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RESUMO 

 

O Brasil é considerado um dos países mais biodiversos da Terra e o uso de seus 

recursos naturais representa um fator decisivo para o seu desenvolvimento socioeconômico. A 

região amazônica é um importante reservatório destes recursos e, portanto, a ocupação 

ordenada dessa região é de extrema importância para alcançar um desenvolvimento 

sustentável. O Amapá, Estado mais preservado do Brasil, possui grande parte de seu território 

(76%) sob proteção ambiental, assim necessita de políticas públicas consistentes que 

promovam o desenvolvimento socioeconomico e ambiental. Visando ordenar o processo de 

ocupação e o uso de seus recursos, o governo do Amapá criou em 2006 a Floresta Estadual do 

Amapá (FLOTA/AP), a qual circundou determinados assentamentos rurais, dentre eles o 

Projeto de Assentamento Carnot, localizado no município de Calçoene – Amapá – Brasil. 

Com a criação desta Unidade de Conservação, as comunidades do entorno depararam-se com 

a dicotomia da preservação e desenvolvimento, demandando estudos e pesquisas que 

busquem soluções para equilibrar estes dois propósitos. Com o objetivo de identificar quais as 

espécies da diversidade de flora são extraídas pela comunidade do Carnot para consumo e 

comercialização e quais são retiradas da área do Módulo 4 da FLOTA/AP. Primeiramente, foi 

feita a caracterização da comunidade e o levantamento das espécies da diversidade de flora. 

Para tanto, foram coletados dados secundários e realizadas entrevistas em instituições e com 

os comunitários. Para estimar as espécies de maior importância foram calculados o Nível de 

Fidelidade (NF) e a Concordância quanto ao Uso Principal (CUP) para as espécies citadas por 

mais de três entrevistados. Posteriormente foi estimada a área do Módulo 4 potencialmente 

utilizada para a coleta das espécies comercializadas utilizando técnicas da geoinformação. 

Apesar da agricultura ser a principal atividade produtiva, o extrativismo foi apontado como 

uma atividade importante para a complementação de renda. Foram listadas 45 espécies 

nativas coletadas para consumo e destas somente quatro são comercializadas (açaizeiro, cipó 

titica, angelim e sucupira). Das quatro espécies somente o açaizeiro é amplamente utilizado. 

A extração de cipó titica tem por finalidade a venda de produtos feitos artesanalmente e em 

pequena escala. As espécies madeireiras normalmente provêm da abertura do roçado, com a 

comercialização inexpressiva, sendo pouco explorada. As espécies extrativistas são coletadas 

nas áreas de floresta, tanto dentro quanto no entorno de suas propriedades. Poucos assentados 

demonstraram ter conhecimento sobre a existência da FLOTA/AP. Diante dos resultados 

obtidos ficou clara a importância de se investigar o conhecimento das comunidades sobre a  



                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

 

 

 

biodiversidade e como ela faz uso de seus recursos, tornando-se importante dar continuidade a 

pesquisas na região norte do Estado, pois com os investimentos na malha viária e a construção 

de equipamentos urbanos, a possibilidade de expansão do mercado agropecuário será 

iminente. Cabe, portanto, ao poder público e aos gestores, buscar elementos e políticas que 

conciliem o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, de forma que as 

comunidades envolvidas possam melhor utilizar os recursos da biodiversidade local e ao 

mesmo tempo, promover o desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: PA, extrativismo, desenvolvimento sustentável, conservação 

ambiental, FLOTA/AP. 

 



                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                                                                             

 

 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is considered one of the most biodiverse countries on Earth, and the use of 

natural resources is a decisive factor in their socioeconomic development. The Amazon region 

is an important reservoir of resources and therefore planed occupation of this region is 

extremely important for achieving sustainable development. Amapá is the most preserved 

state of Brazil, it has most of its territory (72%) under environmental protection, and therefore 

requires consistent public policies that promote socioeconomic and environmental 

development. In order to organize the land occupation process and the use of its natural 

resources, in 2006 the government of Amapá created the Amapá State Forest (FLOTA/AP), 

which surrounded some rural settlements, including Carnot Settlement Project, located in the 

municipality of Calçoene. With the creation of this Conservation Unit, the surrounding 

communities faced with the dichotomy of conservation and development, demanding studies 

and research that search for solutions to balance these two purposes. This study was 

developed in the Carnot Settlement Project, Calçoene - Amapá - Brazil, aiming at 

understanding the real contribution of flora biodiversity of Amapá State Forest to the social 

economic development of the communities in its surrounding. Firstly, we described the 

characteristics of the community and surveyed the species of native and cultivated flora 

diversity, through collecting secondary data and interviewing institutions and the community. 

For estimate the species of more importance, it was done the calculation of Level of Fidelity 

and Concordance as the Main Use for the species wrotten in more than three interview. 

Subsequently land uses land cover related to extractive activity in Module 4 of FLOTA/AP 

was quantified using geoinformation techniques. In spite of agriculture be the main producing 

activy, the extrativism was appointed as an activity as an complementary income. It was 

found that extractive activity is important for supplementary income. It was listed 45 collected 

native species, but only four are used for trading (açai, cipó titica, angelim and sucupira). 

From these four species only Açai is widely used. The extraction of Cipo titica is aimed for 

trading of handcrafted products on a small scale. Timber species usually come from the 

opening of areas for cultivation, with trade practically nonexistent and weakly explored. The 

extractive species are collected in the forest areas, both inside and around its properties, which 

for them is a common asset and source of livelihood. However, few settlers have 

demonstrated awareness of FLOTA/AP. In front of the results gotten, it was certain the 

importance to investigate the knowledge in communities about the biodiversity and how does  



                                                                                                                                                                             

 

 

 



                                                                                                                                                                             

 

 

 

it make uses their own resources, being important keep on researches in north region of the 

state, because with investments on the roads and urbans equipment’s building, the possibility 

of expanding agropecuary market will be imminent. It is very important to design policies that 

reconcile economic development with environmental conservation in this region, so that the 

communities involved can make use of the local biodiversity resources and, at the same time, 

promote their sustainable development. 

 

Keywords: PA, extractive activity, sustainable development and environmental conservation 

and FLOTA/AP. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O Brasil é considerado um dos países mais biodiversos da Terra, abrigando parte do 

bioma Amazônia, o qual possui uma variedade de espécies da fauna e flora de relevância 

mundial (PNUMA, 2008). A utilização desses recursos naturais representa um fator decisivo 

para o desenvolvimento socioeconômico (BENSUSAN, 2002) tanto da região amazônica 

como de todo o país. No entanto, o Brasil ainda convive com muitas disparidades sociais e a 

má distribuição de renda, frutos de uma evolução histórica baseada em um modelo de 

desenvolvimento socioeconômico excludente, onde o aproveitamento da natureza ocorreu 

com grande ênfase em atividades predatórias para o meio ambiente (ARRUDA, 1999). 

A partir da década de 70, o Governo Federal estimulou a ocupação da região 

Amazônica. Entretanto, essa ocupação ocorreu de forma desordenada associado ao processo 

perverso de apropriação fundiária (grilagem) (ESCADA et al., 2005), provocando a 

exploração indiscriminada e crescente dos recursos naturais, como o garimpo e a exploração 

madeireira. Buscando promover atividades agropecuárias e diminuir os impactos causados 

pela ocupação desordenada da região Amazônica, o Governo Federal criou projetos voltados a 

reforma agrária que estimularam a migração para esta região 

(ESTERCI; SCHWEICKARDT, 2010). Porém, a falta principalmente de infraestrutura, 

assistência técnica e financiamento para os migrantes que chegaram aos assentamentos 

contribuiu para que os mesmos recorressem à exploração da floresta para buscar formas de 

subsistir (NAASE, 2010).  Este processo de ocupação da região continuou a causar impactos 

sobre a floresta. 

Assim, com o avanço das atividades antrópicas e a crescente preocupação com o meio 

ambiente, o Governo Federal criou em 18/07/2000 pela Lei Federal n
o
 9.985, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que estabelece áreas de relevância natural e 

belezas cênicas, as chamadas Unidades de Conservação (UCs). No SNUC, de acordo com a 

tipologia da área foram impostos limites para o uso e ocupação de tais áreas, representando 

um importante instrumento legal para a conservação da biodiversidade. 

Portanto, se de um lado tem-se uma política de interesses conservacionistas e de outro 

uma política desenvolvimentista, é fundamental compatibilizar os interesses paralelos e em 

conflito para alcançar um desenvolvimento sustentável (BECKER, 2001). Assim, o desafio é 

a concepção de políticas que, ao mesmo tempo favoreçam o acesso à terra para que os 
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pequenos agricultores conservem os recursos naturais da Amazônia 

(BRANDÃO JR; SOUZA JR, 2006). 

Por possuir 72% (10.476.117 de hectares) do seu território sobre proteção ambiental 

(em forma de UCs), o Estado do Amapá, o mais preservado do Brasil, apresentando a menor 

taxa de desmatamento e possuindo o maior número de unidades de conservação do País 

(IEF, 2005). Assim, é necessário a implementação de políticas públicas fortes para o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Visando, ordenar o processo de ocupação e o 

uso de seus recursos, o governo do Amapá criou em 2006 a Floresta Estadual do Amapá 

(FLOTA/AP), a qual circundou determinados assentamentos rurais, dentre eles o PA Carnot, 

no município de Calçoene. Com a criação desta UC, as comunidades do entorno deparam-se 

com a dicotomia da preservação e desenvolvimento, demandando estudos e pesquisas que 

busquem soluções para equilibrar estes dois propósitos. Assim, se faz necessário estudar qual 

é a real contribuição da Floresta Estadual do Amapá para o desenvolvimento socioeconômico 

das comunidades em seu entorno. 

O conhecimento do uso e a importância cultural, alimentar e medicinal das espécies 

vegetais para a comunidade é de suma importância, de forma que conhecendo e valorizando 

os recursos naturais, a população possa contribuir para a manutenção da biodiversidade e dos 

recursos naturais dos ecossistemas (DIEGUES, 1994). Principalmente com o possível 

aumento da demanda por recursos naturais ocasionados pela pavimentação da BR-156 e a 

conclusão das obras da ponte Binacional que ligará o Brasil e a Guiana Francesa. 

 

 

2 HIPÓTESES                       

 

   

 A comunidade do Carnot comecializa espécies da flora coletadas na área do Módulo 4 

da FLOTA/AP; 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Identificar quais as espécies da diversidade de flora são extraídas pela comunidade do 

Carnot para consumo e comercialização e quais são retiradas da área do Módulo 4 da 

FLOTA/AP. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Caracterizar o perfil socioeconômico da comunidade do PA Carnot; 

 Identificar as espécies da diversidade de flora que são utilizados pela comunidade do 

PA Carnot e qual a sua finalidade; 

 Identificar quais espécies extraídas da diversidade de flora do Módulo 4 pela 

comunidade do PA Carnot são comercializadas; 

 Estimar a área do Módulo 4 da FLOTA/AP potencialmente utilizada pela comunidade 

do Carnot para a extração das espécies de flora comercializadas.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1 A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E O DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO 

 

 

Ao longo da história, a interação homem-natureza evoluiu numa perspectiva crescente 

de exploração e degradação dos recursos da biodiversidade (ALVES et al., 2009).  As 

populações humanas que ocupam florestas tropicais convivem com a diversidade destes 

ambientes e desenvolvem cada qual, à sua maneira, formas de explorá-los para sua 

sobrevivência (AMOROZO; FURLAN; PINTO, 2006). Desta forma, as espécies vegetais 

desempenham importante papel para a sobrevivência humana (ALVES et al., 2009).  

Como fonte primária de recursos, a biodiversidade fornece alimento, utensílios, 

madeira para construções, remédios e combustíveis para o homem. Assim a conservação de 

espécies, ecossistemas e recursos genéticos assume uma grande importância para a 

manutenção dos processos ecológicos naturais. Além disso, os componentes da 

biodiversidade fornecem uma série de serviços ecológicos, que implica valores econômicos, 

estéticos e recreativos (ALHO, 2008) e constituem portanto, uma fonte de produtos para 

exploração e consumo, sendo primordial para o desenvolvimento das populações humanas.  

Com uma biodiversidade diversificada, o Brasil possui de 50 a 56 mil espécies 

descritas de plantas superiores que corresponde a 20 a 22% do total mundial conhecido 

(MITTERMEIER et al., 1997). Segundo o relatório da Conservação Internacional, estima-se 

que dentro de um hectare da floresta Amazônica brasileira podem ser encontradas entre 400 e 

750 árvores (SILVA; TOLEDO; VIEIRA, 2005), ocupando uma área de 4,9 milhões de km², 

com cerca de 40% do remanescente de florestas tropicais úmidas do mundo, desempenhando 

um papel fundamental na manutenção da biodiversidade (MAUÉS; OLIVEIRA, 2010).  

O uso de produtos como o açaí, castanha-do-pará, copaíba, andiroba, cacau, cupuaçu, 

bacuri, cumaru, látex e pau-rosa tem participado ativamente da economia da região 

Amazônica, de forma que, esses produtos florestais não madeireiros vem despertando cada 

vez mais o interesse das indústrias de alimentos funcionais, fibras, fitoterápicos, cosméticos, 

óleos essenciais e biocombustíveis (CARVALHO, 2010).  
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No entanto, com o crescimento da população humana e o aumento da demanda por 

tais produtos, tem ocorrido uma ameaça crescente para os ecossistemas tropicais, que ganha 

forças com o desmatamento (via expansão agrícola e projetos desenvolvimentistas) e com as 

práticas de caça de animais silvestres (PARRY et al, 2009). Desta forma, tanto a comunidade 

científica internacional quanto os governantes e entidades não governamentais e 

ambientalistas alertaram para a perda da biodiversidade. Essa preocupação ocorre 

particularmente quando se trata de regiões tropicais, como a Amazônia, que nas últimas três 

décadas perderam 17% da sua cobertura florestal (MAUÉS; OLIVEIRA, 2010). 

