quanto ao uso das áreas, essa era explorada de forma mais extensiva 
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em função da sua disponibilidade. Mas após a multiplicação dos núcleos 

familiares levando a redução do tamanho das áreas destinadas às atividades 

agrícolas, houve a necessidade de subdividi-las. Com isso, o uso da terra 

passou a ser intensificado através da implantação de cultivos agrícolas. 

Nos municípios do nordeste paraense como nas demais regiões da Amazônia 

brasileira, a prática do preparo de área para o cultivo agrícola é desenvolvida a 

centenas de anos através do sistema corte-queima. Porém, com a redução do 

período de pousio11 provocada pela intensificação das atividades agrícolas, os 

solos vêm gradativamente perdendo sua fertilidade natural por processos 

como: percolação, lixiviação, transporte da produção e volatilização. 

Desse modo, embora o processo de uso do solo pelos agricultores familiares 

continue obedecendo ao sistema de pousio, prática esta desenvolvida de forma 

milenar por indígenas, tal prática não tem demonstrado a mesma eficiência de 

antes.  

Um indicador que tem apontado para o risco do uso intensivo do solo são as 

doenças que vem surgindo no cultivo da mandioca. Em vários relatos de 

moradores principalmente da comunidade Baiacu, o surgimento de uma 

doença no cultivo da mandioca vem comprometendo parte da produção, 

conforme relata o Sr. Ailton Moraes, 55 anos, morador da comunidade Baiacu: 

Esse problema da doença da mandioca já 
começou a ocorrer na maioria das áreas 
daqui da comunidade. Eu sei que a 
mandioca já não espera mais muito tempo 
para ser colhida, porque a doença logo 
ataca apodrecendo a raiz. Tem gente aqui 
da comunidade que acha que essa doença 
tem relação com os produtos que o pessoal 
da Pampa utiliza nos plantios, mas eu acho 
que não tem relação nenhuma. Eu acredito 
que o principal motivo é o fato dessas áreas 

                                                           
11  No sistema de pousio, as famílias após efetuar a colheita nas áreas de roçado as 

“abandonam” por um determinado período. Esse período depende da disponibilidade de 

terra. Período este, responsável pela regeneração natural da fertilidade do solo que garantirá 

o bom desenvolvimento das novas áreas de cultivos. 
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já estarem muito cansada. [...] A 
preocupação das famílias daqui é grande 
porque essa é a principal lavoura geradora 
de renda da comunidade (Ailton Moraes, 55 
anos, morador da comunidade Baiacu, 
entrevista concedida em 2012). 

Este problema é comum em outros municípios do nordeste paraense. Visando 

reverter tal situação, pesquisadores da Embrapa em parcerias com agricultores 

de alguns municípios vêm investido esforços em pesquisas a fim de viabilizar o 

sistema de pousio por meio do enriquecimento de capoeiras e de identificação 

de variedades de mandioca mais resistentes à doença. Em função dos 

problemas gerados pela intensificação do uso do solo, a referida empresa de 

pesquisa tem também investido em experiências de implantação de SAFs. 

Sob essas condições de pressão sobre o solo encontram-se a maioria das 

propriedades rurais dos agricultores familiares dos municípios do nordeste 

paraense e como agravante têm-se: o surgimento de doenças e pragas 

comprometendo parcialmente ou de forma total a produção de diversos 

cultivos, dentre eles o da mandioca, considerada na agricultura familiar uma 

das principais culturas geradoras de renda da região; redução da produtividade 

devido à baixa fertilidade do solo; e sistemas de produção pouco diversificados. 

Chegando ao limite do sistema, com solos apresentando reduzida fertilidade e 

baixa atividade/diversidade biológica, os agricultores hoje enfrentam vários 

problemas, como: a baixa renda familiar provocada pela queda de 

produtividade e redução na diversificação dos cultivos; êxodo rural de jovens 

que estão indo à busca de novas oportunidades nas cidades; e o 

comprometimento da seguridade alimentar. Deste modo, a abordagem 

agroecológica não se encerra no campo das ciências, está relacionada a uma 

demanda social, ou seja, as dificuldades enfrentadas nos estabelecimentos 

agrícolas dos agricultores, dificuldades estas, que vêm comprometendo a 

reprodução social de muitas dessas famílias. 

Por outro lado, durante o processo de mapeamento participativo da 

comunidade Quaxinduba, foi identificada preliminarmente uma área 

considerada de HCV no interior das áreas de reflorestamento da empresa 
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Pampa. A referida área se constitui numa floresta secundária apresentando 

importância social para as famílias da comunidade, conforme relado a Srª 

Joana:  

Nessa área que antes era do Seu Piu e que 
hoje é da Pampa, tem uma pequena área 
com vários tipos de árvores que produz 
frutas que a gente consome. Agora é o 
tempo do piquiá e do uchi. Aí, tanto crianças 
como adultos vão coletar frutas lá. Ainda 
bem que o pessoal da Pampa nunca 
reclamou a entrada de moradores naquela 
área. Porque pra eles, essa área de floresta 
pode não ter muita importância, mas pra 
nós é fonte de alimento e também de renda 
para algumas famílias (Joana Alves, 56 
anos, moradora da comunidade 
Quaxinduba, 2012). 

Conforme identificado no mapeamento participativo, a área é constituída por 

uma floresta secundária onde encontram-se diversas espécies de árvores 

frutíferas de grande importância alimentar para as famílias da comunidade, a 

exemplo de pequizeiros e uchizeiros. Através do painel para identificação 

preliminar de HCVAs, a referida área denominada de “área do Sr. Piu” foi 

também apontada pelas demais famílias como de importância tanto social 

(alimentação) como econômica (comercialização) (Quadro 3). Fator este, que 

determina a necessidade de identificar procedimentos de monitoramento para 

manutenção dos recursos nela disponíveis. 

Quadro 3: HCVA preliminar identificada no interior da propriedade da Pampa 
através da construção do painel participativo. 

Comunidade 
Identificação 

da área 

Importância 

Social 
Econômica  

(R$) 
Ambiental 

Quaxinduba, 
Quatro-
Marco e 

Água Clara 

Floresta 
secundária 

(SAFs), 
Área do Sr. 
Piu - Área 
da Pampa 

Alimentação: frutos (uchi - Endopleura 
uchi, cupuaçu - Theobroma 

grandiflorum, bacuri - Platonia insignis, 
pequiá - Caryocar brasiliense 

Cambess, umari - Andira spinulosa, 
bacaba - Oenocarpus bacaba Mart, 
acaí, jaca - Artocarpus integrifolia L., 
manga - Mangifera indica, tucumã - 

Astrocaryum aculeatum, abil - Pouteria 
caimito, pupunha - Bactris gasipaes e 

abacate - Persea americana. 

Uchi, 
pequiá, 

cupuaçu e 
bacuri 

Não 
identificada 

pelos 
moradores 

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, set/out 2012. 
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Quanto ao uso de demais áreas de florestas pelas famílias das comunidades 

em estudo, verificou-se que algumas famílias desenvolvem a atividade de caça. 

Dentre as principais espécies caçadas relataram as seguintes: paca (Agouti 

paca), tatu (Tolypentis tricinctus), cutia (Dasyprocta azarae), capivara 

(Hidrochoerus hidrochoeris), jabuti (Geochelone carbonária), cuamim, caititu 

(Tayassu tajacu) e o veado (Mazama americana).  

Quanto ao reflorestamento das áreas da empresa Pampa, moradores das 

comunidades em estudo afirmam que provocou uma significativa mudança na 

paisagem o que também tem influenciado no aumento da presença de animais 

silvestres principalmente nas áreas que antes eram constituídas por pastagens 

(Figura 16).  

Figura 16: Áreas de reflorestamento da empresa Pampa nas proximidades das 

comunidades Quaxinduba (figura à esquerda) e Santa Maria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

Segundo informações sobre o histórico de uso das áreas reflorestadas, parte 

das mesmas eram fazendas constituídas de pastagens, principalmente as 

localizadas nas proximidades da comunidade Santa Maria (figura 15). 

Moradores da referida comunidade afirmam que nos últimos anos tem 

percebido um aumento na presença de algumas espécies de aves e mamíferos 

como a capivara e a paca no interior e proximidades das referidas áreas. 

Outra área no interior da propriedade da empresa Pampa que pode ser 

considerada uma HCVA, é uma área de APP localizada próxima a sede da 
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fazenda onde encontram-se refugiado um grande número de espécies de 

animais silvestres, dentre eles a capivara que para os moradores é um local 

especifico de reprodução da referida espécie naquela região, conforme 

trataremos a seguir. 

 

5.1.3.2 Uso e gestão das áreas de APPs e dos recursos pesqueiro 

Quanto ao uso e gestão dos recursos naturais, outra questão importante 

identificada são as diferentes formas de utilização dos recursos relacionados 

aos rios e igarapés das comunidades. 

Ao tratarmos a questão do uso do solo, cabe mais uma vez destacar que a 

maioria das famílias das comunidades Quaxinduba e Santa Maria já não possui 

área para o cultivo. Hoje a maioria conta apenas com um pequeno terreno no 

vilarejo, local em que residem. Geralmente nesses terrenos encontra-se além 

da residência um quintal agroflorestal (Figura 17). 

Figura 17: Residências na comunidade Quaxinduda com quintal agroflorestal 
no seu entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de Campo, Pampa, 2012. 

Em função do tamanho dos terrenos nos vilarejos serem relativamente 

pequenos, algumas famílias aproveitam as margens de rios e igarapés e as 

enriquecem com espécies frutíferas, como o caso do Sr. Manoel Madeira, 

morador da comunidade Quaxinduba. (Figura 18). 

  



68 

 

 

 

Figura 18: Parte da margem do igarapé Quaxinduba no terreno do Sr. Manoel 

Madeira protegida por sistema agroflorestal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Por outro lado, moradores que possuem propriedades na margem do rio e que 

pretendem vender, em alguns casos têm removido de forma parcial ou até 

mesmo total a vegetação das APPs a fim de tornar mais atrativa para a 

comercialização, uma vez que os interessados buscam geralmente terrenos 

localizados às margens do igarapé apropriados para o lazer (Figura 19). 

Figura 19: Terreno localizado a margem do igarapé Quaxinduba preparado 
para a venda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

De acordo com moradores das comunidades Quaxinduba e Santa Maria, nos 

últimos anos pessoas principalmente das cidades de Belém e de Vigia tem 
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especulado terrenos no interior das referidas comunidades, dando preferência 

pelos localizados às margens dos rios e igarapés. Isso porque, para essas 

pessoas os terrenos com rios ou igarapé são mais atrativos, por se tratar de um 

local mais apropriado para o lazer/descanso em período de férias e/ou finais de 

semanas (Figura 20).  

Figura 20: Casa de veraneio de empresário da cidade de Belém no interior da 

comunidade Quaxinduba às margens do igarapé. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Moradores da comunidade têm demonstrado preocupação com o futuro do 

igarapé Quaxinduba em função do uso das margens do igarapé como área de 

lazer. Conforme mencionado acima, alguns proprietários vêm removendo a 

vegetação de parte dessas áreas para transformarem em áreas de lazer.  

Durante os três períodos de pesquisa, verificou-se que nos feriados e finais de 

semanas a presença de pessoas de cidades vizinhas nos balneários e 

propriedades particulares se faz constante. (Figura 21). 
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Figura 21: Principais balneários da comunidade Quaxinduba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

No caso da comunidade Quaxinduba, ao mesmo tempo em que o igarapé tem 

despertado o interesse tanto de moradores da comunidade como de pessoas 

de fora na instalação de áreas de lazer em suas margens, por outro lado, surge 

a preocupação com as questões ambientais.  Verifica-se que mesmo tratando-

se de uma APP constituídas de solos arenosos que propiciam o assoreamento 

de rios e igarapés, parte da vegetação já foi removida. Como podemos 

verificar, essa preocupação ambiental se faz presente na fala acima do Sr. 

José quando afirma que “esse igarapé aqui, não era assim tão raso. Antes a 

gente dava bons mergulhos. [...] hoje, o peixe desapareceu e, se não cuidar 

esse igarapé, daqui uns tempos irá secar”. 

Assim como na comunidade Quaxinduba, respectivamente um morador da 

comunidade Santa Maria e um empresário da comunidade Baiacu tem 

investido na estruturação de uma área (bosque) de lazer próximo ao braço do 

rio Guarimã e no funcionamento de um hotel fazenda nas proximidades do rio 

Baiacu. 

Quanto às principais características dos rios e igarapés, constatou-se que o 

igarapé Quaxinduba não apresenta potencial para a pesca, nem mesmo para o 

consumo das famílias. Já o rio Baiacú e o braço do rio Guarimã, por recebem 

influência de marés (Figura 22) e por possuírem áreas de mangues, 

apresentam potencial para a pesca de peixes, mariscos e a extração do turu 

(Neocrex erythrops). 
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Figura 22: Braço do rio Guarimã (imagem à esquerda) e rio Baiacu sob 

influencia de maré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

Segundo relato de uma moradora da comunidade Baiacú, as áreas de 

mangues da comunidade desde o passado tem obedecido à lógica de uso 

coletivo. Porém, devido à remoção de parte da vegetação por pessoas que se 

dizem proprietárias de parte da área tem colocado em risco o futuro dos 

manguezais: 

Aqui no passado, ninguém se dizia dono 
dos mangues. Todo mundo tirava o seu 
caranguejo, o turú sem nenhum problema. 
Veja bem, agora as coisas mudaram e hoje, 
os mangues estão sendo prejudicado por 
esse pessoal que se dizem dono e que 
estão tirando a madeira. Pois, se 
continuarem a tirar essas árvores do 
manguezal, pode acreditar o caranguejo vai 
acabar. Tem mais uma coisa, é gente de 
todo lodo tirando caranguejo lá. Se 
continuar assim, sem regra, nossos netos 
pode ser que não consiga comer caranguejo 
desses manguezais (Joana da Silva, 47 
anos, moradora da comunidade Baiacú, 
2012). 

Outros moradores das comunidades Baiacu e Santa Maria questionam a coleta 

predatória do caranguejo praticada por moradores. O Sr. Pedro afirma que 

embora os mangues sejam considerados importantes áreas de reprodução, 

métodos de coleta predatórios podem comprometer o futuro desse recurso: 

A captura de caranguejo nos manguezais é 
feita com a utilização de armadilhas e 
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através da coleta a mão. Aqui tem gente 
que utiliza dois sistemas de armadilha que 
acaba com os nossos caranguejos, o laço 
na forma de forca e o sistema tapa buraco. 
O pior é o tapa buraco! Sabe porque? A 
pessoa sai procurando os buracos de 
caranguejo e sai tapando para sufocá-los 
fazendo com que eles venham até a boca, 
para depois voltar coletando. Só que muitos 
buracos ficam perdidos, ai os que tem 
condessa, que são as fêmeas reprodutoras 
acabam morrendo. Do jeito que estão 
fazendo, daqui uns dias não vai ser fácil 
encontrar um caranguejo nesses mangues 
(Pedro Queiróz, 65 anos, morador da 
comunidade Quaxinduba, entrevista 
concedida em 2012). 

A importância socioeconômica das áreas de mangues para as famílias das 

comunidades Santa Maria e Baiacu foi também apontada pelos moradores 

durante oficina de trabalho para identificação de HCVA. Conforme podemos 

observar através dos dados obtidos numa oficina de trabalho junto a moradores 

das referidas comunidades, recursos como o peixe, o camarão, o caranguejo, o 

cirí, e turu e o açaí apresentam importância tanto na alimentação como na 

renda das famílias (Quadro 4).  

Quadro 4: HCVA preliminar identificado no interior das comunidades Santa 
Maria e Baiacu através da construção do painel participativo. 
Comunidade Identificação 

da área 
Importância 

Social  Econômica (R$) Ambiental 

 Santa Maria Mangues/braço 
do rio Guarimã 

Alimentação: 
peixe, camarão, 
caranguejo, ciri 
e turu. Frutos 
(açaí). 

Comercialização: 
peixe, camarão, 
turu, 
caranguejo, cirí, 
e açaí. 

1) Berço de reprodução 
(peixes, caranguejo, 
camarão, cirí e turu); 
Área migratória de 
espécies de aves (gaivota, 
garça, pato, guará e 
maguarí). 

 Baiacu Mangues/braço 
do rio Guarimã 

Alimentação: 
peixe, camarão, 
caranguejo, ciri 
e turu. Frutos 
(açaí). 

Comercialização: 
peixe, camarão, 
turu, 
caranguejo, cirí, 
e açaí. 

1) Berço de reprodução 
(peixes, caranguejo, 
camarão, cirí e turu); 
Área migratória de 
espécies aves (gaivota, 
garça, pato, guará e 
maguarí). 

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, set/out 2012. 
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Para um grupo de pescadores da comunidade Santa Maria, a pesca 

principalmente do camarão é tida como a principal fonte de renda familiar. 

A pesca do camarão efetuada pela maioria dos moradores das comunidades 

Santa Maria e Baiacu é efetuada principalmente com o Matapi, uma armadilha 

artesanal feita de fibra de vegetal (Figura 23). 

Figura 23: Matapis (figura à esquerda) e viveiros utilizados na pesca de 
camarões por pescadores das comunidades no entorno do reflorestamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Conforme relato de moradores, os camarões que vão sendo pegos nas 

armadilhas (matapi) ao longo de um período de aproximadamente sete (07) 

dias, esses são transportados para viveiros onde permanecem até o dia da 

comercialização (Figura 24). 

Figura 24: Camarões em viveiros sustentados por garrafas pet no rio guarimã 
aguardando o dia da comercialização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, out/2012. 
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Segundo informações de moradores da comunidade Santa Maria, parte da 

área de mangue localizada próxima a comunidade encontram-se vários lagos 

de reprodução de peixes e camarão. Por tratar-se de uma área de manutenção 

de estoque de tais recursos, as famílias que desenvolvem a atividade de pesca 

estabeleceram alguns acordos informais que visa à conservação da referida 

área, dentre eles, a proibição da pesca comercial por pescadores de “fora” e a 

pesca principalmente do camarão em área de reprodução. Pois, segundo as 

famílias, são áreas com lagos de reprodução onde abriga uma rica 

biodiversidade de espécies de interesse social, econômico e ambiental (Figura 

25). 

Figura 25: Parte da área de mangue no braço do rio Guarimã considerada 
como berço de reprodução de camarão, caranguejo e de peixes (momento de 
“maré cheia”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Através de uma visita ao braço do rio Guarimã durante o trabalho de campo 

realizado no mês de outubro de 2012, identificou-se por meio de registros 

fotográficos e de informações de um morador que acompanhava a visita, que 

tanto o rio Guarimã quanto o seu braço se constitui num berço de reprodução 

de camarões, caranguejos e peixes, como também, numa região migratória de 

pássaros como gaivotas, garças, pato, guará e maguari. Devido o período de 

pesquisa ter coincidido com o período migratório das gaivotas e das garças, foi 

possível efetuar vários registros fotográficos das referidas aves sobrevoando o 

rio Guarimã (Figura 26). 
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Figura 26: Gaivotas e garças sobrevoando o rio Guarimã em período 
migratório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Por se tratar de uma área de APP influenciada por marés, com presença de 

berços de reprodução de diversas espécies aquáticas e de grande importância 

social e econômica para as famílias, os mangues aqui podem ser considerados 

uma HCVA. 

Ainda com relação às áreas de APP, identificou-se através do mapeamento 

participativo e do painel para identificação de HCVA, a existência de uma área 

no interior da propriedade da empresa Pampa com a presença de uma rica 

biodiversidade de espécies em sua fauna (Figura 27). 
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Figura 27: Discussão sobre o resultado dos painéis participativo elaborado 
junto aos moradores das comunidades Baiacu (imagem à esquerda) e Santa 
Maria. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, Pampa, Out/2012. 

Para a HCVA identificada preliminarmente no interior da propriedade da 

empresa Pampa, trata-se de uma mata ciliar habitada por diversas espécies de 

animais silvestres, dentre elas a capivara (Hydrochoerus hydrochoeris) que 

segundo os moradores, ocorre especificamente naquele local devido às 

condições de habitat e da proibição de entrada de caçadores na área.  

De acordo com relatos, no passado não havia áreas nas “redondezas” 

habitadas por capivaras e, que a presença deste animal surgiu na década de 

90, conforme afirma o Sr. José Pereira, morador da comunidade Quaxinduba:  

“[...] depois desse reflorestamento da 
Pampa, foi que começou aparecer 
capivaras por aqui. Agora é comum topar 
com elas por ai... mas é só nessa área da 
empresa que elas vivem... por aqui não se 
cria, porque quando algumas delas 
começam a circular por aí o pessoal 
caçam”. 

Durante o período de permanecia no campo para realização do estudo 

socioeconômico e ambiental, também identificamos a presença de capivaras 

na margem de um lago próximo da sede da empresa. Trata-se de uma área 

com características apropriada para abrigo desses roedores por ser composta 

de lago com gramíneas quicuio (brachiaria humidicola) em suas margens e de 

uma área de mata ciliar relativamente densa (Figura 28). 
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Figura 28: Área de lago margeada por gramínea quicuio da Amazônia e área 
de mata ciliar com continuidade do igarapé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, Nov/2012. 

Além das condições de habitat favorável, é considerado seguro devido à 

proibição da atividade de caça no interior da propriedade da empresa e, por se 

tratar de uma área próxima a sede, o que aumenta ainda mais o controle sobre 

a atividade da caça. 