Observa-se que as intervenções humanas normalmente estão ligadas à busca pelo 

desenvolvimento econômico, que de acordo com a definição de Bresser-Pereira (2006) seria 

um processo histórico de acumulação de capital e de aumento da produtividade pelo qual 

passa a economia de um determinado local, levando ao crescimento sustentado da renda e à 

melhoria dos padrões de vida de sua população. Assim, conservar a biodiversidade e ao 

mesmo tempo promover o desenvolvimento econômico é um dos grandes desafios da 

atualidade (FEARNSIDE, 2006), configurando-se na busca de formas de conciliar a 

diminuição da desigualdade social e econômica com a redução das pressões sobre áreas 

naturais, evitando perda de espécies e a diminuição dos estoques naturais e dos serviços 

ecossistêmicos (AMARAL FILHO, 2001). 

Em um país megadiverso como o Brasil, o uso da diversidade de espécies de forma 

sustentável, tem o potencial de representar uma parcela significativa de desenvolvimento 

econômico, podendo valorizar políticas conservacionistas locais (AMARAL FILHO, 2001). 

Em especial, aquelas seguem a premissa de que é possível conciliar o crescimento econômico 

com o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis. No entanto, é necessário o 

investimento em estudos sobre as potencialidades locais e o modo de vida das populações 

envolvidas, no sentido de garantir uma maior integração entre as políticas ambientais, o 

desenvolvimento e a produção econômica. Procurando, dessa forma, garantir a integração 

necessária para se promover a sustentabilidade por meio do uso da biodiversidade, em suas 

diversas esferas econômica, ambiental e social. 
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4.2 INSTRUMENTOS DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

 

Ao afirmar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

Constituição Federal/88 definiu que a titularidade desse direito é assegurada ao indivíduo 

como também à coletividade, e que defendê-lo e preservá-lo é uma obrigação do Estado, Um 

dos instrumentos legais que a administração pública possui para defender, proteger e 

preservar o bem público é a criação dos espaços protegidos (BENATTI, 1999). 

Assim, a criação de espaços protegidos passou a ser fundamental para assegurar a 

eficácia do mandamento constitucional e garantir o equilíbrio ecológico. Desta forma, o 

Governo Federal criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), por meio da 

Lei n° 9985 de 18 de julho de 2000, visando conservar a biodiversidade e ecossistemas, 

estabelecendo áreas em regime especial de administração, instituídas legalmente pelo poder 

público, com base em estudos prévios que demonstram as razões técnico-científicas e 

socioeconômicas que justificam a sua criação, chamadas Unidades de Conservação (UCs) 

(FEARNSIDE, 2003).  

Essas UCs possuem, em geral, características ecológicas ou paisagísticas 

especialmente importantes, como: elevada riqueza de espécies de flora e fauna, presença de 

espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, amostras representativas de diferentes 

ecossistemas, significativa beleza cênica ou recursos naturais indispensáveis para o bem estar 

das comunidades humanas (KINKER, 2002). 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos: 

Unidades de Uso Sustentável e Unidades de Proteção Integral dos Recursos Naturais. Cada 

um desses grupos, possui características específicas, sendo que as Unidades de Proteção 

Integral não permitem a exploração ou o aproveitamento dos seus recursos de forma direta. 

Enquanto que, as Unidades de Uso Sustentável preveem o aproveitamento econômico direto 

dos recursos, compatibilizando a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais (MMA, 2004). Hoje, no Brasil existem 310 unidades de 

conservação federais, divididas em 12 categorias que são geridas pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). 

 No Amapá, a Constituição Estadual (Art. 210) garante a proteção dos ecossistemas e 

uso dos recursos naturais, assegurando a participação popular em todas as decisões 

relacionadas ao meio ambiente e o direito à informação sobre essa matéria que, aliada à Lei 
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complementar nº. 0005/94 que instituiu no Estado o Código de Proteção ao Meio ambiente 

que entre seus princípios básicos elenca a exploração e a utilização racional dos recursos 

naturais com fins de não comprometer o equilíbrio ecológico. 

Atualmente, o território do Estado contempla sete Unidades de Conservação federais, 

cinco estaduais, duas municipais e quatro Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN), que somadas às áreas indígenas alcançam 76% da área preservada do estado (SEMA, 

2010), sendo considerado o mais preservado do Brasil. 

 

 

4.3 DIREITOS DE OCUPAÇÃO E USO DA TERRA 

 

 

A história agrária do Brasil é marcada por uma constante luta contra a desigualdade na 

distribuição de terras: de um lado, grandes latifúndios, em grande parte improdutivos, e de 

outro, pequenos produtores que não possuem terras para trabalhar, sendo um desafio 

constante no planejamento rumo ao processo de desenvolvimento do Brasil (CARMO, 1999). 

Assim, a criação de estratégias específicas de combate à pobreza e as desigualdades sociais, 

por intermédio do fomento ao desenvolvimento rural territorial, passou a ser bastante 

discutida e abordada dentro de programas e políticas públicas do País 

(GUANZIROLLI et al, 2002). 

Com este propósito, visando promover o aproveitamento econômico da terra, por volta 

da década de 70, o Governo Federal criou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), e iniciou um processo de reforma agrária, que conforme o Estatuto da 

Terra (Lei n
o 

4.504/64) é o conjunto de medidas que buscam promover a melhor distribuição 

de terra, mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de 

justiça social e ao aumento de produtividade. 

Dentro de tais medidas, para apaziguar o conflito da má distribuição de terras, o 

INCRA fomentou a criação dos chamados Projetos de Assentamento (PAs), que de acordo 

com a Portaria n
o
 80/2002 do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) é a unidade 

territorial usada pelo programa de reforma agrária do Governo Federal, podendo ser ou não 

em parceria com estados ou municípios, para receber em suas várias etapas, indivíduos 

selecionados pelos programas de acesso e uso da terra. A administração, gerenciamento e 

instalação de equipamentos e serviços de apoio nos PAs são financiados pelo Programa 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), sendo de responsabilidade 

das associações de produtores de cada assentamento cobrar e intermediar a execução de tais 

medidas (HESPANHOL, 2010). 

Os PAs são peças importantes dentro do processo de reforma agrária, já que buscam 

integrar os assentados com o meio rural, fazendo com que se tornem produtivos tanto para a 

sua subsistência quanto para comercialização nas comunidades em seu entorno 

(ALBUQUERQUE; COELHO; VASCONCELOS, 2004). De forma que o sucesso produtivo 

de um PA relaciona-se com as facilidades de crédito e de escoamento da produção 

(NAASE, 2010). Portanto, a proximidade e acessibilidade dos PAs com os mercados 

consumidores são fatores primordiais para o advento destes, de forma que assentamentos no 

entorno de mercados que absorvam a produção agropecuária e que se interliguem com 

agroindústrias, tendem a se beneficiar, conseguindo inserir a produção dos assentados nas 

cadeias produtivas locais (BITTENCOURT et al., 1999), promovendo assim o 

desenvolvimento econômico de sua comunidade. 

Contudo, durante a década de 80, quando iniciou a instalação dos assentamentos do 

INCRA na Amazônia, os imigrantes não possuíam a princípio meios de aquisição de 

alimentos e renda, pois muitos PAs eram em locais distantes, onde não havia roças e 

comércios próximos, fazendo com que os mesmos recorressem às florestas para buscar formas 

de subsistir (NAASEL, 2010). Dessa necessidade, muitos assentados passaram a desenvolver 

atividades extrativistas, que mais tarde, passaram a fazer parte da composição de renda dos 

mesmos, juntamente com as atividades agropecuárias. No entanto, a carência de meio de 

sobrevivência e consciência em relação ao manejo sustentável da floresta, ocasionou a 

exploração madeireira, a princípio, com fins de subsistência, porém com uma tendência ao 

uso irracional dos recursos naturais (GUERRA, 2002). 

Por fim, de modo geral as políticas brasileiras de distribuição e uso da terra 

estimularam a transformação da floresta em áreas agrícolas e para a pecuária e ignoraram a 

importância da biodiversidade em seus planejamentos (BENSUSAN, 2002). Desta forma, 

cabe uma reavaliação de tais programas, de forma que se adeque as suas diretrizes aos 

aspectos socioeconômicos e ambientais das áreas envolvidas. 
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4.4 A CRIAÇÃO DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ (FLOTA/AP) 

 

 

Em termos de proteção florestal, e consequentemente de diversidade biológica, o 

Estado do Amapá é destaque, sendo proporcionalmente o estado mais preservado do Brasil, 

possuindo 97% de sua cobertura florestal intacta, onde quase 70% estão sob forma de 

proteções especiais à biodiversidade, possuindo 19 unidades de conservação: 12 federais, 

cinco estaduais e duas municipais (IEF, 2010). 

O Governo Federal legitimou ao Estado do Amapá o poder de decisão para a 

destinação e de proteção de suas áreas florestais, diante desta situação, o Governo Estadual do 

Amapá criou o Plano Anual de Outorga Florestal - PAOF, tendo em vista definir o processo 

de exploração de seus recursos florestais com respaldado nos preceitos do manejo florestal 

sustentável (IEF, 2010).  

Desta forma, a Lei estadual nº 1.028/ 2006 criou a Floresta Estadual do Amapá 

(FLOTA/AP), correspondendo a uma área de 23.694 km
2
, com a finalidade de promoção do 

desenvolvimento econômico do Estado e o uso sustentável dos recursos florestais (Figura 1). 

Assim, com a criação da FLOTA/AP objetivou-se favorecer o aproveitamento de matéria-

prima oriunda de manejo florestal para consolidar diferentes cadeias produtivas, identificando 

os potenciais pólos de desenvolvimento capazes de gerar emprego e renda (IEF, 2010).  
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Figura 1: Mapa com a localização da Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP) e a distribuição de 

seus quatro módulos com destaque para o Módulo 4. 

 

 

A constituição da FLOTA/AP representou um acréscimo de mais 16,25% da área 

estadual ao Corredor da Biodiversidade do Amapá, significando uma ampliação das áreas 

protegidas no Estado. Assim, a implantação da FLOTA/AP constituiu um dos eixos principais 

da política de desenvolvimento sustentável da economia florestal do Amapá, de forma a 

garantir o uso racional dos recursos florestais e o suprimento de matéria-prima como 

contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Estado (IEF, 2010). 

A FLOTA/AP possui quatro módulos distintos que compreendem uma área 

descontínua estimada em 2.369.400 ha, apresentando os seguintes limites geográficos: ao 

Norte a Reserva Indígena Uaçá; ao Sul a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Iratapuru e o Assentamento Agroextrativista do Maracá; a Leste a BR 156; a Oeste com o 

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e a Floresta Nacional  do  Amapá (IEF, 2010).  

Para atender às demandas socioeconômicas e ambientais foi pensado o uso da FLOTA/AP 

sob regime de concessão, utilizando produtos não madeireiros e madeireiros.   
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Com base em estudos sobre as potencialidades da área da FLOTA/AP, os módulos 1, 2 

e 3, tendem a se destinar à exploração madeireira, enquanto o Módulo 04, que possui uma 

área de 9.739,6 km² compreendida nos município de Calçoene e Oiapoque, foi pensando para 

a conservação e provisão de serviços ambientais. Isso se deve à sua proximidade com a 

Guiana Francesa, pois a sua localização está compreendida na Faixa de Fronteira a qual exige 

ocupação e uso da terra diferenciado. E também porque ela está localizada entre o Parque 

Nacional das Montanhas do Tumucumaque e a Terra Indígena Uaçá contendo um elo de 

conectividade de 1.823,6 km² entre estas duas unidades.  

 

 

4.5   O PROJETO DE ASSENTAMENTO CARNOT (PA CARNOT) 

 

 

O Assentamento Carnot teve início na década de 1980, quando migrantes do Estado do 

Maranhão vieram para trabalhar nas obras de construção da BR 156. Até 1985 havia na área 

apenas quatro famílias, totalizando cerca de 20 pessoas. Posteriormente, chegaram mais 37 

famílias nordestinas, a maioria do Maranhão, motivadas pelas possibilidades da nova terra 

(INCRA; IEPA, 2010).  

Localizado na região setentrional do município de Calçoene, no estado do Amapá, o 

PA Carnot foi criado em 13 de dezembro de 1987, por meio da Portaria n° 307 e abrange uma 

área de 720 km
2
 destinados à ocupação de famílias beneficiárias do Programa Federal de 

Reforma Agrária. O PA Carnot possui 306 famílias assentadas, totalizando cerca de 1250 

moradores. No entanto, dados populacionais mais detalhados e informações sobre o PA 

Carnot são escassas, devido à ausência de estudos e dados bibliográficos sobre esta região do 

estado do Amapá (INCRA, 2005). 

Distante cerca de 390 km de Macapá, capital do Estado, o acesso ao PA Carnot é feito 

por meio da BR-156. Há também a possibilidade de acesso via fluvial, pelo rio Cassiporé, que 

é um limite natural entre os municípios de Calçoene e Oiapoque, sendo rota fluvial para 

chegar ao PA Vila Velha do Cassiporé.  