Além da importância desta área para a reprodução de capivaras, identificou-se 

também que a mesma serve de abrigo para uma diversidade de animais 

silvestres, principalmente para as que sofrem com a pressão da atividade de 

caça. Através do mapeamento participativo e do painel para identificação 

preliminar de HCVA aplicados com moradores e funcionários da empresa que 

atuam no reflorestamento, identificamos uma lista de espécie de animais 

silvestres e a importância desses para as famílias das comunidades no entorno 

do reflorestamento (Quadro 5). Pois, conforme já mencionado anteriormente, 

mesmo tratando-se de uma área preservada, as espécies ali presente migram 

para áreas vizinhas o que acaba garantido o acesso a esse recurso às famílias 

das comunidades no entorno da área. 
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Quadro 5: HCVA preliminar identificado no interior da propriedade da Pampa 
através da construção do painel participativo junto aos moradores das 
comunidades no entorno do reflorestamento. 
Comunidade Identificação 

da área 
Importância 

Social  Econômica (R$) 

Ambiental 

Quaxinduba, 
Água Clara 
e Quatro-
Marco 

Área de 
floresta ciliar 
próxima da 
sede da 
Pampa - 
Área da 
Pampa 

Alimentação: 
caça (paca, 
tatu, cutia, 
capivara, 
jabuti, 
cuamim, 
catitu e 
veado) 

Não identificada 
pelos moradores 

Área de reprodução de 
capivaras; e conservação da 
biodiversidade. Espécies de 
interesse ambiental: preguiça 

(Bradypus variegatus), pato-do-

mato (Cairina moschata), 
saracura (Aramides saracura), 
socó, mucura (Didelphis 
marsupialis), macaco prego 

(Cebus apella), macaco soin 

(Saguinus imperator), macaco 

amarelinho, macaco guariba 

(Alouatta fusca), tamanduá, 

gato maracajá (Leopardus 
wiedii), raposa (Vulpes vulpes), 
cachorro-do-mato (Cerdocyon 
thous), porco espinho (Coendou 
prehensilis) e irara (Eira 
Barbara). 

Santa Maria Área de 
floresta ciliar 
próxima da 
sede da 
Pampa - 
Área da 
Pampa 

Alimentação: 
caça (paca, 
tatu, cutia, 
capivara, 
jabuti, 
cuamim, 
catitu e 
veado) 

Não identificada 
pelos moradores 

Área de reprodução de 
capivaras; e conservação da 
biodiversidade. Espécies de 
interesse ambiental: corujas, 

nambu (Crypturellus cinereus), 
preguiça, cobra sucuri 

(Eunectes murinus), cobra 

jararaca (Bothrops jararaca), 
cobra surucucu (Lachesis muta 
L.), pato-do-mato, saracura, 

socó, mucura, macaco prego, 
macaco soin, macaco 
amarelinho, guariba, tamanduá, 
gato maracajá, raposa, 
cachorro-do-mato, porco 
espinho e irara) 

 Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, out/2012. 
 

Além das espécies acima identificadas por moradores das comunidades no 

entrono do reflorestamento, os funcionários da empresa identificaram também 

o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), o macaco-de-cheiro (Saimiri sciureus L.), e o 

papagaio (Amazona aestiva). De acordo com o mapeamento participativo 

elaborado pelos funcionários (figura 29), todas essas espécies citadas ocorrem 
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nas demais áreas de florestas no interior da propriedade da empresa e das 

comunidades vizinhas, com exceção da capivara. 

Figura 29: Elaboração do mapa dos recursos naturais por funcionários que 
atuam nas áreas de reflorestamento da empresa Pampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, Nov/2012. 

Quanto às espécies identificadas, durante a realização dos trabalhos de 

campo, identificamos por presença macacos em bandos transitando entre as 

áreas de reflorestamento e uma área de mata ciliar próxima a sede da 

empresa, além de capivaras e pato-do-mato. Já na comunidade Santa Maria, 

nos deparamos com um filhote de preguiça numa área de SAFs próxima ao 

braço do rio Guarimã (Figura 30). 

Figura 30: Filhote de preguiça escalando uma embaubeira (Cecropia 
pachystachya) em uma área de SAFs no inteiro da comunidade Santa Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fonte: Trabalho de campo, Pampa, out/2012. 
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Analisando os dados obtidos através de observações, relatos e de métodos 

participativos, verificou-se que as áreas constituídas por matas ciliares tanto no 

interior da propriedade da empresa quanto nas comunidades estudadas, essas 

são as áreas mais conservadas quanto a sua biodiversidade.  

Além da importância de espécies da fauna presentes nas áreas de APPs, os 

moradores apontam também espécies da flora que são utilizadas pelas famílias 

das comunidades para consumo e/ou comercialização (Quadro 6). 

Quadro 6: Identificação em oficina de trabalho sobre a importância social, 
econômica e ambiental de igarapés e áreas de nascentes para as famílias no 
entorno do reflorestamento. 

Comunidade 
Identificação da 

área 

Importância 

Social Econômica 
(R$) 

Ambiental 

Quaxinduba, 
Água Clara e 
Quatro-Marco 

Igarapé 
Quaxinduba e 
Água Clara 
(APPs) - Área da 
comunidade 

Finalidade medicinal: andiroba 
(Carapa guianensis Aubl), 
anani (Symphonia globulifera), 
Amapá (Parahacornia amapa), 
sucuuba (Himatanthus 
sucuuba), marapuama 
(Ptychopetalum uncinatum), 
sucupira (Bowdichia nítida), 
copaíba (Copaifera 
landesdorffi), sapucaia 
(Lecythis pisonis), cipó-
carapanã. Alimentação: caça 
(paca, tatu, cutia, catitu e 
cuamim); frutos (açaí) 

Açaí Mata ciliar 
para 
preservação 
dos cursos 
d'água; e 
conservação 
da 
biodiversidade 
(fauna e 
flora). 

Nascente de 
igarapé 
denominado de 
"cabeceira da 
queimada" - Área 
da Pampa 

Fonte de água para captação  Mata ciliar 
para 
preservação 
de nascente 
de igarapés. 

Santa Maria 

Cabeceira de Rio 
denominado 
"cabeceira do 
José Coelho" 

  Mata ciliar 
para 
preservação 
de nascente 
de igarapés. 

Baiacu 

Área de nascente 
e de matas 
ciliares 

Fonte de captação d'água para 
a produção de farinha; plantas 
com finalidade medicinal: cipó 
verônica e andiroba; 
Alimentação: caça (capivara, 
paca, cutia, aracuã, sururina, 
saracura, jaçanã e nambu). 

  

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, out/2012. 
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Para os moradores, as áreas de mata ciliar são também responsáveis pela 

conservação de rios, igarapés e nascentes. As águas dos rios (Guarimã e 

Baiacu) devido à influência de marés são turvas, consideradas “barrentas”, 

enquanto que as dos igarapés e de suas nascentes são translúcidas. Nas 

comunidades Santa Maria e Quaxinduba moradores afirmam a existência de 

nascentes de água considerada mineral.  

O Sr. José Brás, morador da comunidade Quaxinduba, acredita que uma fonte 

de água existente no interior de seu terreno no vilarejo seja de água mineral, 

assim como uma existente na comunidade vizinha, Santa Maria, onde um 

empresário montou uma indústria de engarrafamento denominada POLAR. 

Para comprovação de qualidade da água da referida fonte, o Sr. José Brás fala 

da necessidade de efetuar uma análise laboratorial (Figura 31). 

Figura 31: Fonte provável de água mineral no interior da propriedade do Sr. 

José Brás, morador da comunidade Quaxinduba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Considerando a importância social, econômica e ambiental das áreas de APPs 

existentes nas comunidades e no interior da propriedade da empresa, verifica-
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se a necessidade de elaboração de um plano de manutenção e monitoramento 

dessas áreas para o uso e gestão dos recursos nelas existentes. 
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6. A RELAÇÃO EMPRESA COMUNIDADE 

Sabendo-se que as comunidades estudadas ficam localizadas no entorno do 

reflorestamento e que os funcionários da empresa Pampa que atuam nas áreas 

de reflorestamento são moradores de comunidades vizinhas, fez-se necessário 

a realização de um estudo sobre a relação empresa comunidade. Neste estudo 

priorizou-se as questões relacionadas à rotatividade de funcionários e a 

transferência de direitos associados à terra. Quanto às relações de “conflitos” 

essas serão tratadas no relatório de Procedimento Operacional Padrão (POP) 

social da empresa.   

 

6.1 ROTATIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS: A LÓGICA CAMPONESA DO 

TRABALHO LIVRE E O PAPEL DA EDUCAÇÃO 

 

Eu que desde criança aprendi a trabalhar 
com meu pai na roça, aguento o tranco. 
Mas trabalhar de empregado pros outros eu 
não quero. Pois, esse negócio de ter que 
ser mandado pelos outros, de ter que 
cumprir horário não é pra mim. Aqui eu faço 
o meu próprio horário! Se o sol tiver muito 
quente, ou se tiver chovendo posso decidir 
em não ir para o roçado. O mesmo faço se 
eu não estiver me sentindo bem. Aqui, eu 
que decido o que fazer (Mauro Araújo, 64 
anos, morador da comunidade Santa 
Maria). 

 

Ao mesmo tempo em que os moradores falam da importância do trabalho 

assalariado, parte dos mesmos tem enfrentado dificuldades em adaptar-se a 

lógica da organização do trabalho com base no capital, por diferir-se da lógica 

da organização camponesa, que é a do trabalho livre do patrão votado para a 

manutenção da unidade familiar. 

Além da lógica diferenciada do trabalho, outro fator identificado que tem 

influenciado a rotatividade de funcionários na empresa são as dificuldades que 

os mais jovens estão tendo em adaptar-se ao trabalho “pesado”, Conforme 

relata o Sr. Alexandre Monteiro, morador da comunidade Quaxinduba: 
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Olhe, até um tempo atrás a Pampa 
empregou umas pessoas daqui da 
comunidade, mas hoje acho que tem 
somente uma pessoa trabalhando lá. O 
serviço lá é puxado e uns meninos desses 
que não estão acostumados a pegar no 
pesado é difícil acostumar. (Alexandre 
Monteiro, 65 anos, morador da comunidade 
Quaxinduba).   

Um morador da comunidade Santa Maria, confirma tal situação: 

Grande parte desses jovens daqui nunca 
pegou no pesado, não sabe o que é um 
cabo de foice e um cabo de enxada. Hoje os 
jovens não querem mais trabalhar nos 
serviços pesados de roça. Hoje querem um 
trabalho leve assalariado. Os que estão 
desempregados fazem uma besteirinha aqui 
e outra ali, quando é de tarde vão para 
futebol. Agora olhe só, você acha que uns 
meninos desses vão aguentar o dia todo 
num cabo de foice ou de enxada debaixo de 
sol ou de chuva? Aguentam não! Esse tipo 
de serviço aí da Pampa é pra quem tem 
costume com trabalho puxado na roça. 
(Mauro Araújo, 64 anos, morador da 
comunidade Santa Maria). 

Conforme enfatizado neste trabalho, nas comunidades Quaxinduba e Santa 

Maria apenas algumas famílias ainda possuem terra para implantação de 

cultivos agrícolas. Devido a este fator, as últimas gerações não têm passado 

pelo processo de socialização do trabalho no roçado o que tem dificultado a 

adaptabilidade dos jovens no trabalho “pesado”.  

Assim, os jovens têm buscado garantir a sua renda a partir do trabalho 

assalariado. Mas como podemos observar no relato acima, o tipo de trabalho 

realizado nas áreas de reflorestamento embora assalariado, não são os 

almejados por eles, já que os mesmo têm buscado livrar-se da penosidade do 

trabalho no roçado. 