Seu clima é tipicamente do tipo A tropical úmido, predominando a categoria Am, 

clima monção, com médias mensais de precipitação abaixo de 60 mm. Segundo critérios de 

classificação de Köeppen, o clima da região é do tipo A tropical úmido, com temperatura do 

mês mais frio acima de 18º C (INCRA, 2005). 
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No verão, as chuvas diminuem acentuadamente, caindo para níveis tão baixos que o 

total pluviométrico médio referente à soma dos meses de setembro, outubro e novembro não 

atinge 5 %, atingindo no mês de outubro o patamar médio mínimo de 35,9 mm. No inverno, o 

número médio de dias com chuva por mês é sempre elevado, acompanhando as altas 

precipitações. No entanto, mesmo nos meses de julho, agosto e dezembro quando o volume 

das águas das chuvas diminui muito, a frequência média de dias de chuva ainda se mantém 

elevada, indicando uma boa distribuição ao longo daquele período, com precipitações menos 

intensas e, por conseguinte, mais favoráveis, tanto para práticas agrícolas quanto para a 

redução das perdas de solo devido à erosão hídrica (INCRA, 2005). 

Em relação aos seus aspectos bióticos, a paisagem do PA Carnot é marcada por uma 

cobertura florestal uniforme, que recobre terrenos acidentados, que se diferenciam apenas em 

locais com influência dos cursos fluviais ou próximos de afloramentos rochosos com uma 

cobertura vegetal dominantemente composta pela Floresta Densa de Terra Firme 

(INCRA; IEPA, 2010). A estrutura e a composição deste tipo de floresta podem variar de 

acordo com as condições naturais dominantes, mas sempre conservam muitas de suas 

características em comum como a alta frequência de espécies arbóreas que formam dosséis 

dominantes em torno de 25-35 m de altura. Dosséis codominantes são frequentes, formados 

por espécies emergentes que chegam a 45-50 m de altura. A diversidade deste tipo de 

vegetação é considerada a mais expressiva dentre todos os ecossistemas amazônicos (PIRES; 

PRANCE,1980).  

De maneira geral as espécies arbóreas comuns no PA Carnot são: acapu (Vouacapoua 

americana Aubl), Angelim vermelho (Dinizia excelsa Ducke), carapanauba (Aspidosperma 

carapanauba Pichon), cumaru (Dipteryx odorata (Aubl). Willd), louro-rosa (Laurus  p.L), 

maçaranduba (Manilkara huberi Ducke),  piquiá (Aspidosperma desmanthum Benth), tatajuba 

(Bagassa guianenses Aubl.), tauari (Couratari guianensis Aubl. ) entre outras 

(INCRA; IEPA, 2010).  

Em relação à fauna local, ainda não existem estudos precisos sobre os estoques 

faunísticos do assentamento, sendo obtidos dados preliminares junto ao Plano de Recuperação 

do PA Carnot (INCRA; IEPA, 2010), onde se destaca a importância econômica e social dos 

mamíferos mais conhecidos, pois algumas de suas espécies são largamente utilizadas como 

caça para a alimentação humana. Desse grupo destacam-se: anta (Tapirus terrestreis), caititu 

(Tayassu tajacu), cotia (Dasyprocta leporina), quati (Nasua nasua), queixada (Tayassu 
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pecari), onça pintada (Panthera onca), paca (Cuniculus paca), suçuarana (Puma concolor) e 

tatu (Priodontes maximus) (INCRA; IEPA,2010). 

O grupo das aves silvestres é extraordinariamente diversificado e ocupa os mais 

diversos nichos ecológicos. Abrange aves como o aracuãs (Ortalis motmot), gavião real 

(Harpia harpyja), jacamins (Psophia crepitans), jacus (Penelope spp), mutuns (Crax alector) 

e que normalmente são caçadas para alimentação humana (INCRA; IEPA, 2010). 

 No grupo dos anfíbios silvestres há grande número de sapos, rãs e pererecas que se 

nutrem de invertebrados, principalmente insetos. Vale ressaltar que estudos feitos nos 

municípios de Calçoene e Oiapoque, em regiões próximas ao assentamento por 

Lima et al. (2006), mostram dentre os ambientes que abrigam os maiores números de espécies 

da herpetofauna no Estado do Amapá, se destaca a Floresta Densa de Terra Firme. 

 

 

4.5.1 Limites da área de ação do PA Carnot 

 

 

 Na Portaria de criação do PA Carnot a área destinada pelo INCRA foi de 720 km
2
, 

mas atualmente, após alterações feitas por este órgão gestor, a área corresponde a 523 km² 

(INCRA; IEPA, 2010). No entanto, a área utilizada pelo SEMA e IEF (2006) para a 

delimitação da Floresta Estadual do Amapá, criada em 12 de julho de 2006 pela Lei n° 

1028/2006 (PAOF, 2010) não considera o mesmo limite (Figura 2).  
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Figura 2: Área do PA Carnot com representação dos limites definidos pelo INCRA e IEPA 

(2010) e pelo SEMA e IEF (2006) na criação da Floresta Estadual do Amapá. 

 

 

  De forma que a diferença entre a área total do Assentamento conforme o INCRA e 

IEPA (2010) é de aproximadamente 130,22 km² maior que a área total da delimitação do 

Módulo 4 da Floresta Estadual do Amapá (SEMA; IEF, 2006), (Tabela 1).  
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Tabela 1: Área do PA Carnot segundo os limites estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010) e SEMA e IEF 

(2006). 

Referência Delimitação da área de ação Área total (km²) 

Plano de Recuperação do 

Assentamento 
INCRA e IEPA (2010) 523,09 

Plano Anual de Outorga 

Florestal (PAOF 2010) 
SEMA e IEF (2006) 392,87 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 ESCOLHA DA ÁREA DE ESTUDO  

 

 

Para a escolha do local de estudo foi feita uma visita à região no período de 17 a 21 de 

janeiro de 2011, onde foram percorridas comunidades e 03 assentamentos rurais no entorno 

do Módulo 4 da FLOTA/AP, sendo estes: PA Lourenço, PA Carnot e PA Vila Velha do 

Cassiporé, (Figura 2). Nesta etapa, realizaram-se entrevistas semiestruturadas 

(BERNARD, 1994) com representantes de associações e cooperativas locais, bem como 

visitas às instituições locais, sede de órgãos governamentais, escolas e postos de saúde.  

A finalidade destas entrevistas foi conhecer os aspectos socioeconômicos e identificar 

as principais interações entre as comunidades visitadas e a biodiversidade. Nesta expedição de 

campo, também se aplicaram diálogos conduzidos (MELLO, 1995; CHIZZOTI, 2000), com 

visitas a moradores locais, concentrando-se nos produtores considerados os mais importantes 

pelas lideranças contatadas. Com base nas visitas à comunidade e nas entrevistas realizadas, o 

assentamento do PA Carnot foi escolhido por configurar como um dos assentamentos mais 

populosos, voltado à atividade agrícola e de mais fácil acesso, podendo gerar grande impacto 

com a implementação das atuais políticas de desenvolvimento do estado.  
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5.2 ÁREA DE ESTUDO  

 

 

O PA Carnot está localizado no município de Calçoene, ao norte do Estado do Amapá 

compreendido entre as coordenadas 52  50' 00'' O e 03 50' 00" N, 50  50' 00'' O e 03 50' 00" 

N, 50  50' 00'' O e 02 00' 00" N, 52  50' 00'' O e 02 00' 00" N (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3: Mapa de localização do Módulo 4 da FLOTA/AP e dos assentamentos rurais de seu entorno, 

destacando o Projeto de Assentamento do Carnot. Fonte: IEPA (2012).  
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Na área do assentamento, predomina a categoria Am da classificação de Koeppen, 

clima monção, com precipitação excessiva durante alguns meses do ano, e um período seco, 

de pouca chuva, com médias mensais abaixo de 60 mm. A frequência média anual de 

precipitação é de 3050 mm, com período chuvoso de dezembro a julho, quando chove em 

torno de 80 % do total anual (INCRA, 2005). 

O principal grande grupo de solos é o latossolo Vermelho Amarelo e nas áreas de 

maior dissecação ocorre o Podozólico Vermelho Amarelo (INCRA, 2005). 

A cobertura vegetal é composta por Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, 

Floresta Ombrófila Densa Submontana Uniforme e áreas de Transição Savana-Floresta 

(IBGE, 2004). 

 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

 

5.3.1 Levantamento bibliográfico 

 

 

Os dados sobre o PA Carnot foram obtidos inicialmente por meio de um levantamento 

de dados secundários e visitas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituto Estadual de 

Florestas do Amapá (IEF) e Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do 

Amapá (IEPA) para complementação e atualização das informações com o levantamento 

bibliográfico.  

 

 

5.3.2 Pesquisa em campo 

 

 

A coleta de dados em campo ocorreu nos meses de janeiro, julho, outubro e dezembro 

de 2011 e junho de 2012. Esta consistiu de entrevistas com perguntas abertas, registro de 

imagens (material fotográfico) e da localização das propriedades dos entrevistados (com 
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auxílio de GPS). A abordagem dos entrevistados ocorreu nas residências e propriedades do 

assentamento.  

Para apresentar o projeto de pesquisa à comunidade foi realizada uma reunião 

comunitária, com a presença de 38 moradores, antecedendo a aplicação dos formulários de 

entrevista. Nesta reunião, os comunitários assinaram um termo de consentimento 

(Apêndice 1) no qual concordavam com a aplicação dos formulários e utilização dos dados 

coletados.   

Foram aplicados três tipos de formulários: 03 formulários institucionais (com 63 

perguntas abertas, Apêndice 2), 43 formulários familiares (com 72 

perguntas fechadas, Apêndice 3) e 21 formulários sobre o uso da biodiversidade de flora 

(semiestruturados com 32 perguntas, Apêndice 4), 12 pessoas que responderam os 

formulários sobre o uso da biodiversidade de flora também responderam ao formulário 

familiar.  

Os formulários institucionais foram aplicados a três instituições (Posto de saúde, 

escola municipal e escola estadual) e continham perguntas que visavam caracterizar os 

serviços prestados, informando aspectos da infraestrutura e do papel das instituições junto à 

comunidade do PA Carnot.  

Para a aplicação dos formulários familiares, optou-se por entrevistar pessoas acima de 

18 anos, foram aplicados aos moradores da agrovila (zona urbana), das residências ao longo 

da BR-156 não abrangidas pela agrovila e da comunidade de Vista Alegre (zona rural). Estes 

continham perguntas gerais que visavam identificar o perfil socioeconômico das famílias da 

comunidade como, local onde mora, de onde veio e no que trabalha, dados sobre o seu 

envolvimento com entidades associativas, renda familiar e atividades produtivas 

desenvolvidas.  

Os formulários sobre o uso da flora também foram aplicados diretamente aos 

moradores e contemplavam basicamente aos seguintes aspectos: identificação dos 

informantes, atividades que envolvem coleta e uso de plantas, características do uso e 

comercialização da produção. Também foram feitos registros fotográficos. A identificação 

dos nomes das espécies foi realizada por técnicos do IEPA, apoiando-se na literatura, no 

inventário florestal da FLOTA/AP (INAM, 2009) e na base de dados do site APG II. 
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5.4 ANÁLISE DESCRITIVA PARA CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE E USO 

DA FLORA 

 

 

Os dados obtidos por intermédio dos formulários foram tabulados e analisados em 

planilhas do Excel 2010. Foi realizada a análise descritiva dos dados obtendo-se as 

frequências absolutas e relativas assim como as médias e desvios das variáveis analisadas. 

 

 

5.5 IMPORTÂNCIA DAS ESPÉCIES COLETADAS PARA A COMUNIDADE 

 

 

Foram calculados o Nível de Fidelidade (NF) e a Concordância quanto ao Uso 

Principal (CUP) para as espécies citadas por mais de três entrevistados.  

O NF serve para avaliar a importância de cada espécie para uma finalidade particular. 

O NF igual a 100% indica que existe uma consistência cultural quanto ao uso da espécie na 

comunidade em estudo (AMARAL; GUARIM NETO 2008).  A CUP é utilizada para 

neutralizar, através do Fator de Correção (FC), a maior ou menor popularidade de uma 

espécie (FRANÇA, 2006). Os valores da CUP são geralmente mais baixos que o NF, 

variando de zero a 1, pois são relativos às plantas com maior número de citações. Com esses 

valores é possível detectar as espécies vegetais extraídas mais utilizadas e importantes para a 

população, como forma de verificar qual espécie poderia estar ameaçada quanto ao seu uso 

pela comunidade. 

Os índices foram calculados de acordo com Friedman et al (1986), adaptados por 

Amorozo e Gély (1988), de acordo com sua reprodução em Amaral e Guarim Neto (2008), 

conforme a seguir: 

 

 

 

Em que:  

NF = nível de fidelidade;  
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IP = n
o
 de informantes que citaram o uso principal da espécie;  

IU = n
o
 de informantes que citaram qualquer uso da espécie. 

 

O Fator de Correção (FC) corresponde ao número de informantes que citaram 

qualquer uso da espécie (IU), dividido pelo número de informantes que citaram a espécie mais 

citada (IEM), conforme a fórmula abaixo: 

 

 

 

A Concordância de Uso Principal (CUP) foi calculada conforme a seguir: 

 

 

 

Para o cálculo foram organizadas em planilha Excel 2010 as seguintes informações das 

14 espécies mais citadas: número de informantes que as citaram, principal uso destas espécies 

e número de vezes citado deste uso. O critério utilizado para escolha das espécies mais citadas 

foi o número mínimo de três citações entre os entrevistados. 

 

 

5.6 ESTIMATIVA DA ÁREA POTENCIALMENTE UTILIZADA PARA O 

EXTRATIVISMO 

 

 

Para a quantificação da área potencialmente utilizada para o extrativismo foi obtida a 

distância máxima percorrida pelo entrevistado, a partir da sede de sua propriedade, para 

coletar as espécies de flora. Com o auxílio de um receptor de GPS foram registradas as 

coordenadas geográficas das sedes das propriedades das famílias entrevistadas, as quais foram 
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importadas no formato Dbase para o programa ArcGis 9.2 e espacializadas, utilizando como 

parâmetros cartográficos o Datum WGS 84 e Sistema de projeção UTM.  