Nos estudos de Herédia (1979), sobre o campesinato no nordeste do país, 

verifica que a socialização do trabalho para os camponeses é o ato dos pais 

ensinarem os filhos o oficio de ser lavrador. Verifica-se que a socialização do 

trabalho no roçado é uma das características camponesa que apresenta menor 
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relevância nas comunidades Santa Maria e Quaxinduba em relação às demais 

comunidades. Para Shanin (2005), os padrões específicos de socialização do 

aprendizado do camponês é uma das características pelas quais podemos 

distinguir os camponeses.  

Em resumo, os moradores que passaram pelo processo de socialização do 

trabalho no roçado e que sempre estiverem atrelados às atividades do próprio 

lote, tem encontrado dificuldades em cumprir uma rotina de trabalho que vai de 

encontra com a lógica da organização camponesa do trabalho, que é a do 

“trabalho livre” do mando do patrão. Já os que não passaram pelo processo de 

socialização do trabalho no roçado, ou que pouco estiveram envolvidos com as 

atividades “pesada” no roçado, esses tem encontrado dificuldades em adaptar-

se ao trabalho da empresa, por se tratar de um trabalho “pesado” a ser 

executado sob “sol a sol” como a do roçado. 

Conforme relato de moradores, no passado a maioria das famílias dependia 

quase que exclusivamente do roçado e dos recursos pesqueiros, mas com o 

passar do tempo à medida que as necessidades de consumo foram 

aumentando, paralelamente aumentou-se a necessidade de uma melhor 

remuneração do trabalho. 

Apesar de uma amostragem relativamente pequena, pôde-se identificar que as 

necessidades materiais essas também vêm passando por modificações. Dados 

quantitativos (Tabela 6) e dados qualitativos demonstram que novos elementos 

vêm sendo introduzidos nas necessidades de consumo da unidade familiar. Por 

estarem inseridos em uma sociedade de consumo, logo, a percepção das 

necessidades vão se modificando ao longo do tempo Logo, por estarem 

inseridos em uma sociedade de consumo, logo, a percepção das necessidades 

vão se modificando ao longo do tempo. 
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Tabela 6: Necessidades de consumo em bens/equipamentos de famílias das 
comunidades no entorno do reflorestamento. 
Bens/equipamentos Comunidade 

Baiacu (%) (n=15) 
Comunidade Sª 
Maria (%) (n=15) 

Comunidade 
Quaxinduba, Quatro-
Marco e Água Clara 
(%) (n=16) 

Carro 6,7 0 6,2 

Moto 6,7 6,7 56,2 

Televisão 100 100 87,5 

Computador 6,7 0 6,2 

Telefone celular 46,6 73,3 87,5 

Gravador/DVD/Vídeo 40 60 81,2 

Fogão gás 100 100 100 

Geladeira 93,3 100 100 

Antena Parabólica 80 33,3 81,2 

Água encanada  100 100 100 

Energia elétrica 
(Sistema de 
fornecimento celpa) 

100 100 100 

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 

Para o Sr. Armando, o quadro das necessidades materiais e sociais mudou 

indicando que “pra ter tudo isso e gente precisa de dinheiro”:  

Antes a gente não precisa de tanto pra 
sobreviver, pois, as necessidades não eram 
tantas. Hoje, você pode ver! Toda família 
tem em casa uma televisão, uma geladeira, 
um fogão a gás, um celular, e assim por 
diante. Antes não tinha nada disso! Mas eu 
achei boa essa mudança, quando eu quero 
falar com um filho que não está aqui, eu só 
pego esse celular bem aqui e ligo. Hoje as 
coisas estão bem mais facilitadas. [...] 
quanto o aumento de despesa hoje também 
tem a educação dos filhos, os jovens 
também querem andar mais bem 
arrumados... Mas pra ter tudo isso a gente 
precisa de dinheiro! (Almerindo, 83 anos, 
morador da comunidade Baiacu, entrevista 
concedida em 2012). 

Na fala do Sr. Armando “pra ter tudo isso a gente precisa de dinheiro!” está 

diretamente relacionado como essas novas necessidades, que são: uma 

televisão; um aparelho telefônico; uma geladeira; roupas e calçados mais 

transados para os jovens; e recurso para investimento na educação dos filhos. 

Além das necessidades apontadas pelo Sr. Armando outros moradores 

enfatizaram também a importância dos serviços sociais relacionados à saúde, 

educação, moradia, energia elétrica e água encanada na melhoria da qualidade 
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de vida das famílias das comunidades rurais. Sendo estas também apontadas 

como novas necessidades não se restringindo aquelas apontadas no estudo de 

(Wolf, 1976). 

Considerando a transformação do quadro social das comunidades estudadas, 

em que a terra já não consegue prover de forma satisfatória essas novas 

necessidades, verifica-se que, mesmo as famílias que ainda a possuem, essas 

também têm investido na educação dos filhos para que mais tarde não venham 

depender do trabalho pesado no roçado, e que possa também garantir a partir 

do trabalho assalariado uma melhor remuneração do trabalho, conforme relata 

o Sr. Pedro: 

Muitos pais aqui têm investido na 
educação dos filhos para que amanhã ou 
depois não precise se matar no trabalho 
pesado no roçado. Além do mais, o que se 
consegue no roçado é muito pouco, não dar 
pra cobrir grande parte das 
necessidades da gente. Meus filhos 
estudaram um pouco e hoje estão 
trabalhando de empregado e ganhando 
melhor em comparação do que se 
estivessem aqui em cima desse pedaço de 
terra. Mantenho essa terra aqui porque não 
gosto de rua, e além do mais, ela vai ficar 
de herança para filhos e netos. Pois, se um 
dia algum deles precisar, tem pra onde 
correr. Porque como sabemos, nunca 
podemos prever o dia de amanhã quando 
tratamos de trabalho assalariado. Pois 
amanhã, pode um deles ficar 
desempregado! (Pedro Queiróz, 65 anos, 
morador da comunidade Santa Maria, 
2012). 

 

O trabalho assalariado aqui se apresenta tanto como uma oportunidade de 

trabalho mais “leve” do ponto de vista do esforço físico, como uma forma de 

melhor remunerar a mão-de-obra. Quanto à importância da terra, mesmo que 

os filhos não estejam mais morando sobre ela, continua sendo um patrimônio 

familiar obedecendo à lógica camponesa, como forma de garantia da 

reprodução da família, ou seja, sendo uma segurança em caso de 

contratempo, o que o trabalho assalariado em sua concepção não garante. 
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Outro morador confirma a importância da educação para a obtenção de melhor 

qualidade de vida: 

Eu investi na educação dos meus filhos 
para que eles não precisassem sofrer na 
roça como eu sofri. Porque no meu tempo 
não tinha essa facilidade pra estudo, a única 
saída era a roça. Mas hoje, graças a Deus, 
meus filhos se formaram e estão todos 
empregados, ganhando melhor do que se 
estivessem ainda dependendo do trabalho 
na terra. Mais vou lhe dizer uma coisa, nem 
todo mundo conseguiu formar seus filhos a 
ponto de ter um bom emprego e, hoje estão 
por aí dependendo da aposentadoria dos 
mais velhos e de uns bicos. E tem mais, 
como muitos não foram acostumados pegar 
no pesado, não é qualquer serviço que eles 
dão conta. (Mauro Araújo, 64 anos, morador 
da comunidade Santa Maria). 

Para as comunidades estudadas identificou-se a saída dos jovens para as 

cidades em busca de novas oportunidades de trabalho e/ou de dar 

continuidades nos estudos. Durante a pesquisa, eram constantes as 

reclamações sobre a necessidade de geração de oportunidades de trabalho e 

renda principalmente para os jovens que ainda permanecem residindo nas 

comunidades estudadas. Neste contexto, analisamos brevemente o papel da 

educação na busca por novas oportunidades de trabalho.  

Dados quantitativos nos mostram que a saída de jovens das comunidades com 

idade entre 18 e 36 anos é maior que para os demais intervalos de idade, isso 

para todas as comunidades estudadas (Tabela 7). 
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Tabela 7: Taxa de permanência dos membros das famílias entrevistas na 
comunidade por intervalo de idade (15 famílias/comunidade). 
Interva
lo de 
Idade 

Comunidade Santa Maria (n=99 
membros) 

Comunidade Baiacu (n=111 
membros) 

Comunidade Quaxinduba* 
(n=107 membros) 

Nº de 
membr
os 

Média de 
escolarida
de (ano) 

 Membros 
residindo 
na 
comunida
de (%)  

Nº de 
membr
os 

Média de 
escolarida
de (ano) 

 
Residindo 
na 
comunida
de (%)  

Nº de 
membr
os 

 Média de 
escolarida
de (ano) 

 
Residindo 
na 
comunida
de (%)  

0 a 18 
anos 

13 3,7 100 17 6 100 13 3 100 

18 a 36 
anos 

40 10 (3 
sup.) 

50 52 10 47 54 8 38 

36 a 54 
anos 

23 7 83 22 5 67 24 4 62 

a partir 
de 54 
anos 

23 2 (1 fund.) 80 20 3 81 16 3 89 

Fonte: Pesquisa de campo, Pampa, 2012. 
*A amostragem de 15 famílias foi obtida a partir do número total de famílias que constituem as 
comunidades Quaxinduba, Água Clara e Quatro-Marco. Isso porque as comunidades Água Clara e 
Quatro-Marco são constituídas por um número reduzido de famílias e pela proximidade geográfica que 
as três comunidades possuem. 
 

Há indícios que esse fato se deve a dois motivos: o primeiro diz respeito à 

saída dos jovens da comunidade logo após o matrimônio, fato este 

determinado pela falta de oportunidades de trabalho na comunidade que venha  

“manter” um novo núcleo familiar. Neste caso, verificou-se a saída dos novos 

núcleos principalmente para comunidades e cidades vizinhas. O segundo 

motivo diz respeito à saída de jovens em busca de estudos e/ou novas 

oportunidades de trabalho nas cidades. Neste quadro a educação tem exercido 

um importante papel, pois é através dela que os jovens estão encontrando 

condições de conquistar novos campos de trabalho. 

Analisando a tabela 7, verifica-se que o percentual de membros adultos que 

continuam residindo na comunidade é diretamente proporcional ao aumento da 

idade, o que comprova o fato da educação ter uma relação direta com este 

fenômeno. Pois, à medida que se aumenta o grau de escolaridade se reduz o 

número de membros que continuam residindo da comunidade. Outro fato 

interessante se referente aos jovens que ainda não atingiram a maioridade, 

esses em sua maioria continuam residindo com a família na comunidade sob o 

poder dos pais. 
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Através da amostragem, identificou-se que apenas três membros atingiram o 

nível superior (Tabela 7). Conforme identificado em vários relatos, apenas um 

pequeno número de filhos de agricultor teve acesso ao ensino de nível 

superior. Isso porque, as condições financeiras dos pais não têm permitido o 

deslocamento dos filhos para a sede do município ou para outras cidades. O 

relato do Sr. Pedro exemplifica bem tal situação: 

Veja bem, aqui a maioria dos pais de família 
é fraco, não tem recurso pra manter um filho 
na cidade só estudando. Os que saem, tem 
que estudar e trabalhar, por isso a maioria 
não vai além de um segundo grau. Além do 
mais, o estudo daqui não tem dando 
condições deles enfrentar uma faculdade 
pública, e dinheiro para uma particular não 
tem. Então, a situação dos filhos de 
agricultores daqui é essa, com pouca 
perspectiva quanto à continuidade dos 
estudos (Pedro Queiróz, 65 anos, morador 
da comunidade Baiacú, 2012). 