No ArcGis 9.2 foi então feita a geração individual dos raios por ponto e estimada a 

área potencialmente utilizada pelos entrevistados para a atividade de extração de espécies de 

flora comercializadas. 

 

 

6 RESULTADOS  

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO 

 

 

6.1.1 Relação entre gênero, idade e local de moradia  

 

 

Dos entrevistados 

 

Do total de 43 entrevistados, 39,5 % moram na zona urbana e 60,5 % na zona rural, 

51,2 % são do sexo masculino e 48,8 % do sexo feminino. Aproximadamente dois terços das 

mulheres entrevistadas (32,6 %) moram na zona rural e apenas um terço (16,3 %) na zona 

urbana. O número de homens foi mais equilibrado, entre zona rural (27,9 %) e zona urbana 

(23,3 %).  

A idade dos entrevistados variou de 19 a 74 anos, com idade média de 44 anos. Para a 

zona urbana a idade média foi de 44 anos, com idade mínima de 19 e máxima de 65 anos. 

Enquanto que para a zona rural a idade média foi de 44,7 anos, com a idade mínima de 20 e 

máxima de 74. Para mulheres a idade média foi de 44 anos, variando idades entre 21 e 65 

anos e para os homens a idade média foi de 44,2 variando entre 19 e 74 anos.  

As faixas etárias mais frequentes foram de 36 a 50 anos e acima de 51 anos, com 

34,9 % do total (Figura 4). Estas foram seguidas pela faixa etária de 26 a 35 anos (16,3 %) e 

por último de 15 a 25 anos (11,6 %). Dentre os entrevistados, um morador da zona rural não 

soube informar sua idade, representando 2,3 % do total da amostra. 
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Figura 4: Idade e gênero dos entrevistados no geral, por zona rural e urbana. 

 

 

Entre os entrevistados da zona urbana a faixa etária predominante foi entre 36 e 50 

anos (41,2 %), enquanto que para os entrevistados da zona rural a faixa etária predominante 

foi acima de 51 anos (38,5 %). 

 

Da família dos entrevistados 

 

 Do total de 222 membros das famílias entrevistadas, 41,9 % são do sexo feminino e 

58,1 % são do sexo masculino. Menos da metade tanto das mulheres (48,2 %) quanto dos 

homens (46,2 %) residem na zona urbana. 

A idade média dos membros das famílias foi de 25,1 anos, sendo a média para a zona 

urbana de 25,4 anos e 24,8 anos para a zona rural. A faixa etária mais frequente para os 

membros das famílias dos entrevistados foi 6 a 15 anos com 56 pessoas (25,2 %), destes 

32,1 % estão na zona urbana e 67,9 % na zona rural.  

A zona urbana, quando comparada com a zona rural, possui uma predominância de 

pessoas nas faixas etárias de 36 a 50 anos e acima de 50 anos (Figura 5).  
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Figura 5: Faixa etária da família dos entrevistados distribuídos entre zona rural e zona urbana. 

 

 

6.1.2 Localização rural ou urbana da residência e números de pessoas por domicílio 

 

 

O número de moradores com residência permanente na zona rural foi superior 

(60,5 %) ao da zona urbana (39,5 %), especialmente a comunidade de Vista Alegre, situada às 

margens do rio Cassiporé. No entanto, os entrevistados que residem na área urbana (agrovila) 

se deslocam temporariamente na época de preparo da roça para suas propriedades rurais.  

O número de pessoas por domicílio variou de 01 a 20 pessoas, com uma média de 5,1 

moradores por domicílio. A zona urbana tem em média 4,2 pessoas por domicilio, enquanto a 

zona rural (ramais, BR-156 e Vista Alegre) tem em média 6,5 pessoas por domicílio (Figura 

6). Dentre os moradores tem-se: cônjuges, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, genros, noras e 

agregados. 
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Figura 6: Número de pessoas por domicílio por zona rural e urbana no PA Carnot. 

 

  

6.1.3 Escolaridade  

 

 

Dos entrevistados 

 

O ensino fundamental incompleto foi o nível de escolaridade predominante (48,8 %), 

seguido do ensino médio incompleto (16,3 %). E mais de 20 % dos entrevistados declararam 

nunca ter estudado.  As classes com ensino médio completo e ensino fundamental completo 

foram representadas por apenas um entrevistado cada, ambos moradores da zona rural, 

totalizando em 2,3 % cada um. Os demais (quatro entrevistados) não informaram sua 

escolaridade. Dos entrevistados não alfabetizados, três são mulheres (6,9 %) e seis homens 

(13,8 %), com idades entre 46 e 65 anos.   

 

Da família dos entrevistados 

 

Em relação à escolaridade dos membros da família dos entrevistados predominou 

também o ensino fundamental incompleto (45,9 %), tanto na zona urbana como na rural 

(Figura 7). Porém, em relação ao número de pessoas não alfabetizadas a representatividade foi 
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menor, apenas 3,2 %. No entanto, algumas pessoas (31,2 %) que não tiveram sua escolaridade 

informada pelos entrevistados. 
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 Figura 7: Porcentagem da escolaridade da família dos entrevistados entre zona rural e zona urbana. 

NA – Não Alfabetizado; FI – Fundamental Incompleto; FC – Fundamental Completo; MI – Médio 

Incompleto; MC – Médio Completo; NI – Não Informado. 

 

 

Em todas as faixas etárias o ensino fundamental incompleto teve maior frequência 

(Figura 8), sendo a faixa de 6 a 15 anos a que teve maior frequência (17,5 %). Na faixa etária 

de 16 a 25 anos os ensinos médio incompleto (6,9 %) foi o segundo na hierarquia e o médio 

completo (1,6 %) foi o terceiro mais frequente. Nas faixas etárias de 36 a 50 anos e maior que 

50 anos foram as mais frequentes dos não alfabetizados. O alto número de pessoas sem ter a 

escolaridade informada deve-se ao fato da pergunta ter sido feita para um morador apenas. 
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Figura 8: Escolaridade da família dos entrevistados de acordo com a faixa etária. NA – Não lfabetizado; FI – 

Fundamental Incompleto; FC – Fundamental Completo; MI – Médio Incompleto; MC – Médio Completo; NI – 

Não Informado. 

 

 

6.1.4 Organização social 

 

 

A maior parte dos entrevistados (67,4 %) declarou participar da Associação de 

Agricultores Cooperados do Carnot (ACAC) ou da Cooperativa de Agricultores do Carnot 

(CAC) e somente 32,6 % informaram não fazer parte de nenhuma entidade associativa. 

 

 

6.2 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

 

6.2.1 Moradia 

 

 

Com relação à caracterização dos domicílios, 68 % moram em casas feitas em 

alvenaria, sendo 40 % na zona rural e 28 % na zona urbana (Figura 9). Outros 21 % habitam 
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casas de madeira, 2 % casa mista (alvenaria e madeira) e 4,7 % casas sem paredes (moradores 

da zona rural). Dois entrevistados (4,3 %) não informaram o material das casas. 
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Figura 9: Porcentagem de moradias conforme o material das casas dos entrevistados, 

divididos em zona rural e zona urbana. NI – Não Informado. 

 

 

6.2.2 Saneamento Básico 

 

 

Tratamento e abastecimento de água 

 

A água utilizada para distribuição pela Estação de Tratamento de Água (ETA) é 

procedente de rio Cunani. O tratamento da água é realizado em uma planta compacta com as 

seguintes etapas unitárias de tratamento: floculação, decantação, filtração, correção de pH, 

cloração e distribuída através de um reservatório elevado de 15000 litros. São atendidos cerca 

de 160 domicílios no PA Carnot pela Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do 

Amapá (CAESA). 

 Dos entrevistados 81,4 % utilizam poço amazonas, 14 % utilizam água de rios ou 

córregos, 2,3 % utilizam água de poço amazonas ou açude e apenas 2,3 % utilizam água 

distribuída pela CAESA (Figura 10A). 
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Figura 10: Tipos de abastecimento (A) e tratamento de água (B) das casas dos entrevistados divididos em zona 

rural e zona urbana. 

 

 

 A água consumida em sua maior parte (70 %) é tratada apenas com hipoclorito 

(Figura 10B). Outra parte (16,3 %) não recebe nenhum tratamento e uma pequena parcela 

(4,6 %) filtram e fervem a água para consumo. Dos entrevistados 9,3 % não informaram que 

tipo de tratamento que aplica na água consumida. Dentre os entrevistados que não fazem 

nenhum tratamento de água, 14 % residem na zona rural e consomem água diretamente dos 

rios ou córregos (9,3 %) e ou de poço amazonas, classificado pelo IBGE (2012) como poço 

raso (4,7 %). 

 

Esgotamento sanitário 

 

Em relação às instalações sanitárias, 76,7 % dos entrevistados possuem fossa comum 

(destes, 32,6 % moram na zona urbana) e 11,6 % destinam seus dejetos a céu aberto (dos 

quais 9,3 % moram na zona rural).  Outros 7 % possuem fossa séptica e 4,6 % jogam seus 

dejetos no rio (moradores da zona rural). 

 

Manejo de resíduos sólidos 

 

No geral 42,7 % dos resíduos sólidos são recolhidos pela Prefeitura de Calçoene (que 

atende somente a área urbana da agrovila), 38,4 % são destinados a queima e quase nenhum 

A) B) 
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resíduo é reaproveitado (1,7 %) ou vendido (0,6 %,) (Tabela 2).  Sobras de comida são 

normalmente destinadas a alimentação de animais (53,5 %), as folhas caídas (62,8 %), os 

sacos plásticos (53,5 %) e o papel (62,8 %) são geralmente queimados. 

  

 

Tabela 2: Porcentagem da destinação do lixo no PA Carnot por tipo de resíduo. 

Tipo de resíduo 

Destinação (%) 

Buraco Queima Animais Coleta local Reaproveita Vende 
Não 

usam 

Comida 4,7 14,0 53,5 27,9 0,0 0,0 0,0 

Folhas 4,7 62,8 0,0 32,6 0,0 0,0 0,0 

Sacos plásticos 2,3 53,5 0,0 44,2 0,0 0,0 0,0 

Pilhas 11,6 32,6 0,0 53,5 0,0 0,0 2,3 

Garrafas PETs 2,3 34,9 0,0 46,5 11,6 2,3 2,3 

Vidro 11,6 20,9 0,0 53,5 2,3 0,0 11,6 

Latas  4,7 25,6 0,0 51,2 0,0 2,3 16,3 

Papeis 2,3 62,8 0,0 32,6 0,0 0,0 2,3 

Geral 5,5 38,4 6,7 42,7 1,7 0,6 4,4 

 

 

6.2.3 Saúde 

 

 

A população é atendida por um Posto de Saúde que possui dois leitos e uma maca, 

operados por um técnico em enfermagem, dois auxiliares, dois agentes comunitários e um 

médico que só atende uma vez por semana. O posto chega a atender de 300 a 500 pessoas por 

mês, que apresentam mais frequentemente problemas gastrointestinais, febre e malária.  

 

 

6.2.4 Educação 

 

 

Existem duas escolas na agrovila do PA Carnot, uma de nível fundamental que faz 

parte da rede municipal e outra de ensino médio, que faz parte da rede de ensino estadual. 

Nesta segunda, funciona uma instituição particular de ensino superior chamada Faculdade 

Santos Dumont que oferece o curso de Pedagogia. 



45 

 

  

 

 

A escola municipal possui três salas de aula e atende 69 crianças, que estão entre o 1° 

e o 3° período, na faixa etária de quatro a oito anos.   

A escola estadual possui quatro turmas de 1ª a 4ª séries e oferece o ensino modular, 

atendendo cerca de 101 alunos. A infraestrutura da escola encontra-se comprometida, pois o 

prédio foi derrubado para reformas e as aulas estão sendo ministradas em salas improvisadas 

na quadra de esportes. 

 

 

6.2.5 Comunicação e transporte 

 

 

A agrovila possui seis telefones públicos. No total, 25 domicílios possuem telefones 

fixos e não há sinal para telefonia celular móvel. 

Foram citados seis meios de transporte utilizados para deslocamento na região 

(Tabela 3Erro! Fonte de referência não encontrada.). Normalmente os moradores adotam 

mais de um meio de transporte, as combinações mais frequentes são: caminhão/ônibus, 

ônibus/canoa ou barco e ônibus/trator (jerico). Os meios mais utilizados de forma isolada são 

caminhão (30,2 %), ônibus (23,3 %), seguidos de moto (20,9 %), canoa ou barco (14 %), 

bicicleta (14 %) e carro (2,3 %). 

 

 

Tabela 3: Transportes utilizados em frequência absoluta (FA) e porcentagem (%) em relação ao número de 

entrevistados no PA Carnot. 

Transporte utilizado FA % 

Caminhão 13 30,2 

Ônibus 10 23,3 

Moto 9 20,9 

Canoa/Barco 6 14,0 

Bicicleta 6 14,0 

Carro 1 2,3 

Outros 4 9,3 

Tração animal 2 4,7 

 

 

Os maiores problemas enfrentados pelos entrevistados com relação aos meios de 

transporte foi à situação precária das estradas (18,6 %), a irregularidade na frequência 
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(18,6 %), a falta de transporte urbano (9,3 %) e os valores das passagens de ônibus (7 %). Dos 

entrevistados 25,6 % não informaram o meio de transporte utilizado. 