Para os que permanecem, muitos estão desenvolvendo trabalhos informais, 

sejam em áreas de fazendas ou em outros tipos de serviços. Hoje nas 

comunidades Santa Maria e Quaxinduba a principal renda para a grande 

maioria das famílias por grau de importância são provenientes da 

aposentadoria, bolsa família e a venda informal da mão de obra.  

O limite das condições financeiras também tem sido apontado como uma das 

causas que tem influenciado a rotatividade de funcionários da empresa Pampa. 

A partir de alguns relatos verificou-se que em certos casos, o funcionário optou 

pela demissão com vista no recebimento dos direitos trabalhista para resolver 

e/ou minimizar problemas emergenciais, a exemplo da construção de uma casa 

para morar. 

Verifica-se que a venda de mão-de-obra e as transferências sociais a exemplo 

da aposentadoria e da bolsa família representam ingressos que expressam a 

falta de autonomia da unidade familiar de produção camponesa. 

Neste contexto, um dos grandes desafios é a melhoria na geração de renda 

das famílias, de modo a considerar tanto à lógica da organização da unidade 
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familiar de produção camponesa e os novos horizontes de trabalho almejado 

pelos jovens através da educação.  

Considerando o quadro social apresentado, verifica-se que o fenômeno da 

rotatividade de funcionários que atuam no reflorestamento da empresa é 

bastante complexo, e que o problema social referente ao desemprego vai além 

do poder de contratação da empresa. Por outro lado, identifica-se a 

possibilidade de um trabalho conjunto entre empresa-comunidade com vista 

num desenvolvimento pensado a partir da transformação de atores em sujeitos 

da própria ação. 

 

6.2 A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS ASSOCIADOS À TERRA 

 

“Aqui no passado, não tinha estradas, as 

pessoas e os produtos eram transportados 
de barco. Por um bom tempo, parte da 
produção daqui era levada em barcos por 
atravessadores para ser comercializada em 
Macapá, como a laranja e da farinha. A 
regra de uso da terra aqui também não era 
como hoje. Antes não tinha essa divisão de 
terra, pois cada família (extensa) 
desenvolvia a agricultura sobre o seu 
pedaço de terra sem se preocupar em estar 
dividindo lotes. Mas com o passar do tempo, 
as famílias foram crescendo, chegando a 
uma situação de ter que dividir em lotes. 
Depois disso as coisas também foram 
mudando, uns começaram a querer ir 
embora para a cidade, pra estudar, para 
trabalhar, pra levar uma vida diferente. Hoje 
você vê a saída de parte dos jovens para as 
cidades, ficando os velhos. [...] Por estas 
comunidades aí, muitas gente vendeu terra. 
Hoje as coisas já não estão mais do jeito 
que era as pessoas estão buscando outros 
meios de vida. (Armando, 83 anos, morador 
da comunidade Baiacú, entrevista 
concedida em 2012).   
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No passado as terras que constituem hoje as áreas das comunidades 

estudadas eram utilizadas coletivamente por cada família extensa12. Com o 

passar do tempo, com a intensificação dos sistemas de produção determinada 

principalmente pela multiplicação dos núcleos familiares e pela mudança no 

contexto econômico das atividades desenvolvidas, optou-se pela subdivisão 

das terras em lotes individuais a partir de um acordo informal. A partir de então, 

cada lote passou a pertencer a uma família nucleada13. 

No caso do Sr. Alexandre Monteiro assim como a do Sr. Armando, o mesmo 

dividiu em vida parte da terra que possuía entre os filhos. Para Wolf (1976), a 

pronta disponibilidade de terra favorece a herança por partilha, devido ao 

potencial de terra ao dispor das famílias. 

Porém, verifica-se que após a partilha da terra alguns venderam parte que 

receberam, conforme relata o Sr, Algusto Pantoja, 62 anos, morador da 

comunidade Baiacu: 

Antes eu trabalhava com a produção de 
farinha aqui na comunidade. A gente tinha 
terra. Mas minha irmã queria vender a terra 
para pegar a parte da herança que 
pertencia a ela. Então, acabamos vendendo 
e fui trabalhar com a pesca. Hoje continuo 
por aqui sem uma terra pra trabalhar. 
(Algusto Pantoja, 62 anos, morador da 
comunidade Baiacu, 2012). 

Paralelamente à divisão das terras, assistiu-se uma constante mudança nos 

padrões de consumo das famílias determinada pelo sistema de globalização, 

uma vez que estas encontram inseridas numa sociedade de consumo 

conforme já mencionado no item anterior deste trabalho. 

O aumento das necessidades de consumo aliada ao aumento da importância 

da educação tem influenciado na mudança do papel que a terra exerce sobre o 

                                                           
12 A família extensa agrupa em uma única estrutura certo número de família nucleares (WOLF, 

1976). 

13 Família nucleada ou conjugal, consiste em um homem e uma mulher casados e sua plore 

(WOLF, 1976). 
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processo de reprodução social das famílias. Fator este que tem influenciado na 

decisão da família em vender seus direitos14 associados à terra. 

Porém, cabe aqui destacar que são diversos os fatores que tem influenciado a 

mobilidade espacial de famílias das comunidades estudadas. O entendimento 

da combinação dos fatores que resultam na decisão da transferência dos 

direitos associados à terra segundo a racionalidade camponesa se faz 

complexo exigindo um maior esforço em pesquisa. 

Porém, considerando os dados preliminares desta pesquisa, identificou-se que 

dentre os diversos fatores que influenciaram no processo de mobilidade 

espacial das famílias foram os seguintes: a morte do chefe de família; a falta de 

mão de obra para realização das atividades agrícolas determinada pela saída 

dos jovens e envelhecimento dos chefes de família; e a redução na 

dependência da terra no processo de reprodução social da família, 

principalmente para os casos em que as famílias já não residiam mais na 

comunidade. 

O Sr. Mauro ressalta alguns fatores que tem influenciado na redução da 

importância social da terra para grande parte das famílias das comunidades 

estudadas: 

[...] essa era a vida na terra aqui, a mesma 
ia sendo passada de pai para filhos, netos, 
bisnetos e assim por diante. Mas as coisas 
vão mudando! No tempo do meu avô e do 
meu pai a terra era a [única fonte de recurso 
para sustentar a família. Mas as coisas 
foram mudando, muitos foram estudar, 
foram aprendendo outras profissões, ai os 
mais velhos vão morrendo, ai os que ficam 
acabam vendendo a terra porque já não é 
mais tão importante, por não ter mais a 
mesma cultura com a terra. (Mauro Araújo, 
64 anos, morador da comunidade Santa 
Maria, entrevista concedida em 2012).  

                                                           
14 Tratamos neste estudo a comercialização como transferências de direitos associados à terra, 

isso porque,  a maioria das famílias não possuem formalmente o direito sobre a terra física, ou 

seja, o titulo de propriedade, encontrando-se apenas com o direito de posse. Nestes casos, a 

famílias possuem o direito de facto e não de jure. 
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Para melhor entendimento da complexidade na interação de fatores 

apresentaremos brevemente duas situações identificadas. O primeiro caso 

identificado é o do Sr. José Castelo, 64 anos, morador da comunidade Baiacu, 

e o segundo caso é do Sr. Francisco Ferreira, 69 anos, morador da 

comunidade Quaxinduba. 

No primeiro caso, o Sr. José nos conta que quando ainda criança morava com 

os seus pais em uma propriedade de terra na comunidade Água Clara. Porém, 

com a morte do seu pai, a sua mãe decidiu vender os direitos de parte do lote e 

ir embora para a cidade de Belém. Segundo o mesmo, o principal motivo foi à 

falta de mão de obra para a realização das atividades agrícolas, uma vez que 

os seus irmãos ainda encontravam-se pequenos. Quanto ao pedaço de terra 

que herdou, após o casamento acabou também vendendo para ir morar na 

comunidade Baiacu onde mora a família de sua esposa. Em meio a esses 

processos, o Sr. José também morou certo período na cidade de Belém, onde 

trabalhou como funcionário de uma empresa. Mas por não se adaptar a nova 

rotina de vida decidiu retornar para a comunidade e continuar desenvolvendo 

suas atividades na agricultura, conforme relata: 

A mamãe vendeu um pedaço de uma terra 
nossa de Água Clara já faz uns 40 anos. 
Nesse tempo meus pais tinham um lote lá. 
Mas quando minha mãe ficou viúva decidiu 
vender um pedaço da terra. Nesse tempo 
eu era muito jovem, tinha ainda os 
pequenos que não davam conta de 
trabalhar. Esses menores acompanharam a 
minha mãe quando ela foi embora para 
Belém. Quanto ao pedaço de terra que 
ficou, após eu me casar vendi e vim morar 
aqui para Baiacu onde morava a família da 
minha esposa. [...] Há um tempo atrás eu 
também fui para Belém trabalhar numa 
firma, mas não me acostumei. Eu não me 
acostumei porque desde aos meu 10 anos 
de idade sempre trabalhei na roça com o 
meu pai. Aí é difícil se acostumar com a 
rotina de lá (José Castelo, morador da 
comunidade Baiacu, entrevista concedida 

em 05/12) 

Aqui podemos identificar diferentes motivos de venda de direitos associados à 

terra e diferentes processos de mobilidade. Quanto aos motivos de venda de 
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direitos identificaram-se quatro, que são: o da morte de seu pai aliado a pouca 

disponibilidades de mão de mão de obra para o trabalho no roçado levando a 

sua mãe tomar a decisão de vender parte da terra e ir embora para a cidade de 

Belém; e os motivos do Sr. Getulio, o de fugir do “isolamento”, e o de manter a 

esposa morando próxima da família quando toma a decisão de vender a terra 

de Água Clara e ir morar em Baiacu. Já, quanto aos diferentes processos de 

mobilidade identificaram-se três, que são: a saída permanente de sua mãe com 

os irmãos menores para a cidade de Belém; a saída temporária do Sr. Getúlio 

para a cidade de Belém; e a saída permanente do Sr. Getúlio com a esposa da 

comunidade Água Clara. 

No segundo caso, o do Sr. Francisco Pereira nos conta que adquiriu por meio 

de herança uma terra que vendeu no ano de 2009. De acordo com seus 

relatos, a decisão se deu por três motivos, sendo eles: o fato de sua esposa na 

época encontrar-se com sérios problemas de saúde (hoje falecida), devido 

também a sua idade, por não possuir mais a mesma disposição para o trabalho 

no roçado; e pelo fato dos filhos que ainda residem na comunidade não 

estarem desenvolvendo atividades agrícolas na mesma. 