Para o escoamento da produção 41,9 % dos entrevistados utiliza o transporte fornecido 

pelo Governo do Estado, 20,9 % utilizam transporte próprio, 16,3 % usam o transporte 

fornecido pela prefeitura de Calçoene e 14 % utilizam o transporte comunitário da associação 

de agricultores. Os demais (6,9 %) utilizam outras formas de transporte, não informaram ou 

não possuem produção para escoar. 

 

 

6.3  ORIGEM, FORMA DE AQUISIÇÃO DA TERRA E TEMPO DE RESIDÊNCIA. 

 

 

6.3.1 Origem dos entrevistados 

 

 

Dos 43 entrevistados, aproximadamente 72 % são provenientes do estado do 

Maranhão, 14 % provenientes de municípios amapaenses e os demais provenientes dos 

estados do Piauí, Pará e Ceará, 7,0 %, 4,7 % e 2,3 % respectivamente (Figura 11A). 

 

 

  

Figura 11: Procedência dos moradores do PA Carnot por estado de origem (A) e por municípos do Amapá (B). 

 

 

Entre os entrevistados que nasceram no Amapá três são provenientes do município de 

Calçoene, um de Macapá, um do Oiapoque e um proveniente do município de Amapá (Figura 

11B). Dos três entrevistados nascidos em Calçoene, somente um é nascido no PA Carnot. 

A) B) 
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Forma de aquisição da terra 

 

Considerando os 43 entrevistados, 31 deles receberam o lote do governo (72,1 %), seis 

adquiriram o lote através de compra de terceiros ou parentes (14 %), um recebeu por herança 

(2,3 %) e dos cinco restantes, dois não informaram (4,7 %) e três adquiriram de outras formas 

ou não possuem lotes (7 %).  

 

 Tempo de residência  

 

O tempo de domicílio dos entrevistados na área de estudo varia de 2 a 34 anos, sendo 

o tempo médio de residência de 14,8 anos. A maioria dos entrevistados (69,8 %) mora há 

mais de 10 anos no assentamento. Na zona urbana, o tempo de domicílio varia de 2 a 34 anos 

com tempo médio de residência de 14,9 anos. Enquanto que na zona rural o tempo mínimo de 

domicílio foi de cinco anos e o máximo de 26 anos com uma média de 15,2 anos. Dentre os 

entrevistados que residem a mais de 10 anos observou-se que 43,3 % se concentram na zona 

urbana (agrovila), residindo em períodos que variaram de 10 e 25 anos. 

 

 

6.4 ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

 

6.4.1 Composição da renda   

 

 

As atividades agrícolas (agricultura, pecuária e extrativismo) compõem a renda 

principal de 76,7 % dos entrevistados (Figura 12). Os demais são assalariados (20,9 %) e 

recebem apenas benefícios da previdência social (2,3 %,).   
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Figura 12: Atividades que compõem a renda dos entrevistados no PA Carnot. 

 

 

Dentre os 20,9 % que recebem ou possuem algum parente recebendo um salário fixo 

mensal 7,0 % ainda complementam a sua renda com algum benefício previdenciário 

(aposentadorias ou pensões) e 13,9 % com bolsas de assistência social. É válido observar que 

todos os entrevistados complementam sua renda com alguma atividade agrícola.  

Quase um terço (32,6 %) dos entrevistados complementam a renda com aluguel de 

animais, venda de mão-de-obra, fornecimento de transportes, artesanato e prestação de 

serviços em geral. 

 

 

6.4.2 Atividades agrícolas  

 

 

Dos entrevistados que possuem sua renda principal proveniente de atividades agrícolas 

66,7 % trabalham com a combinação de agricultura, pecuária e extrativismo, 18,2 % com 

agricultura e pecuária, 9,1 % trabalham apenas com agricultura, 3,0 % trabalham com 

agricultura e extrativismo e outros 3,0 % somente com extrativismo (Figura 13). Nenhum 

entrevistado trabalha somente com pecuária. 
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Figura 13: Porcentagem de entrevistados que desenvolvem uma ou várias atividades 

agrícolas como fonte de renda. 

 

 

A agricultura é praticada por 95,3 % dos entrevistados, onde 76,7 % comercializam 

produtos de suas roças e 18,6 % plantam apenas para subsistência. Os cultivos mais citados 

foram: mandioca (81 %), banana (74 %), milho (60 %), cupuaçú (58 %) e abacaxi (44 %). O 

açaí foi citado como cultivo, no entanto, ainda não possui produção. As principais espécies 

comercializadas são: mandioca, banana, cupuaçu e abacaxi, que são comercializadas 

localmente ou nas sedes municipais de Calçoene e do Oiapoque  

A pecuária é praticada por 93 % dos entrevistados, destes 74,1 % criam para 

subsistência e 25,9 % para comercialização. O extrativismo vegetal é atividade praticada 

69,8 % dos entrevistados, destes 48,8 % comercializam os produtos extraídos e os demais 

(20,9 %) retiram produtos apenas para o próprio consumo. 

 

 

6.5 A PERCEPÇÃO DA FLOTA/AP PELA COMUNIDADE 

 

 

Dos entrevistados, 62,8% não demonstrou conhecimento sobre a existência da 

FLOTA/AP, e pouco mais de 37% informou ter conhecimento sobre esta UC. Do total, 

somente 32,6% concordam com a criação da FLOTA/AP, outros 4,7% não concordam e 

62,8% desconhecem a UC. Nenhum dos entrevistados informou conhecer o órgão responsável 

pela gestão da FLOTA/AP.  
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6.6 USO DA BIODIVERSIDADE DE FLORA  

 

 

6.6.1 Extrativismo das espécies de flora 

 

 

Foram citadas 45 espécies como coletadas, tendo-se 33 espécies arbóreas, seis 

palmeiras, quatro cipós, um arbusto e uma herbácea (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4: Lista de espécies coletadas pelos entrevistados com nome comum, nome científico, família e hábito. 

Nome comum Nome científico Família 

Arbórea 

Acapu Vouacapoua americana Aubl Fabaceae 

Acariquara Minquartia guianensis Aubl. Olacaceae 

Amapá Parahancornia amapa Huber.  Apocynaceae 

Amapá-amargoso Brosimum potabile Ducke. Moraceae 

Amapá-doce Brosimum parinaroides Ducke Moraceae 

Anani Symphonia globulifera L. f. Clusiaceae 

Andirobeira Carapa guianensis Aubl. Meliaceae 

Angelim Hymenolobium sp. Benth. Fabaceae 

Angelim-pedra Dinizia excelsa  Ducke Fabaceae 

Apá Peltogyne sp. Vogel Fabaceae 

Bruteiro Ocotia catarineses Mez Lauraceae 

Burangi Não identificado Não identificado 

Caxinguba  Ficus insipida Willd. Moraceae 

Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae 

Copaíba Copaifera ladesgsdorffi Fabaceae 

Cupiuba Goupia glabra Aubl. Goupiaceae 

Embaúba Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl Cecropiaceae 

Ipê-amarelo Tabebuiu serratifolia  (Vahl) G. Nicholson  Bignoniaceae 

Jarana Lecythis lurida Miers S.A. Mori. Lecythidaceae 

Jatobá Hymenaea courbaril L. Fabaceae 

Louro bordaz Não identificado Não identificado 

Louro vermelho cf. Ocotea Lauraceae 

Louro-iaiá cf. Laurus Lauraceae 

Louro-rosa cf. Laurus Lauraceae 

Maçaranduba Manilkara huberi Ducke Sapotaceae 

Maria-preta Solanum americanum Mill. Solanaceae 

Marupá Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae 

Pequizeiro Caryocar brasiliense Cambess Caryocaraceae 

Piquiazeiro Caryocar villosum (Aubl) Pers.  Caryocaraceae 

Quaruba Vochysia maxima Ducke. Volchysiaceae 

Sapucaia Lecythis pisonis Cambess. Lecythidaceae 

Sucupira Pterodon pubescens (Benth.) Benth Fabaceae 

Tatajuba Bagassa guianenses Aubl. Moraceae 
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Caferana Tachia guianenses Aubl. Gentianaceae 

Arbusto 

Taboca Guadua sp. Kunth Poaceae 

Cipó 

Cipó titica Heterelos jenmanii Oliv. Arecaceae 

Cipó cebolão Phytolacca dióica L. Phytolaccaceae 

Timbó Enterolobium contortissiliquum (Vell.) Morong Fabaceae 

Veronica Dalbergia monetaria L. f. Fabaceae 

Palmeira 

Açaizeiro Euterpe oleracea Mart Arecaceae 

Bacabeira Oenocarpus distichus Mart. Arecaceae 

Bacabizeiro Oenocarpus minor Mart Arecaceae 

Inajazeiro Attaleia maripa (Aubl.) Mart. Arecaceae 

Palha-preta (curuá) Orbirgnya Pixuna (Bar.Rodr.) Arecaceae 

Ubim Geonoma deversa  (Poit.) Kunth Arecaceae 

 

 

As famílias mais citadas foram as Fabaceae (9 espécies), Arecaceae (7 espécies) e 

Lauraceae (5 espécies). 

A espécie extraída mais citada foi o açaizeiro, retirada por 81 % dos entrevistados. Em 

segundo lugar foi a andirobeira extraída por 33,3 %, em terceiro o cipó titica com 28,6 % e 

em quarto as espécies madeireiras (jatobá, louro vermelho, pequizeiro e maçaranduba) com 

19 %. 

 

Finalidades de uso e partes utilizadas da planta  

 

As principais finalidades de uso citadas foram: a construção civil (52,9 %), uso 

medicinal (21,9 %), utensílios domésticos (19,6 %) e alimentação humana (11,8 %) 

(Tabela 5). A espécie com o maior número de usos foi a andirobeira, que é utilizada na 

construção civil, na fabricação de utensílios e com fins medicinais. 

 

 

Tabela 5: Número de citações das espécies extrativistas por finalidade de uso e parte utilizada 

Nome comum N° citações Parte utilizada 

Alimentação 

Açaizeiro 17 Fruto 

Bacabeira 2 Fruto 

Bacabizeiro 1 Fruto 

Inajazeiro 1 folha / fruto 

Pequizeiro 4 Fruto 

Piquiazeiro 2 Fruto 
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Artesanato 

Cipó cebolão 1 Cipó 

Cipó titica 4 Cipó 

Construção civil 

Acapu 2 pau/madeira 

Acariquara 3 pau/madeira 

Amapá 1 pau/madeira 

Anani 1 pau/madeira 

Andirobeira 4 pau/madeira 

Angelim 2 pau/madeira 

Angelim pedra 1 pau/madeira 

Apá 2 pau/madeira 

Bruteiro 2 pau/madeira 

Burangi 1 pau/madeira 

Cedro 2 pau/madeira 

Cupiuba 2 pau/madeira 

Embaúba 1 pau/madeira 

Inajá 1 folha / fruto 

Ipê amarelo 1 pau/madeira 

Jarana 1 pau/madeira 

Jatobá 1 pau/madeira/casca 

Louro bordaz 2 pau/madeira 

Louro iaiá 1 pau/madeira 

Louro rosa 2 pau/madeira 

Louro vermelho 3 pau/madeira 

Maçaranduba 4 pau/madeira 

Maria preta 3 pau/madeira 

Palha preta (curuá) 1 Folha 

Quaruba 3 pau/madeira 

Sapucaia 2 pau/madeira 

Sucupira 1 pau/madeira 

Ubim 1 Folha 

Construção de embarcações 

Angelim 1 pau/madeira 

Medicinal 

Amapá-amargoso 1 Leite 

Amapá-doce 1 Leite 

Andirobeira 2 semente/casca 

Caferana 1 Ramos 

Caxinguba 1 Casca 

Copaíba 1 Semente 

Jatobá 3 pau/madeira/casca 

Verônica 3 casca/pau/madeira 

Utensílios 

Andirobeira 1 pau/madeira 

Angelim-pedra 2 pau/madeira 

Cipó cebolão 2 Cipó 

Cipó titica 2 Cipó 

Cupiuba 1 pau/madeira 

Louro rosa 1 pau/madeira 
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Louro vermelho 1 pau/madeira 

Marupá 1 pau/madeira 

Taboca 1 pau/madeira 

Tatajuba 1 pau/madeira 

Timbó 1 Cipó 

 

 

A andirobeira também foi a espécie com o maior número de partes utilizadas, sendo 

aproveitados sua madeira, sementes e casca; seguida do jatobá e verônica das quais são 

utilizadas a madeira e a casca; e o inajazeiro que tem suas folhas e frutos aproveitados. 

 

Nível de Fidelidade e índice de Concordância de Uso Principal 

 

As espécies com maior Nível de Fidelidade de uso foram o açaizeiro, a maçaranduba, 

o pequizeiro, a acariaquara, a maria-preta, a quaruba e a verônica (Tabela 6). Estas espécies 

tiveram o maior número de citações para um mesmo uso, definindo assim o seu uso principal.  

No entanto, o açaizeiro foi a espécie que apresentou 100% de Concordância de Uso Principal, 

sendo utilizado unicamente para fins alimentares e sendo largamente o mais citado pela 

comunidade. 

 

 

Tabela 6: Principais espécies extrativistas citadas nas entrevistas do PA Carnot com os Níveis de Fidelidade 

(NF) e índice de Concordância de Uso Principal (CUP). IP- informantes que citaram o uso principal da espécie; 

IU- informantes que citaram qualquer uso da espécie; UP- uso principal; FC- fator de correção. 