Neste último caso, como a terra já não cumpriria com a sua função social, 

decidiu vender para um de seus nove irmãos. Em outros casos registrou-se a 

venda de direitos associados à terra por moradores das comunidades à atores 

externos: 

[...] a maioria das famílias daqui de Santa 
Maria venderam suas terras para um 
político chamado Juvenil que depois foi 
passada para o Sr. Paulo Mineiro , um 
fazendeiro, e esse vendeu para a Pampa. 
Veja, essas terras aqui de Santa Maria e do 
Quaxinduba, praticamente todas já foram do 
Juvenil (Mauro Araújo, 64 anos, morador da 
comunidade Santa Maria, entrevista 
concedida em 2012).  

Em alguns casos foram identificados a transferência de terra diretamente para 

a empresa Pampa. Dentre os casos identificados é o do Sr. Jovelino, que 

segundo uma moradora da comunidade Quaxinduba, o mesmo vendeu para a 
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empresa Pampa devido não depender mais da renda do lote, uma vez que 

residia na cidade com toda a família. Este é um caso específico em que a 

família já morava na cidade quando decidiu vender a terra. Porém, em outros 

casos identificados, a família tem tomado à decisão de vender a terra para 

então passar a morar na cidade. 

Verifica-se que as diferentes decisões que determinam o processo de 

transferências de direitos associados à terra é constituído por uma complexa 

interação de fatores. Cabendo ainda destacar, que essa transferência é um 

processo que vem acontecendo desde o início da “ocupação”, porém, de forma 

mais intensificada nos últimos anos. 

Considerando o quadro atual, na comunidade Quaxinduba assim como na 

comunidade Santa Maria, a maioria dos agricultores já venderam suas 

propriedades de terra onde desempenhavam a agricultura. Hoje, a maioria das 

famílias possui apenas um “pedaço” de terra no interior das respectivas 

comunidades, local onde se encontram residindo. 

Embora somente 40% das 115 famílias que residem na comunidade Baiacu 

possuam terra para a implantação de cultivos agrícolas, verifica-se que 

aproximadamente 10% das famílias que residem na comunidade venderam 

terra. Isso porque, aproximadamente 25% das famílias são formadas por 

casais mais jovens que continuam desenvolvendo as atividades agrícolas no 

lote dos pais. Outros 10% são famílias que dependem de uma área de terra de 

vizinho ou parentesco para implantação de cultivos agrícolas. Quanto os 

demais 15%, esses se constituem nas famílias que dependem principalmente 

do trabalho assalariado, aposentadoria e/ou pensão.  

O ato de ceder um pedaço de terra para um vizinho ou parente é bastante 

comum entre as cinco comunidades estudadas. Esse tipo de relação ocorre 

tanto dentro da própria comunidade, como entre comunidades. Esse ato é 

tratado por Wolf (1976), como mecanismo de partilha que funciona também na 

repartição de outros recursos, a exemplo de frutos (açaí, piquiá, uchi, cupuaçu, 

castanha-do-brasil) e pescados (peixe, caranguejo, camarão, caramujo).  
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Esses mecanismos de partilhas baseado em laços de solidariedades são 

considerados por essas famílias como de fundamental importância para a sua 

permanência na comunidade, conforme relata o Sr. Manoel: 

Aqui todo mundo é fraco, tem que se ajudar 
nos momentos de dificuldades. Aqui quem 
tem uma terra acaba cedendo um 
pedacinho para quem não tem e está 
precisando sustentar a família. Outra coisa, 
a maioria dos que pescam aqui, não vende 
o pescado, faz é dividir entre os moradores. 
Assim a gente vai levando a vida por aqui 
(Manoel, morador da comunidade Baiacú, 
2012). 

 

Este mecanismo de partilha é definido a partir da organização interna 

fortemente estabelecida nas relações de parentesco e de vizinhança, fator este 

que tem ajudado as famílias a superar as diversas situações de 

constrangimentos enfrentadas ao longo do tempo. Segundo Wolf, (1976 p. 

109), os constrangimentos surtirão efeitos diferentes dependendo da 

especificidade de situação em que cada família estiver submetida e, para 

reduzir os efeitos dos constrangimentos, os camponeses podem estabelecer o 

“mecanismo de partilha”: 

 

Assim, se um grupo doméstico tem falta de farinha, pode tomar 
emprestado de outro. Se precisar de sementes, fará o mesmo. Ou se 
precisar de um pedaço de terra, tomará emprestada ou alugará de 
outra propriedade que tem menos bocas para alimentar (WOLF, 
1976, p. 110).   

 

Para superarem parte dos constrangimentos enfrentados nas comunidades, os 

as famílias têm adotado mecanismos de partilha, de reciprocidade, bem como, 

de solidariedade, como condição para a sua permanência na terra.  
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7. SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO E VALIDAÇÃO DAS 

DEMANDAS SOCIAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 

SOCIAL DA EMPRESA PAMPA 

 

7.1 Programação das oficinas de trabalho junto aos moradores das 

comunidades no entorno de reflorestamento. 

Entre os dias 11 e 15 de agosto, foram realizadas três oficinas de trabalho junto 

aos moradores das comunidades do entorno do reflorestamento. A 

programação de cada oficina obedeceu aos seguintes temas norteadores: 

Certificação Socioambiental; Estratégia Social da Empresa Pampa; 

Socialização do Estudo Socioeconômico e Ambiental; e Validação das 

Demandas Sociais. (Quadro 7). 

Quadro 7: Realização das oficinas junto aos moradores das comunidades no 
entorno do reflorestamento. 

Facilitadora Temas abordados Comunidade Data 

Rossynara Marques 
(TFT) 

1. Certificação Socioambiental; e 
2. Estratégia Social da Empresa Pampa.  

Baiacu 13/8/2012 
Ione Vieira 
(Consultora/Pampa) 

3. Socialização do Estudo 
Socioeconômico e Ambiental; e 

4. Validação das Demandas Sociais. 

Rossynara Marques 
(TFT) 

5. Certificação Socioambiental; e 
6. Estratégia Social da Empresa Pampa.  

Santa Maria 14/8/2012 
Ione Vieira 
(Consultora/Pampa) 

7. Socialização do Estudo 
Socioeconômico e Ambiental; e 

8. Validação das Demandas Sociais. 

Ione Vieira 
(Consultora/Pampa) 

9. Certificação Socioambiental; 
10. Estratégia Social da Empresa Pampa; 

1. Socialização do Estudo 
Socioeconômico e Ambiental; e 

2. Validação das Demandas Sociais.  

Quaxinduba*, 
(Quatro-Marco 
e Água Clara.) 

15/8/2012 

Fonte: Trabalho de campo, 2012. 

*Em função da proximidade entre as comunidades Quatro-Marco, Água Clara e Quaxinduba e 

do número de famílias que as constituem, optou-se pela realização de apenas uma oficina na 
comunidade Quaxinduba englobando as demais. 

As oficinas foram realizadas nas comunidades Baiacu, Santa Maria e 

Quaxinduba obedecendo aos quatro temas propostos. A apresentação e 

discussão de cada tema atendiam aos seguintes objetivos: 
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Certificação socioambiental:o de apresentar aos moradores de forma sucinta 

o processo de certificação socioambiental baseados nos princípios e critérios 

do FSC.Visando assim, garantir ummelhor esclarecimento sobre o papel das 

atividades socioambientais em que a empresa se propõe a desenvolver junto 

às comunidades. 

Estratégia social da empresa:o de apresentar e discutir junto aos moradores 

das comunidades envolvidas no processo de certificação as quatro etapas da 

Gestão Social da Empresa, que são: o estudo socioeconômico e ambiental; a 

elaboração do Plano de Gestão Socioambiental; a implantação do Plano de 

Gestão Socioambiental; e o monitoramento das ações. 

Socialização dos resultados: o objetivo dessa atividade é apresentar os 

resultados do estudo socioeconômico e ambiental para os moradores das 

comunidades e fim de promover uma discussão coletiva para reajustedas 

informações coletadas; 

Validação das demandas:o de apresentar as demandas levantadas durante o 

estudo socioeconômico e ambiental para posterior validação das que 

constituirão o Plano de Gestão Social da empresa Pampa. 

7.2 Realização da oficina de trabalho na comunidade Baiacu. 

A primeira oficina foi realizada no complexo esportivo da comunidade Baiacu, 

onde se fizeram presente 22 moradores (anexo 2). No primeiro momento 

Rossyna Marques do The Forest Trust (TFT) efetuou uma explanação em torno 

do tema Certificação Socioambiental. Em seguida a mesma discutiu junto aos 

moradores a estratégia de Gestão Social da empresa, enfatizando a 

importância de cada etapaque se consiste no estudo socioeconômico e 

ambiental; na elaboração do Plano de Gestão Socioambiental; na implantação 

do Plano de Gestão Socioambiental; e no monitoramento das ações (Figura 

32). 
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Figura 32: Apresentação do processo de certificação socioambiental e das 

estratégias social da empresa Pampaaos moradores da comunidade Baiacu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fonte: Trabalho de campo, 2012. 

Por se tratar de um tema relativamente novo, verificou-se que os moradores 

possuem muitas duvidas e questionamentos sobre o processo de certificação. 

Fator este que determina a necessidade de um trabalho contínuo de modo que 

venha garantir um melhor entendimento sobre o referido processo. 

No segundo momento, a consultora da Pampa socializou e problematizou junto 

aos moradores os principais resultados do estudo socioeconômico e ambiental 

num processo de complementação e averiguação de informações. Em seguida, 

foram apresentadas as demandas identificadas durante o estudo com posterior 

validação das consideradas prioritárias para elaboração do Plano de Gestão 

Social da empresa Pampa. 

As principais demandas identificadas através do estudo socioeconômico e 

ambiental foram as seguintes: 

1. Necessidade de fortalecimento da associação de moradores; 

2. Necessidade de fortalecimento da cadeia produtiva da farinha de mandioca; 

3. Necessidade de diversificação das atividades agrícolas; 
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4. Necessidade de criação de regras comunitárias para a atividade da pesca 

em áreas coletivas; 

5. Necessidade de regularização fundiária; 

6. Necessidades de manutenção das estradas; 

7. Necessidade de gerar novas oportunidades de trabalho principalmente para 

os jovens; e 

8. Necessidade de se trabalhar a sensibilização ambiental quanto ao destino 

do lixo gerado nos domicílios. 

Quanto ao processo de validação das demandas, elegeu-se 4 das oito sitadas 

acima. As demandas apresentadas no quadro abaixo estão na ordem de 

importância, conforme definida pelos moradores. Após definição das principais 

demandas, os moradores também identificaram os principais limites e 

potencialidas de cada uma. Para fechamento do processo de validação das 

demandas foram definidas preliminarmente algumas ações (Quadro 8). 
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Quadro 8: Demandas validadas por moradores da comunidade Baiacu durante 
a oficina de trabalho. 

Demandas Limites Potencialidades Ações 

1) Necessidade 
de 
fortalecimento 
da associação 
de moradores; 

Poucos moradores 
associados. 
 
Documentação 
irregular. 
 
Dificuldade em 
mobilizar os 
moradores. 

Igreja e associação 
esportiva como canal de 
comunicação. 
 
Pessoas capacitadas 
para elaboração de 
documentos. 
 
Disponibilidade de 
pessoas para atuar junto 
à diretoria. 

Reunir com a atual 
diretoria para avaliação 
da situação atual (análise 
documental). 
 
Efetuar a regularização 
documental da 
associação. 
 
Definir mecanismos de 
comunicação 

2) Necessidade 
de 
fortalecimento 
da cadeia 
produtiva da 
farinha de 
mandioca. 

Variação no preço 
do Quilo da farinha. 
 
Doença no cultivo 
da mandioca. 
 
Consumo de água 
utilizado nos 
tanques de 
fermentação das 
raízes. 
 
Mercado local 
limitado para o 
aumento de 
demanda. 
 
Uso do fogo no 
preparo de área. 

Interesse na produção 
coletiva de farinha. 
 
Solo com boas 
características físicas 
para o cultivo da 
mandioca. 
 
Possibilidades de 
potencializar a produção 
de outros subprodutos da 
mandioca (tucupi, 
maniçoba, tapioca, 
goma, etc). 
  
  

Fortalecer organização 
produtiva local. 
 
Efetuar um mapeamento 
dos produtores locais de 
farinha e subprodutos. 
 
Buscar apoio de órgãos 
de pesquisa e assistência 
técnica para 
solucionar/amenizar o 
problema da doença nos 
cultivo da mandioca. 
 
Efetuar um estudo da 
cadeia produtiva da 
mandioca (da produção à 
comercialização). 
  

3) Necessidade 
de manutenção 
das estradas. 

Precariedade e/ou 
ausência dos 
serviços prestados 
pelo Estado. 
 
Falta de articulação 
entre comunidades. 

Possibilidade de 
parcerias com outras 
comunidades para 
reivindicação de direitos. 
 
Comunidade com 
diferentes representante  

Definir reunião com 
representantes de 
comunidades vizinhas. 
 
Elaborar um documento 
reivindicando 
recuperação/manutenção 
das estradas. 

4) Necessidade 
de gerar novas 
oportunidades 
de trabalho 
principalmente 
para os jovens. 

Falta de recurso 
financeiro da família 
como limite na 
continuidade dos 
estudos. 
 
Poucas perspectivas 
de emprego local 
  

Maioria dos jovens com 
ensino médio. 
 
Maioria dos jovens 
residindo na 
comunidade. 
 
Interesse dos jovens no 
processo de geração de 
novas oportunidades de 
renda. 

Realizar mesa redonda 
com os representantes do 
movimento social local. 
 
Efetuar um mapeamento 
sobre o potencial jovem 
da comunidade.  
  

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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7.3 Realização da oficina de trabalho na comunidade Santa Maria. 

A segunda oficina ocorreu no barracão da igreja católica da comunidade Santa 

Maria, onde se fizeram presente dezessete (17) famílias (anexo 2). Assim 

como na comunidade Baiacu, o trabalho iniciou com a apresentação da 

Rossyna Marques do (TFT) efetuando uma apresentação sobre o tema 

Certificação Socioambiental. Obedecendo a programação, em seguida discutiu 

junto aos moradores a estratégia de Gestão Social da empresa. (Figura 33). 

Figura 33: Apresentação do processo de certificação socioambiental e das 

estratégias social da empresa Pampa aos moradores da comunidade Santa 

Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

Conforme o esperado, os moradores que se encontravam presente levantaram 

vários questionamentos em torno do processo de certificação, isso porque, 

além de tratar-se de um tema relativamente novo, começa também envolver 

diferentes interesses de ordem ambiental, social e econômico dos moradores. 

A apresentação dos principais resultados do estudo socioeconômico e 

ambiental contribuiu para o melhor entendimento dos participantes sobre esta 
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primeira etapa do trabalho, que é o de conhecer as comunidades e suas 

demandas para posteriormente definir linhas de ações que venham melhorar 

as condições de vida e de ambiente das mesmas (Figura 34). 

Figura 34: Apresentação das principais características econômicas da 
comunidade Santa Maria. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

A socialização dos resultados do estudo consistiu na apresentação dos 

principais aspectos sociais, econômicos e ambientais da comunidade. Apesar 

dos dados quantitativos terem sido obtidos a partir de uma amostragem 

relativamente pequena, sua integração com diferentes métodos qualitativos 

garantiu a obtenção de resultados suficientes para apresentar a atual situação 

na qual os moradores encontram-se inseridos.  

Considerando o contexto socioeconômico e ambiental da referida comunidades 

foram identificado no estudo sete (7) demandas, das quais os moradores 

presentes na oficina elegeram três (3) que nortearão o Plano de Gestão Social 

da empresa. As demandas identificadas junto aos moradores das comunidades 

foram as seguintes: 
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1. Necessidade de fortalecimento da associação de moradores; 

2. Necessidade de melhorar os serviços prestados à saúde; 

3. Necessidades de manutenção das estradas; 

4. Necessidade de criar novas oportunidades de trabalho principalmente para 

os jovens; 

5. Necessidade de criação de regras comunitárias para a atividade da pesca 

em áreas coletivas; 

6. Necessidade de regularizar a situação informal dos pescadores da 

comunidade junto à Colônia de Pesca do município de Vigia de Nazaré;  

7. Necessidade de se trabalhar a sensibilização ambiental quanto ao destino 

do lixo que hoje vem comprometendo o rio Guarimã. 

Conforme podemos observar no cartaz abaixo, por decisão das famílias 

presentes, foram eleitas três demandas que obedeceu a seguinte ordem de 

importância:1) necessidade de fortalecimento da associação de moradores; 2) 

necessidade de melhorar os serviços prestados à saúde; e 3) necessidade de 

criar novas oportunidades de trabalho principalmente para os jovens. (Figura 

35). 
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Figura 35: Demandas levantadas durante a realização do estudo 

socioeconômico e ambiental da comunidade Santa Maria e socializadas junto 

aos moradores para validação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

Após definida as quatro (04) demandas, obedecendo à ordem de importância 

estabelecida pelos moradores presentes na oficina, foram elencadas para cada 

uma delas os limites e potencialidades, bem como, ações preliminares (Quadro 

9). 

 

 

 

 



107 

 

 

 

Quadro 9: Demandas validadas por moradores da comunidade Santa Maria 
durante a oficina de trabalho. 

Demandas Limites Potencialidades Ações 

1) Necessidade 
de fortalecimento 
da associação de 
moradores; 

Associação 
desativada 
(documentação 
irregular). 
 
Falta de estrutura 
física. 
 
Falta de incentivo. 
 
Associados com 
débitos. 

Potenciais canais de 
comunicação: Igreja, 
clube esportista, escola, 
agente comunitário de 
saúde. 
 
Pessoas capacitadas 
para elaboração de 
documentos. 
 
Pessoas com tempo 
disponível para atuar 
junto a diretoria. 
  

Estimular a 
participação das 
famílias. 
 
Efetuar análise da 
situação documental. 
 
Definir mecanismos de 
comunicação. 
 
Realizar cursos de 
capacitação sobre 
associativismo. 

2) Necessidade 
de melhorar os 
serviços 
prestados à 
saúde. 

Descaso do poder 
público. 
 
Posto com estrutura 
comprometida. 
 
Ausência dos 
serviços a serem 
prestados. 
 
Organização local 
fragilizada. 

Proposta de apoio ao 
fortalecimento da 
associação. 
 
Outros representantes de 
comunidades vizinhas 
dispostos reivindicar 
melhoria dos serviços 
prestados. 
 
Pessoas da comunidade 
que atuam na área da 
saúde dispostas a 
colaborar na busca de 
melhoria. 
  

Articular ações 
conjuntas com outras 
comunidades. 
 
Elaborar um 
documento 
reivindicando 
reforma/manutenção 
do posto de saúde. 
  
  

3) necessidade 
de criar novas 
oportunidades de 
trabalho 
principalmente 
para os jovens 

Falta de recurso 
financeiro da família 
como limite na 
continuidade dos 
estudos. 
 
Poucas perspectivas 
de emprego local 
Falta de capacitação 
  

Maioria dos jovens com 
ensino médio. 
 
Jovens com diversas 
habilidades. 
 
Pessoas interessadas a 
trabalhar com viveiro de 
produção de mudas de 
essências florestais. 
 
Pessoas interessadas em 
trabalhar com hortaliças. 
  
  

Realizar mesa redonda 
com os representantes 
do movimento social 
local. 
 
Efetuar um 
mapeamento sobre o 
potencial jovem da 
comunidade.  
 
Definir parcerias com 
órgãos, empresas e 
instituições que 
possam apoiar tais 
ações. 
 
Criar mecanismo de 
geração de renda na 
comunidade. 

Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 
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Apesar dos moradores terem apontado a necessidade de se trabalhar à 

sensibilização ambiental quanto ao destino do lixo que hoje vem 

comprometendo o rio Guarimã, preferiu-se focar primeiramente nas três 

primeiras ações. 

7.4 Realização da oficina de trabalho na comunidade Quaxinduba. 

A terceira oficina ocorreu no refeitório da igreja Assembléiade Deus da 

comunidade Quaxinduba, onde se fizeram presente 32 famílias (anexo 2). 

Assim como na comunidade Baiacu e Santa Maria, o trabalho iniciou com uma 

apresentação sobre o tema Certificação Socioambiental (Figura 36). 

Figura 36: Apresentação do processo de certificação socioambiental e das 

estratégias social da empresa Pampa aos moradores das comunidades 

Quaxinduba, Água Clara e Quatro-Marco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

Obedecendo a programação, em seguida discutiu junto aos moradores a 

estratégia de Gestão Social da empresa obedecendo às quatro etapas: o 

estudo socioeconômico e ambiental; a elaboração do Plano de Gestão 

Socioambiental; a implantação do Plano de Gestão Socioambiental; e o 

monitoramento das ações. 

Por se tratar de um tema relativamente novo, conforme já mencionado acima, 

parte dos moradores presente na reunião afirma que esta é a primeira vez em 
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que uma pessoa externa à comunidade realiza um trabalho de esclarecimento 

sobre o referido tema. Cabe aqui destacar que mesmo tenha-se buscado 

esclarecer a duvidas e responder aos questionamentos, verifica-se a 

necessidade de um trabalho continuado a fim de garantir que as famílias das 

comunidades se apropriem do processo. Após apresentação de cada etapa da 

estratégia de gestão social da empresa, apresentamos o resultado da primeira 

etapa, ou seja, o resultado do estudo socioeconômico e ambiental (Figura 37). 