Nome comum IP IU UP NF FC CUP 

Açaizeiro 17 17 alimentação 100,00 1,0000 100,00 

Andirobeira 4 7 construções 57,14 0,4118 23,53 

Cipó titica 4 6 artesanato 66,67 0,3529 23,53 

Maçaranduba 4 4 construções 100,00 0,2353 23,53 

Pequizeiro 4 4 alimentação 100,00 0,2353 23,53 

Jatobá 3 4 medicinal 75,00 0,2353 17,65 

Louro vermelho 3 4 construções 75,00 0,2353 17,65 

Acariquara 3 3 construções 100,00 0,1765 17,65 

Maria-preta 3 3 construções 100,00 0,1765 17,65 

Quaruba 3 3 construções 100,00 0,1765 17,65 

Veronica 3 3 medicinal 100,00 0,1765 17,65 

Angelim 2 3 construções 66,67 0,1765 11,76 

Cipó-cebolão 2 3 utensílios 66,67 0,1765 11,76 

Cupiuba 2 3 construções 66,67 0,1765 11,76 
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6.6.2 Comercialização das espécies coletadas  

 

 

Somente quatro espécies são coletadas para fins comerciais: açaizeiro, cipó titica, 

angelim e sucupira.  

 

Açaizeiro 

 

O açaí, fruto do açaizeiro colhido da floresta nativa, é comercializado por 57,1 % dos 

entrevistados que o extraem, tendo como unidade de medida a “saquinha” (Figura 14) que 

equivale a 28 kg do produto. Tanto durante o período de safra (de abril a junho) quanto na 

entressafra o fruto é comercializado no próprio Carnot e o preço informado para venda variou 

entre R$ 25,00 e R$ 29,00 com um valor médio de R$ 27,14 ± 1,02 a saca. Grande parte da 

produção é vendida para uma empresa privada (agroindústria) localizada no município de 

Santana, que se responsabiliza desde a colheita (muitas vezes) até o transporte do produto à 

fábrica. 

 

 

Figura 14: Medidas usadas para a venda do açaí: a) morador mostrando o tamanho da 

“saquinha” (com capacidade de 28 kg) e das latas de 20 litros utilizadas 

para a venda de açaí, uma saquinha é equivalente a duas latas de 20 litros. 

Fruto do açaí b) antes de ser colhido e c) após ser embalado para venda. 

Fotos: Gabriela Dias Nascimento, Shirley Samelli da Costa e Eleneide Doff 

Sotta. 

 

A) B) 

C) 
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Cipó titica 

 

O cipó titica é utilizado principalmente para confecção de peças artesanais (Figura 15) 

para o trabalho diário como cestos e vassouras. Os produtos são comercializados no 

município de Calçoene por 9,5% dos entrevistados e o preço varia de R$ 5,00 a R$ 10,00 por 

peça fabricada. 

 

 

 

Figura 15: Ilustração de peças de artesanato fabricadas com a espécie cipó titica. A) “Jamanchi” - peça 

utilizada para transportar a produção agrícola e B) confecção de cestos. Fotos: Gabriela Dias 

Nascimento, Heidi Keller Salles Costa. 

  

 

Espécies Madeireiras 

 

O angelim e a sucupira são utilizados na fabricação de móveis e construção civil por 

4,8% dos entrevistados. A madeira é transformada em móveis e comercializada localmente, 

normalmente sob encomenda. O preço cobrado por uma cama é de aproximadamente 

R$ 450,00. Foram registrados casos em que a madeira, que foi retirada durante o roçado, foi 

destinada a fabricação de carvão, o qual foi vendido na região.  

Além da retirada de madeira do desmatamento das áreas para roçado existem dois 

Planos de Manejo Florestal Sustentável na área do PA Carnot (Figura 166), ambos foram 

explorados em uma única unidade de produção anual e estão aguardando o tempo do ciclo de 

corte para a próxima intervenção, no entanto, nenhum dos entrevistados que extraem madeira 

são proprietários das áreas de manejo identificadas.  

A) B) 
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Figura 16: A) Ilustração de madeira processada e estocada (Laurus sp L - louro vermelho) e B) , 

C) placas sinalizadoras dos Planos de Manejo Florestal Sustentável existentes na área 

do PA Carnot. Fotos: Gabriela Dias, Heidi Salles. 

 

 

6.7 ÁREA POTENCIALMENTE UTILIZADA PARA EXTRATIVISMO COMERCIAL 

NA ÁREA DO MÓDULO 4 DA FLOTA/AP 

 

 

A quantificação da área dos raios de abrangência de coleta de espécies vegetais 

extraídas foi feita com base na área do PA Carnot do INCRA e IEPA (2010) e do SEMA e 

IEF (2006), onde foram utilizadas somente as quatro espécies comercializadas conforme a 

seguir. 

 

Extração de Açaí 

 

O raio médio de ação dos entrevistados foi de 3,25 ± 2,21 km (n=9), variando de 1 a 

14 km, no entanto, somente um dos entrevistados relatou percorrer um raio maior que 5 km. 

A maior parte dos raios não ultrapassou os limites do PA Carnot, no entanto, quatro 

A) B) 

C) 
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ultrapassaram os limites do assentamento, correspondendo a uma área estimada de 

404,53 km
2 

além dos limites estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010). Em relação aos 

limites estabelecidos pela SEMA e IEF (2006) a diferença foi de 458,92 km², onde seis raios 

ultrapassaram os limites da área do assentamento (Figura 17). 

 

 

 

Figura 17: Raio de ação da área potencialmente utilizada no Módulo 4 da FLOTA/AP para o 

extrativismo de açaí comercializado no PA Carnot, em relação aos limites estabelecidos pelo 

INCRA e IEPA (2010) e pelo SEMA e IEF (2006). 

 

 

No entanto, ao se contabilizar a área total dos raios, excluindo o raio de 14 km, os 

raios que ultrapassaram os limites do assentamento, correspondem a uma área estimada de 

6,95 km
2 

além dos limites estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010) e de 14,46 km² em 

relação aos estabelecidos pela SEMA e IEF (2006) (Figura 18). 
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Figura 18: Raio de ação da área potencialmente utilizada no Módulo 4 da FLOTA/AP para o 

extrativismo de açaí comercializado no PA Carnot, em relação aos limites estabelecidos pelo 

INCRA e IEPA (2010) e pelo SEMA e IEF (2006), excluindo o raio de 14 km. 

 

 

Cipó titica 

 

Os dois entrevistados que coletam cipó titica atuam em um raio de 5 km. Apenas um 

deles ultrapassou os limites do assentamento em relação à área fornecida pelo SEMA e IEF 

(2006), correspondendo a uma área estimada de 9,83 km
2 

e nenhum ultrapassou os limites 

estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010) (Figura 19). 
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Figura 19: Raio de ação da área potencialmente utilizada no Módulo 4 da FLOTA/AP para o 

extrativismo de cipó titica comercializado no PA Carnot, em relação aos limites 

estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010) e pelo SEMA e IEF (2006).  

 

 

Espécies madeireiras 

  

A retirada de espécies madeireiras utilizadas para comercialização (Sucupira e 

Angelim) é feita por apenas um dos entrevistados (Figura 20), que declarou percorrer um raio 

de aproximadamente 5 km para extrair a madeira. A atuação deste extrativista alcança uma 

área de 13,85 km² em relação aos limites de acordo com o INCRA e IEPA (2010) e 25,85 km
2
 

em relação aos limites estabelecidos pelo SEMA e IEF (2006). 
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Figura 20: Raio de ação da área potencialmente utilizada no Módulo 4 da FLOTA/AP para o 

extrativismo de espécies madeireiras comercializadas no PA Carnot, em relação 

aos  limites estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010) e pela SEMA e IEF (2006). 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO PA CARNOT 

 

 

7.1.1 Características gerais da população em relação às atividades produtivas 

 

 

O local onde vivem (zona rural ou urbana) e o tipo de atividade produtiva (ocupação) 

que os entrevistados desenvolvem estão relacionados com o gênero, a faixa etária e a 

escolaridade de cada um.  

De forma geral parece haver um equilíbrio entre homens e mulheres no total dos 

entrevistados, no entanto a maioria das mulheres reside na zona rural enquanto os homens 

possuem uma pequena tendência a permanecer na zona urbana. A maior quantidade de 

mulheres na zona rural indica uma maior participação destas nas atividades agrícolas, 

conforme o constatado por Costa et al. (2012) e Lucena et al. (2012) ao pesquisarem 

comunidades em assentamentos rurais no norte e nordeste brasileiro. 

A relação entre o gênero e a faixa etária dos assentados caracteriza o modo de vida na 

zona rural do PA Carnot. As famílias são numerosas (maior número de pessoas por domicílio 

que a zona urbana) e compostas em sua maioria, por mulheres de 36 a 50 anos que trabalham 

como donas de casa e auxiliam nas atividades da propriedade; e por seus cônjuges, maiores 

que 50 anos, que trabalham na roça. Os membros da família com idade menor que 15 anos 

tendem a permanecer junto à sua família na zona rural, ajudando nas atividades agrícolas. A 

quantidade de jovens e adultos é maior do que a infanto-juvenil (6-15 anos), no caso mais da 

metade. Isso mostra que atualmente o potencial economicamente ativo no PA Carnot é bom, 

esse fato pode influenciar na quantidade de produção agroextrativista. 

Por um lado, os homens de 36 a 50 anos em sua maioria vivem na zona urbana 

indicando uma necessidade de buscar complementar a renda familiar com atividades 

alternativas. Por outro lado, a maioria das mulheres jovens permanece no meio rural.   Estes 

resultados refletem uma dinâmica diferente daquela encontrada por Naase (2010) em um 

estudo sobre populações de assentamentos rurais na Amazônia. Ela relata que as mulheres 

tendem a migrar para os centros urbanos com a finalidade de dar continuidade aos estudos e 
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em busca de outras oportunidades de trabalho, enquanto que os homens ficam no campo 

trabalhando em atividades agrícolas.  

A maior parte dos entrevistados declarou ter o ensino fundamental incompleto (48 %) 

ou serem analfabetos (20 %) e o índice de pessoas não alfabetizadas entre os entrevistados foi 

superior em relação a seus familiares, predominando entre as pessoas de maior idade. Esse 

alto índice de abandono dos estudos foi identificado junto a outras populações rurais 

amapaenses (ARMELIN, 2001; FREITAS, 2008) e se deve, provavelmente, ao desestímulo 

do aluno por ter uma educação focada em uma realidade diferente da sua e à dificuldade 

defrequentar a escola e ao mesmo tempo ajudar a família nas atividades agrícolas sem um elo 

profundo entre o teórico e o prático. No entanto, o número de familiares que não teve sua 

escolaridade informada pelos entrevistados foi bem expressivo o que pode ter influenciado 

nos resultados.  

A baixa escolaridade pode interefir no desenvolvimento econômico e nas atividades 

produtivas. Freitas (2008) relata que o grau de instrução dos agricultores pode limitar a 

obtenção de financiamentos e uso de inovações tecnológicas, uma vez que poucos teriam 

condições de entender os contratos de financiamento e as normas bancárias, bem como, o 

processo de aprendizado de tecnologias.  

 

 

7.1.2 Condições de vida dos assentados e a atuação das entidades associativas 

 

 

As condições de vida dos assentados refletem diretamente a falta de atuação efetiva 

das associações. Estas, além de serem responsáveis pelo cadastramento dos assentados nos 

programas e benefícios provenientes do INCRA, funcionam como instrumento “fiscalizador” 

cobrando a implantação da infraestrutura básica e serviços. Este parece ser um problema 

comum nos assentamentos no Amapá. Em estudo feito por Armelin (2001) foi detectado um 

alto índice de associativismo, no entanto problemas de organização relacionados ao 

gerenciamento de tais entidades, conflitos de lideranças e associados também são frequentes. 

Sem um movimento forte das associações os assentados ficam esquecidos pelo poder 

público e deixam de receber os benefícios básicos, que são deveres de órgãos como o INCRA, 

prejudicando especialmente a melhoria da infraestrutura básica e serviços no assentamento 

derivando na qualidade da condição de vida dos assentados. 



63 

 

  

 

 

7.1.3 Reflexos da carência de infraestrutura básica e serviços nas atividades produtivas 

 

 

Problemas como infraestrutura de acesso (principalmente em relação aos lotes), 

sistema de comunicação deficiente, falta de energia elétrica em período integral, deficiências 

no abastecimento de água e carência de assistência técnica são fatores que condicionam as 

atividades produtivas no PA Carnot. Problemas semelhantes foram identificados em outros 

assentamentos rurais no Brasil (KAWAKAMI; RIBAS, 2009; WEISSHEIMER et al, 2007). 

Desta forma, os assentados não conseguem obter sucesso na expansão de sua produção e 

melhorar o rendimento médio de seus produtos devido à dificuldade de produção, colheita, 

beneficiamento, armazenamento e escoamento de seus produtos somado ao fato do 

isolamento em relação aos mercados externos ao assentamento. 

A deficiência no fornecimento de energia elétrica ocasiona problemas como o 

armazenamento de frios e congelados, fabricação de alimentos concentrados para as criações, 

insumos e subprodutos, a instalação de indústrias e comércios de médio ou grande porte 

limitando o desenvolvimento de atividades produtivas que possam absorver a mão-de-obra 

local. Também deixa a cadeia produtiva com um encurtamento horizontal. Fato que explica o 

maior número de assentados possuir criação de animais apenas para a subsistência. O mesmo 

foi observado em assentamentos rurais paraenses e em outras comunidades agrícolas 

amapaenses (SANTOS; COSTA-FERREIRA, 2012; FREITAS, 2008).  

O número de assentados do PA Carnot que retiram seu sustento exclusivamente de 

atividades agrícolas (agricultura, extrativismo e pecuária) foi alto (76,7 %). Este fato é 

facilmente explicado devido, primeiramente, ao propósito de implantação do assentamento. E 

embora, tenha sido registrada a ocorrência de tanques para criação de peixes 

(ARMELIN, 2001), esta atividade vem sendo desenvolvida sem muito sucesso em razão da 

deficiência de acompanhamento técnico. 