Figura 37: Apresentação dos resultados do estudo socioeconômico e 

ambiental, e validação das demandas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

Por se tratar de um trabalho a ser construído de forma conjunta (moradores e 

técnicos), busca-se como prioridade garantir um maior envolvimento dos 

moradores. Para isso, os principais aspectos econômicos, sociais e ambientais 

do estudo foram apresentados, discutidos e problematizados junto aos 

moradores presente na oficina. 
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Para facilitar o processo de construção, elencaram-se as principais demandas 

identificadas no estudo sobre os aspectos sociais, econômicos e ambientais 

das comunidades Quaxinduba, Quatro-Marco e Água Clara. Sendo elas: 

1. Necessidade de fortalecimento da associação de moradores; 

2. Necessidade de melhorar os serviços prestados à saúde; 

3. Necessidades de manutenção das estradas; 

4. Necessidade de se criar novas oportunidades de trabalho principalmente 

para os jovens; 

5. Necessidade de se trabalhar a sensibilização ambiental quanto ao uso das 

Áreas de Preservação Permanente APP; e 

6. Necessidade de fortalecer a agricultura familiar com enfoque na produção de 

frutas e hortaliças. 

Assim como nas demais comunidades, num processo de problematização os 

moradores elegeram as quatro demandas para eles consideradas de maior 

importância (Quadro 10). 

Quadro 10:Demandas validadas por moradores da comunidade Quaxinduba, 
Água Clara e Santa Maria durante a oficina de trabalho. 

Demandas Limites Potencialidades Ações 

1) 
Necessidade 
de 
fortalecimento 
da associação 
de moradores; 

Sócios 
inadimplentes.  
 
Alguns moradores 
ainda não são 
associados. 
 
Pouca participação 
dos moradores nas 
reuniões. 
 
 

Situação jurídica da 
associação totalmente 
legalizada. 
 
Nova demanda de sócios 
provenientes de 
comunidade vizinha. 
 
Pessoas com tempo 
disponível para atuar junto 
à diretoria. 
 
Área disponível para a 
construção da sede da 
associação. 
  

Estimular a participação 
das famílias. 
 
Agregar novos sócios. 
 
Realizar cursos de 
capacitação sobre 
associativismo. 
 
Construir a sede da 
associação. 
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2) 
Necessidade 
de melhorar 
os serviços 
prestados à 
saúde. 

Descaso do poder 
público. 
 
Ausência de um 
posto de saúde. 
 
Deficiência/ausência 
dos serviços a 
serem prestados à 
saúde. 

Estrutura da escola 
desativada que pode servir 
como estrutura do posto 
de saúde. 
 
Associação de moradores 
em atividade. 
 
Pessoas da comunidade 
capacitada para trabalhar 
como técnica em 
enfermagem. 
 
Pessoas da comunidade 
interessadas em trabalhar 
com agente de saúde. 

Articular ações conjuntas 
com outras comunidades 
para reivindicar melhoria 
nos serviços prestados à 
saúde. 
 
Elaborar um documento 
reivindicando do posto de 
saúde, um agente 
comunitário de saúde da 
própria comunidade, e 
regularização das visitas 
periódicas de médicos e 
enfermeiro. 
  

3) 
Necessidades 
de 
manutenção 
das estradas. 

Ano de eleição. 
 

Associação de moradores 
ativada. 

Articular ações conjuntas 
com outras comunidades 
para reivindicar 
recuperação e 
manutenção das estradas. 
 
Elaborar um documento 
reivindicando. 

4) 
necessidade 
de criar novas 
oportunidades 
de trabalho e 
renda 
principalmente 
para os jovens 

Falta de recurso 
financeiro da família 
como limite na 
continuidade dos 
estudos. 
 
Poucas 
perspectivas de 
emprego local 
Falta de 
capacitação 
  

Maioria dos jovens com 
ensino médio. 
 
Pessoas interessadas a 
trabalhar com hortaliças. 
 
Pessoas interessadas a 
trabalhar com granja. 
 
 
  
  

Realizar reunião para 
mapeamento da diferentes 
possibilidades de criação 
de oportunidades de 
trabalhos. 
 
Definir uma área coletiva 
para instalação de uma 
horta em grupo 
comunitário.  
 
Definir parcerias com 
órgãos, empresas e 
instituições que possam 
apoiar tais ações. 
 

Fonte: Trabalho de campo, Pampa, 2012. 

Verifica-se que as demandas levantadas são comuns entre as comunidades, 

embora alguns aspectos as diferem-se isso porque, encontram inseridas em 

um mesmo contexto.  

Obedecendo a este propósito, as demandas foram levantadas, 

problematizadas e definidas as prioritárias para constituir o Plano de Gestão 

Social da empresa Pampa Exportações. Para isso, fez-se necessário 

considerar o quadro social em que as comunidades encontram-se inseridas, 
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bem como, o de identificar ações que venham considerar a heterogeneidade de 

situações. 

Por tratar-se de um processo em construção, as informações obtidas nesse 

estudo foram identificadas e problematizadas junto aos moradores de modo a 

garantir que as demandas sejam às por eles apresentadas. Conforme tratado 

por D’incao e Roy (1995) o desenvolvimento começa pela apropriação dos 

sujeitos no processo. Havendo assim, a necessidade de criação de relações 

democráticas entre moradores e agentes externos a fim de evitar/quebrar 

relações de dominação, levando-os a uma maior autonomia, como cidadãos 

frente aos problemas enfrentados a partir de uma “mediação libertadora”.  
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Anexo 1) Questionário de pesquisa. 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL 
 

Data:____/____/______ 
Nome:                                                                                                                          Idade: 
Profissão: 
Comunidade: 
Nome da propriedade:                                                                                            Tamanho 
(ha):                             
 
A. Composição do domicílio. 

Nº de 
identificação 

Nome do membro 
do domicílio Parentesco Idade 

Sexo 
(F) 
(M) Escolaridade 

Onde está 
morando 
atualmente? 

1     

Responsável 
pelo 
domicílio     

 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

Quem são as pessoas que vivem no domicílio? 
1) Códigos: 1=esposa/o; 2 filho/filha; 3=genro/nora; 4=neto(a); 5=Mãe/pai; 6=sogra/sogro; 7=irmão ou 
irmã; 8=cunhado/a; 9=tio/tia; 10=sobrinho/sobrinha; 11=filho/filha adotivo(a); 12=outra relação 
familiar; 13=não parente. 

 
B) Algumas perguntas sobre a unidade familiar 
1. Qual é o estado civil da pessoa responsável pelo domicílio? Códigos: 

1=casado ou amigado e morando junto com cônjuge; 2=casado mas o 
cônjuge trabalha longe; 3=viúvo/viúva; 4=divorciado; 5=nunca foi casado; 
9=outros, especifique:   

2. O/a responsável pelo domicílio nasceu na comunidade?   

3. Se ‘não’: A quanto tempo o/a responsável pelo domicílio vive nesta comunidade?   

4. Se respondeu ‘não’ à pergunta 3: de onde veio antes de morar nesta 
comunidade? Códigos: 1=comunidade vizinha; 2= município vizinho ; 3=outro 
estado; 4= outro   
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5. Em quantos lugares o/s responsável pelo domicílio morou nos últimos 10 anos, 
excluindo esta comunidade? 

  

6. Os membros do domicílio contraíram alguma doença tropical grave nos últimos 
12 meses? Códigos: 1=malária; 2= dengue; 3=leishmaniose; 4= outra doença grave 
(especificar)   

Nº 
pessoas 

7. Qual a religião predominante no domicílio?   

 
C) Informações sobre a terra que ocupa 
1. Desde que ano explora essa terra? 
 
2. Por favor indique o tamanho da terra/área (em hectares) que possui/ocupa de 
acordo com as categorias abaixo. 

Categoria Área (ha) 

Categoria de 
posse/propriedade 

1. Floresta:     

2. Floresta Natural     

3. Floresta Plantada     

4. Floresta manejada     

Área Agrícola:     

5. Culturas agrícolas     

6. Pastagem Plantada     

7. SAF's     

8. Capoeira fina     

9. Capoeira grossa     

10. Outros tipos de vegetação/uso da 
terra     

Terra alugada a alguém 1 – 10     

Terra alugada de alguém 1 – 10     

 
2. Atividades agrícolas por ordem de importância (principal finalidade sublinhar) 

Ordem 
Produto Consumo Venda 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
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15 
   

 
 
3. Produtos florestais utilizados pela família (sublinhar a principal finalidade) 

Ordem 
Produto Consumo Venda 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

15 
   

 
4. Produtos pesqueiros coletados pela família (Sublinhar por ordem de 

importância) 
Ordem 

Produto Consumo Venda 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

 
5. Sistema de criações (Sublinhar por ordem de importância) 

Ordem 
             Categoria animal Consumo Venda 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
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D. Outras atividades 
1. Atividades/rendas não agrícolas (comércio, aposentadoria). 

Ordem 
Atividade 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

E. Dados sobre bens/equipamentos que possam indicar condições/qualidade de vida 
1. Bens e equipamentos 

Bens/Equipamentos Unidades Bens/Equipamentos Unidades 

1. Carro   13. Antena Parabólica   

2. Trator   14. Gerador   

3. Moto   15. Farinheira   

4. Bicicleta   16. Piladora de arroz   

5. Telefone    17. Motobomba   

6.TV    Outros:   

7. Rádio       

8.  Gravador /CD/DVD/vídeo       

9. Fogão a gás       

10. Geladeira       

11 Barco de pesca       

12. Moto serra       

 
2. De forma geral, como você avalia a sua condição de vida nos últimos 12 meses? 
(   )muito insatisfeito;(   ) insatisfeito;(   ) indiferente;(   )satisfeito;(   ) muito satisfeito 
 
3. A produção de alimentos e os ganhos da família nos últimos 12 meses tem sido 
suficientes para cobrir o que você considera que sejam as necessidades do domicílio?  
(   ) não; (   ) penas em parte; (   ) sim 
 
4. Comparando com 5 anos atrás, como você considera a condição de vida atual em 
seu domicílio? 
(   ) pior agora;(   ) a mesma; (   ) melhor agora 
 
5. Se melhor ou pior: Qual a principal razão para a mudança? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
F) Informações sobre a relação empresa comunidade 
 
1. Como o Sr. ver o processo de aquisição de terra da empresa PAMPA para 

plantações florestais? 
 
2. Já existiu e/ou existe algum tipo de conflito entre a comunidade e a empresa 

PAMPA? 
 
3. De que forma a empresa tem afetado a sua família e as demais pessoas da 

comunidade (elencar os aspectos positivos e negativos)? 
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Anexo 2) Listas de participação dos moradores das oficinas realizadas nas 

comunidades Baiacu, Quaxinduba (incluindo Quatro-Marco e Água Clara) e 

Santa Maria tempo como principais objetivos: apresentação do processo de 

certificação florestal; das estratégias social da empresa; do resultado do estudo 

socioeconômico e ambiental; e validação das demandas para elaboração do 

Plano de Gestão Social da Empresa. 
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Anexo 3: Listas de participação dos moradores das oficinas realizadas nas 

comunidades Baiacu, Quaxinduba (incluindo Quatro-Marco e Água Clara) e 

Santa Maria tempo como principais objetivos: regularização da Associação de 

moradores; Apresentação do Procedimento Operacional Padrão (POP) social; 

Identificação preliminar de HCVA; e definição de grupos de trabalho para 

elaboração do Plano de Gestão Social da empresa Pampa . 

 

 

 

Anexo 4: Listas de participação dos funcionários da empresa Pampa em uma 

reunião para identificação preliminar de HCVA. 

 