Da parcela de quase 100 % de entrevistados que exercem a atividade de cultivo, 

somente quatro não comercializam os produtos. No entanto, em decorrência das condições 

das vias de acesso (ramais) e da insuficiência de transporte, o escoamento da produção é 

bastante comprometido, e grande parte dos produtos, acaba sendo comercializados na própria 

comunidade do Carnot. Às vezes os produtos são vendidos por um valor de produção abaixo 

do mercado para atravessadores. Esta dificuldade de escoamento foi relatada também para 

outras comunidades rurais do Amapá (ARMELIN, 2001; SANTANA et al., 2009).  
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7.1.4 A influência da origem nas atividades produtivas 

 

 

A maior parte dos assentados entrevistados neste estudo é oriunda do estado do 

Maranhão (72 %) e é possível perceber a influência de sua origem nas atividades produtivas 

desenvolvidas por suas famílias.   A maior parte dos maranhenses (60 %) que vieram para o 

Estado do Amapá no final da década de 80 já possuía como atividade produtiva a agricultura. 

A maioria dos assentados do PA Carnot recebeu lotes do Governo Federal com a justificativa 

de abrigar pessoas que estavam na região do Maranhão sem moradia e terras 

(DAMASCENO,  2005). Do percentual de maranhenses assentados no PA Carnot, a maioria 

tem como tempo de moradia no assentamento entre 11 e 16 anos, preponderando também um 

número significativo de pessoas que estão entre 16 e 26 anos no Estado.  

Todos os entrevistados de origem amapaense exercem a atividade de extrativismo 

vegetal. O que corrobora com o levantamento feito pelo INCRA e IEPA (2010). O número 

relativamente menor de entrevistados de outros estados que exerce atividades extrativistas 

pode estar relacionado à origem dos mesmos, pois estas comunidades levam um tempo para 

se adaptar aos costumes e usos das espécies vegetais da região, conforme descrito por sobre 

conhecimento e uso de recursos vegetais por comunidades. Segundo Freitas (2008), a origem 

geográfica dos agricultores interfere, na maioria das vezes, na forma com que ele utiliza a 

terra, independentemente do local de estabelecimento do mesmo, seus hábitos e costumes, 

adquiridos ao longo de sua vida, são determinantes na condução de uso da terra. 

Dois terços dos residentes da vila de Vista Alegre são oriundos de localidades 

amapaenses. Este local difere das demais regiões do Carnot por ser formado principalmente 

por pessoas que não trabalhavam anteriormente com a agricultura, tendo como atividades 

anteriores o comércio, o garimpo e o extrativismo. Atualmente a maioria dos residentes desta 

vila trabalha com a agricultura e tem criação de animais, mas têm também o extrativismo 

como uma importante atividade de subsistência. Em estudos com populações rurais no Amapá 

(ARMELIN, 2001) e no Acre (GUERRA, 2002), a combinação de atividades agrícolas como 

a agricultura e o extrativismo e a pecuária (ao menos para a subsistência) foram frequentes na 

composição da renda das comunidades.  
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7.2 USO DA DIVERSIDADE DE FLORA  

 

 

7.2.1 Diversidade, finalidade de uso e importância das espécies extrativistas. 

 

 

O número de espécies coletadas no PA Carnot também foi relativamente pequeno 

(45 espécies) quando comparado com outros estudos. Costa e Mitja (2010), ao abordarem 11 

famílias assentadas no estado do Amazonas, relataram o uso de mais de 90 espécies nativas. 

Em estudos semelhantes no nordeste brasileiro, Albuquerque e Andrade (2002) obtiveram 75 

espécies nativas citadas por 30 entrevistados e Torres et al., (2009) coletaram 97 citações de 

espécies com 60 entrevistados. É de relevância observar que o número de pesquisas sobre o 

uso da flora na região é pequeno, na maioria dos casos, são sobre uma única espécie ou sobre 

o uso de plantas medicinais. 

Para o uso alimentar as espécies coletadas citadas pelos entrevistados que obtiveram o 

maior percentual no Nível de Fidelidade (100 %) foram o pequizeiro e o açaizeiro, das quais 

são utilizados os frutos. No entanto, a espécie coletada mais citada foi o açaizeiro 

(17 citações), com um índice de Concordância de Uso Principal (100 %) muito superior às 

demais espécies, demonstrando a sua importância para a comunidade do PA Carnot.  Segundo 

o INCRA e IEPA (2010) o açaí compõe a dieta alimentar dos assentados do Carnot, 

consumido na forma de vinho extraído dos seus frutos, sendo o seu excedente comercializado. 

No Amapá, em 2010, dos produtos extraídos para fins alimentares, o açaí correspondeu a 

75 % do montante, sendo produzidas 1.400 toneladas do fruto (IBGE/PEVS, 2012). O açaí é 

um dos principais recursos naturais utilizados na Amazônia 

(CALZAVARA, 1972; SILVA; ALMEIDA, 2004; AZEVEDO, 2005) de grande importância 

econômica tanto a nível local quanto regional, tornando-se um dos produtos de exportação 

mais importantes no estuário do Amazonas e outros locais do Brasil 

(BRONDIZIO; SAFAR; SIQUEIRA, 2003).  

Embora no PA Carnot a espécie tenha seu uso vinculado à alimentação, em alguns 

estudos na região amazônica (RODRIGUES et al., 2006; AMOROZO e GÉLY, 1988), o 

açaizeiro constou como espécie utilizada também para a extração do palmito e fins 

medicinais. Isso ocorreu talvez pelo fato dos assentados serem provenientes do Maranhão e a 

palmeira não ser comum da biodiversidade de flora dessa região, portanto os mesmos não 
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possuem familiaridade com a planta. O fato também pode estar relacionado ao aumento das 

restrições e fiscalizações a cerca da extração do palmito, que condicionou a licença da 

extração do produto mediante a elaboração de planos de manejo. 

 

 

7.2.2 Espécies extrativistas comercializadas 

 

 

Em relação às espécies coletadas comercializadas, o açaizeiro tem um papel 

predominante, acompanhado em menor escala pelo cipó titica e pelas espécies madeireiras, 

sendo citadas finalidades distintas.  

 

Extração de Açaí 

 

O açaí hoje é um dos mais importantes produtos coletados comercializados. Até pouco 

tempo o açaí fazia apenas parte do hábito cultural do Amapá e das populações amazônicas de 

modo geral, todavia hoje é um dos principais produtos na pauta de exportação do Estado, e 

talvez uma dos mais importantes da Amazônia (CARVALHO, 2010). No PA Carnot muitos 

entrevistados resumem sua comercialização proveniente do extrativismo, ao açaí, que tem 

seus frutos amplamente comercializados no local. 

A alta demanda pelo açaí (fruto) é influenciada pelo mercado, pois a extração e 

comercialização do fruto, diferentemente dos outros produtos, não enfrenta problemas como 

falta de transporte para escoamento, pois o comprador negocia na comunidade, nem requer 

grandes cuidados ou muitos esforços para manter a produção e a rentabilidade do negócio. 

Isso se deve ao fato de que uma agroindústria instalada no município de Santana em 2006 

absorve praticamente toda a produção local do fruto. Esta empresa possui capacidade para 

processar 25 toneladas de polpa de açaí por dia, e se instalou no estado do Amapá devido a 

maior oferta do fruto e menor concorrência com outras indústrias com as quais dividia 

mercado no Pará (CHELALA, 2007).  

No PA Carnot, a empresa em questão se responsabiliza muitas vezes desde a coleta 

dos frutos e seu transporte até a fábrica. O único esforço dos produtores é manter a área com 

os açaizais produzindo, bastante diferente do que ocorre com a produção da mandioca e seus 

derivados. Além disso, o valor do produto é pago à vista e por um preço relativamente 
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vantajoso para o produtor.  Em 2005 durante a elaboração do Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento pelo INCRA (2005), a demanda pelo açaí era destinada apenas para o 

atendimento local e dos municípios de Calçoene e Oiapoque. No entanto, o aumento na 

demanda do fruto do açaí no sul do Estado desde março de 2006 provocou uma mudança na 

economia da região do PA Carnot.  

Carvalho (2010) também fez a mesma observação, pois segundo este autor, até 2005 o 

açaí que era comercializado no eixo Macapá – Santana para a exportação se resumia aos 

frutos provenientes de áreas de várzea próximas, após a instalação das fábricas, os produtos 

coletados nas áreas estuarinas da costa atlântica e do norte do Amapá passaram a fazer parte 

deste mercado. Esta mudança pode ser observada nos números da produção do fruto no 

Amapá (IBGE/PAM, 2012) que teve um acréscimo de 1.284 toneladas em 2005 para 1.427 

toneladas, com variação relativa de 10 %, em 2010. No município de Calçoene, que saltou de 

6 para 46 toneladas, entre os anos de 2005 e 2010 com uma variação relativa de 89 %, acima 

da região norte do Amapá que foi de 79 %. O valor da produção para este município, em 

2005, foi de 3 mil reais e em 2010 alcançou a faixa de 39 mil reais (IBGE, 2012). 

Com preços acessíveis, o açaí é largamente usado na alimentação dos amapaenses 

durante a época de sua safra (março a junho) (CHELALA, 2007; PADOCH et al., 2008), 

chegando a ser vendido por R$ 50,00 a saca do fruto contendo 50 kg, preço bastante vantajoso 

para as agroindústrias exportadoras do fruto. No entanto na entressafra, seus valores ficam 

bem altos, podendo a mesma quantidade ser vendida por até R$ 200,00 (CARVALHO, 2010). 

Esses valores estão em consonância com os valores do produto encontrados no PA Carnot, no 

qual o preço de venda de uma “saquinha” (28 kg) varia entre R$ 25,00 e R$ 29,00 

representando um importante acréscimo na complementação da renda dos assentados. 

 

Cipó titica 

 

O cipó titica é usado na fabricação de cestos e vassouras que são comercializados em 

Calçoene. A confecção de cestarias em comunidades amazônicas é uma atividade tradicional 

e muito fluente entre os moradores, praticada tanto pelos mais idosos como pelos mais jovens 

(SANTOS; COSTA-FERREIRA, 2004). A maior parte dos produtos feitos do cipó titica é 

comercializada localmente pelas comunidades da Amazônia, no entanto, a grande aceitação 

do mercado de móveis sofisticados em vime destinados à população de maior poder aquisitivo 

nas regiões sul, sudeste e nordeste chega a estimular a exportação de cerca de 40 toneladas 
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mensais (FERREIRA e BENTES-GAMA, 2004). Contudo, no PA Carnot poucos foram os 

relatos que acompanharam essa afirmativa, sendo verificada uma pequena demanda pelos 

produtos beneficiados do cipó titica, que se resumiam em cestos e vassouras, os quais são 

vendidos no próprio assentamento e em Calçoene. Além da pouca comercialização dos 

utensílios (cestos e vassouras) feitos com o cipó titica, os preços de venda são muito baixos, 

entre R$ 5,00 e R$ 10,00. Isso se deve às restrições e proibições criadas pela Lei estadual 

n
o 

631/ 2001, que permite a extração do produto no Amapá somente mediante licenciamento 

prévio e apresentação de plano de manejo da espécie. 

Na capital do estado, Macapá, os móveis feitos com o cipó titica custam cerca de 

R$ 350,00. Em outras regiões do país, como São Paulo, estes custam cerca de R$ 4.500,00 

(WALLACE, PEREIRA; PLOWDEN, 2005). A limitada diversificação dos produtos feitos 

com o cipó titica e seus baixos valores pode refletir o desconhecimento quanto ao uso e 

técnicas de aproveitamento do mesmo, bem como a baixa valorização de seus derivados. Essa 

baixa valorização dos produtos e seus derivados, portanto, não compensam os custos para a 

legalização da extração da espécie junto aos órgãos competentes. 

No entanto, mesmo com a baixa comercialização da espécie no PA Carnot, muitos 

assentados utilizam-na para fabricação de utensílios destinados ao próprio consumo, como 

cordas, amarradores e objetos úteis no dia-a-dia.  

 

Espécies madeireiras 

 

Embora o número de espécies madeireiras citadas pela comunidade do PA Carnot 

tenha sido alto, a maioria destas destina-se a subsistência. De modo geral, a extração da 

madeira ocorre durante o preparo da roça. Esta observação concorda com estudos feitos por 

Guerra (2002) e Paixão et al., (2007) em populações da Amazônia, onde também foi 

observado que a madeira retirada no preparo do roçado era destinada a fabricação de móveis, 

camas, mesas, cadeiras e embarcações. No entanto, em alguns casos esta madeira é 

comercializada, mesmo que em pequena escala. No PA Carnot foi constatado que o angelim e 

a sucupira são comercializados, em forma de móveis, sob encomenda, com valores entre R$ 

450,00 e R$ 500,00. Dubois, Viana e Anderson (1996) ao analisar o extrativismo na 

Amazônia, destacaram que a exploração madeireira visava atender não somente as 

necessidades locais de subsistência ou de apoio à produção (estacas para plantio e cercas), 

mas seria algumas vezes vendida para indústrias da região. No entanto, no PA Carnot existem 
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apenas três movelarias, das quais somente uma estava funcionando, onde os móveis 

fabricados são destinados ao comércio local. 

A baixa demanda pelos móveis e utensílios feitos de madeira ocorre devido à falta de 

infraestrutura do local.  A infraestrutura do estado em termos de transporte e energia 

representa um grande obstáculo para um maior desenvolvimento da atividade moveleira no 

Amapá (CASTRO, 2010). As condições das vias de acesso (ramais intrafegáveis e rodovia 

não pavimentada), a falta de equipamentos e tecnologias adequadas dificulta a retirada da 

madeira dos lotes e o seu beneficiamento. Além disso, a falta de fornecimento regular de 

energia e os custos com o licenciamento da atividade são fatores que limitam e tornam o 

mercado de madeira pouco vantajoso aos assentados. Como exemplo disso, somente dois 

assentados possuem licença para Plano de Manejo Sustentável. 

 

 

7.3 ÁREA POTENCIALMENTE UTILIZADA PARA EXTRATIVISMO COMERCIAL 

NA ÁREA DO MÓDULO 4 DA FLOTA/AP 

 

 

Para o açaí, a área potencialmente utilizada para o extrativismo comercial na área do 

Módulo 4 da FLOTA/AP calculada como utilizada pelos assentados para a coleta foi 

expressiva (de 404,53 a 458,92 km
2
), considerando tanto os limites do PA Carnot 

estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010) como os considerados para a criação da Floresta 

Estadual do Amapá (SEMA;IEF, 2010). Entretanto, ao se excluir a área do raio de 14 km, 

informada por um único entrevistado, esses valores são bem menos expressivos 

(de 6,95 a  4,46 km
2
). 

Isso significa que o extrativismo do açaí acontece dentro da área do Módulo 4 da 

FLOTA/AP, no entanto, em uma pequena área, de forma que o fruto normalemente é extraído 

dentro da área dos lotes. Assim, a complementação da renda de muitos assentados vem, pelo 

menos em parte, da área de floresta da UC ao redor do assentamento. 

O quanto eles dependem da área de floresta pertencente à FLOTA/AP não foi possível 

calcular, pois a maioria dos entrevistados não sabia quantificar sua produção. Além disso, 

nem todos os entrevistados souberam declarar as distâncias máximas que percorrem para a 

coleta do açaí, dificultando uma quantificação mais precisa da área de ação dos extrativistas.  
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Cipó titica 

 

Os raios de ação para a coleta de cipó titica para comercialização não foram muito 

além do limite da FLOTA/AP considerado pela SEMA e IEF (2010) e ficaram dentro dos 

limites estabelecidos pelo INCRA e IEPA (2010). Além disso, a área potencialmente utilizada 

para o extrativismo comercial na área do Módulo 4 da FLOTA/AP é provavelmente pouco 

acessada pelo entrevistado, por estar mais distante de sua propriedade, ultrapassando inclusive 

o eixo da rodovia (BR-156), fora da região circundante ao lote. Outro ponto a ser observado é 

a intensidade de coleta da espécie. Normalmente são fabricados apenas vassouras e cestos 

para venda em Calçoene, diferentemente do que foi observado por Wallace, Pereira e 

Plowden (2005) e Scipioni et al (2012), que relataram a venda de móveis fabricados com o 

cipó titica fora e dentro do estado do Amapá. 

 

Espécies madeireiras 

 

Como apenas um dos entrevistados comercializa espécies madeireiras, a área de 

abrangência desse raio de ação não foi expressiva. É importante observar que a 

comercialização de madeira e móveis é pequena e sobre encomenda. Embora na região 

amazônica, a dinâmica econômica de assentamentos rurais tenha sido caracterizada pela forte 

exploração madeireira por empresas (COSTA et al., 2012; NAASE, 2010), no PA Carnot foi 

observado um tímido mercado que pode estar associado às poucas condições infraestruturais 

ou à própria necessidade dos assentados manterem a floresta de pé. 

De forma geral, a comunidade não retira habitualmente grandes quantidades de 

espécies madeireiras na área do Módulo 4 da FLOTA/AP. A maioria dos assentados afirma 

utilizar madeira apenas para a subsistência e complementação de renda, mas não como uma 

atividade principal. 
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8 CONCLUSÃO  

 

 

Ao se caracterizar o perfil socioeconômico da comunidade, observando seus aspectos 

culturais vinculados à origem e ao modo de vida dos assentados do PA Carnot, constatou-se 

que a agricultura é a principal atividade produtiva na comunidade. No entanto, a 

diversificação na composição da renda das famílias deixa evidente a necessidade da interação 

da comunidade com seu entorno, tornando a atividade de extrativismo uma importante 

atividade de complementação de renda. Enquanto a pecuária entra basicamente como uma 

atividade de suprimento proteico e venda local, uma vez que o acesso aos mercados e o 

armazenamento deste tipo de produto é bastante complicado. 

Foi confirmada a hipótese de que a comunidade do Carnot retira espécies da flora na 

área do Módulo 4 da FLOTA/AP, das quais quatro são comercializadas (açaí, cipó titica, 

angelim e sucupira), no entanto, somente o açaí é amplamente utilizado. A extração de cipó 

titica tem por finalidade a venda de produtos feitos artesanalmente e em pequena escala. E as 

espécies madeireiras normalmente provêm da abertura do roçado, com a comercialização 

praticamente inexiste, sendo pouco explorada.  

A falta da delimitação física (sinalização) e o desconhecimento quanto à existência da 

FLOTA/AP podem ser elencadas como uma das principais causas dos moradores do PA 

Carnot ultrapassarem os limites do assentamento adentrando na área do módulo 4 da 

FLOTA/AP. 

Diante dos resultados obtidos ficou clara a importância de se investigar o 

conhecimento das comunidades sobre a biodiversidade e como ela faz uso de seus recursos, 

tornando-se importante dar continuidade às pesquisas na região norte do Estado, pois com os 

investimentos na malha viária e a construção de equipamentos urbanos, a possibilidade de 

expansão do mercado agropecuário será iminente. 

 Cabe, portanto, ao poder público e aos gestores, buscar elementos e políticas que 

conciliem o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, de forma que as 

comunidades envolvidas possam melhor utilizar os recursos da biodiversidade local e ao 

mesmo tempo, promover o desenvolvimento sustentável. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INFORMANTE ISOLADO 

A equipe de pesquisas da Embrapa Amapá, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, Instituto Estadual de 

Florestas do Amapá, Universidade Federal do Amapá, Universidade Estadual do Amapá, 

Universidade de Brasília, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Museu 

Paraense Emílio Goeldi – por meio de seus pesquisadores e técnicos Josiane do Socorro Aguiar de 

Souza, Antonio Sergio Monteiro Filocreão, Euryandro Ribeiro Costa, Maria Aparecida Correia 

Santos, Micheline Vergara, Mariana Chandaliê Cardoso, Danusa Machado, Marta Vieira da Silva, 

Edmilson das Merces Batista, Milena Leal Costa, Gabriela Dias e Ana Paula Baldez Lima solicitam 

sua cooperação para responder uma entrevista que faz parte do levantamento socioambiental do 

projeto “Estudo da Potencial Contribuição dos Serviços Ambientais no Módulo 4 da Floresta 

Estadual do Amapá (FLOTA/AP) para o Desenvolvimento Sustentável Local e Regional”. Essa 

pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento das características ambientais, sociais, 

econômicas, educacionais, saúde e lazer das pessoas que vivem em localidades próximas ou dentro da 

FLOTA/AP – Módulo 4. Dentre as atividades a serem pesquisadas estão previstas entrevistas 

domiciliares, espacialização de uso e ocupação do solo e encontros grupais com os comunitários. No 

caso relativo à sua localidade não será possível realizar o encontro comunitário, mas suas informações 

serão importantes no entendimento dessa realidade de vida e relação com o ambiente da FLOTA/AP. 

A entrevista poderá ser gravada com o seu consentimento para melhor entendimento das respostas 

dadas. Estas informações irão contribuir para o resultado do projeto bem como o Plano de Uso e 

Gestão da mesma. 

Mesmo após sua autorização, terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, independente do motivo e sem qualquer prejuízo a si ou sua propriedade. 

Os que participarem não terão nenhuma despesa e também não receberão nenhuma remuneração por 

esta autorização. Os benefícios dessa participação é contribuir com suas ideias e ter um maior 

envolvimento na elaboração do Plano de manejo, uso e gestão da FLOTA/AP. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e divulgados, porém a identidade dos que 

responderam será mantida em sigilo, cabendo processos judiciais se houver divulgação de nomes. Se 

você ou qualquer morador quiser saber mais detalhes da pesquisa ou dos resultados podem contatar a 

líder do grupo, a pesquisadora Eleneide Doff Sotta pelo telefone (96) 4009-9541 na Embrapa Amapá 

em Macapá-AP ou pelo e-mail esotta@cpafap.embrapa.br. 
 

Consentimento Pós-informação 
 

Eu, _____________________________________________________, por me considerar 

devidamente esclarecido sobre o conteúdo deste documento e da pesquisa a ser desenvolvida, 

livremente dou meu consentimento para a realização das atividades da pesquisa e atesto que me foi 

entregue uma cópia desse documento. 
 

 

Assinatura do Representante da Comunidade 

 

 

Assinatura do(a) Pesquisador(a) Responsável 

 

mailto:esotta@cpafap.embrapa.br
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APÊNDICE 2 

 

QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL 

I. IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE 

1. Entrevistado: 

2. Função do entrevistado na instituição: 

3. Tempo do entrevistado na função: 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

4. Nome da instituição: 

5. Tempo de existência: 

6. Localização/endereço: 

7. Contato com instituição (telefone/tel público/celular/outros): 

8. Qual o serviço que a instituição fornece? 

9. Funciona em um prédio? Nas suas instalações prediais existe água, energia elétrica, telefone? 

Que mantém esses serviços? 

 

Se for uma organização social, verificar se liderança já foi entrevista com o 

questionário de liderança, se não foi aplicar as perguntas abaixo: Entendo que esse 

questionário deve ser para presidentes de instituições sociais, pois as lideranças 

naturais serão entrevistadas pelo questionário de liderança. 

10. Qual o objetivo de sua organização 

11. Quem são os líderes antigos e atuais da sua organização? 

12. Qual a situação civil de sua organização/ regularização: 

13. Quem mantém financeiramente a instituição: 

14. A sua instituição tem algum cadastro ou levantamento feito por ela? 

15. Quais os cargos e nomes das pessoas que estão na diretoria? 

16. Total de cooperados ou associados, se for o caso:  

17. Se for o caso, qual a taxa de anuidade cobrada aos associados/cooperados: 

18. São feitas reuniões, qual a freqüência (caso de cooperativas ou associações): 

19. Quem participa das reuniões? 

20. Existe algum convênio ou parcerias com o governo, empresas privadas ou outras instituições. 

Quais? 

21. Na sua opinião, quais são os equipamentos sociais que são mais necessários  (existindo ou não) 

na sua comunidade? 

22. Qual a relação de atendimento entre as instituições  governamentais e a comunidade? 

 

Se for uma organização governamental: escola 

23. Estrutura física da escola: 

24. Outros bens da instituição (móveis/veículos/outros equipamentos): 
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25. Como as pessoas fazem para ter acesso aos serviços dessa organização? 

26. Qual a capacidade de atendimento: 

27. O nível de ensino,. 

28. Número de alunos por serie. 

29. Numero de professores por nível de ensino, se esta faltando professor. 

30. Se existe o material escolar. 

31. Como se encontra o estado geral de funcionamento. 

32. Se existe água tratada e banheiros. Quais as suas condições? 

33. Como está a freqüência e qualidade da merenda escolar. Quais os principais problemas desse 

serviço? 

34. Como está a freqüência e qualidade do transporte escolar. Quais os principais problemas desse 

serviço? 

35. Qual a evasão escolar anual? Qual o motivo?  

36. A instituição executa algum projeto ou programa, qual (quais): 

37. Na sua opinião, quais são os equipamentos sociais que são mais necessários  (existindo ou não) 

na sua comunidade? 

 

Se for uma organização governamental : Posto de saúde aplicar as perguntas abaixo: 

38. Estrutura física da instituição: 

39. Outros bens da instituição (móveis/veículos/outros equipamentos): 

40. Como as pessoas fazem para ter acesso aos serviços dessa organização? 

41. Qual a capacidade de atendimento: 

42.  Numero de profissionais de saúde,  

43. Se foram realizadas as vacinas em 2009, 2010 e 2011,  

44. Qual é o estado de funcionamento, tem água tratada, energia elétrica e banheiros? 

45. . Quais as doenças mais freqüentes e qual forma de tratamento?  Quando alguém tem uma doença 

grave é levado para ser atendido aonde? Quais os principais problemas desse serviço? 

46. Quais os crimes mais comuns registrados nos últimos 12 meses? 

47. A instituição executa algum projeto ou programa, qual (quais): 

48. Maiores conquistas da Instituição: 

49. Maiores problemas da instituição: 

50. Na sua opinião, quais são os equipamentos sociais que são mais necessários  (existindo ou não) 

na sua comunidade? 

Se for uma organização governamental (outro), aplicar as perguntas abaixo: 

51. Estrutura física da instituição: 

52. Outros bens da instituição (móveis/veículos/outros equipamentos): 

53. Como as pessoas fazem para ter acesso aos serviços dessa organização? 

54. Qual a capacidade de atendimento:  

55. Corpo técnico ou administrativo da instituição (Quantos profissionais existem por categoria?) 

56. Forma de provimento do corpo administrativo: 

57. Objetivo da instituição: 

58. Como atua a instituição: 

59. Problemas mais freqüentes trazidos pela comunidade em relação aos serviços públicos 

60. A instituição executa algum projeto ou programa, qual (quais): 

61. Na sua opinião, quais são os equipamentos sociais que são mais necessários  (existindo ou não) 

na sua comunidade? 

62. Maiores conquistas da Instituição: 

63. Maiores problemas da instituição: 

 

 

 


