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Inovações para Conservação da Natureza
e Transformação Social
Em sua 29ª edição, o Prêmio Jovem Cientista voltou-se para a busca do equilíbrio entre
preservação do meio ambiente e desenvolvimento. Os projetos vencedores, resultado de
reflexões sobre o tema “Inovações para Conservação da Natureza e Transformação
Social”, revelam como jovens estudantes e pesquisadores que se dedicam à ciência
voltada para o bem comum são capazes de encontrar soluções para os desafios do país.
A 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)/ Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Fundação
Grupo Boticário de Proteção à Natureza e Banco do Brasil e apoio da Embaixada do
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte no Brasil.
Dezenove mil pessoas já participaram do Prêmio, realizado
desde 1981, que reconhece pesquisas de estudantes dos
ensinos médio e superior, mestres e doutores. Há ainda as
categorias de Mérito Científico para o pesquisador doutor
que, ao longo de sua trajetória, tenha se destacado na área
relacionada ao tema da edição; e Mérito Institucional, que
premia instituições dos ensinos médio e superior com o
maior número de trabalhos qualificados.

19 mil
pessoas

já participaram
do Prêmio

PJ C Pesquisas na íntegra

“ Seus projetos abrem espaço
para reflexões importantes
com relação à mitigação dos
impactos que a natureza tem
sofrido pelo homem.”

Os jovens cientistas premiados desta edição – de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas
Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul – demonstram o compromisso com o
propósito de encontrar caminhos para os desafios urgentes da sociedade. Conservação
da natureza, biodiversidade, empreendedorismo e sustentabilidade, inovação e inclusão
digital são algumas das linhas de pesquisa que guiaram os pesquisadores.
Seus projetos abrem espaço para reflexões importantes com relação à mitigação dos
impactos que a natureza tem sofrido pelo homem. É inspirador perceber, em cada uma
das pesquisas, a capacidade de inovar e o potencial para auxiliar em políticas públicas.
O conjunto de jovens pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do
Colégio Polivalente de Americana (SP) também mereceram destaque, garantindo às
instituições de ensino o prêmio de Mérito Institucional, categorias Ensino Superior e Ensino
Médio, respectivamente, com o maior número de trabalhos qualificados nesta edição.
Com uma vida dedicada à pesquisa, Vera Lúcia Imperatriz-Fonseca conquistou o Mérito
Científico. Bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo,
com mestrado e doutorado na área de Zoologia, Vera nos dá a chance de conhecer melhor
a vida das polinizadoras que, entre outras coisas, garantem nosso alimento na Terra.
Em resumo, mais do que premiar quem se destaca, o Prêmio Jovem Cientista trata de
dar honra e mérito a quem compartilha com o mundo o saber que poderá garantir
uma vida com maior qualidade para todos nós.
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Categoria

MEsTRE
E DoUToR

PJ C Pesquisas na íntegra

1º

lugar

João victor Campos e silva

Universidade Federal de alagoas (UFal)
O gigante das várzeas: o manejo do pirarucu como modelo de
conservação da biodiversidade e transformação social na Amazônia

2º lugar
Carolina levis

Instituto Nacional de Pesquisas da amazônia (INPa)
Domesticação da Floresta Amazônica: um legado
dos povos do passado e do presente para a humanidade

3º lugar
Gelson vanderlei Weschenfelder
Universidade la salle (UNIlasallE)

Os Super-heróis das histórias em quadrinhos como recursos
para a promoção de resiliência para crianças e adolescentes
em situação de risco
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1º

Inovações para Conservação da Natureza
e Transformação Social

Categoria

Mestre e doutor

lugar

Instituição de vinculo:
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Maceió - AL
Instituição de desenvolvimento da pesquisa:
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Natal - RN

teMa

João vitor Campos e silva
O gigante das várzeas: o manejo do pirarucu
como modelo de conservação da biodiversidade
e transformação social na Amazônia

para
saber
Mais

João vitor Campos e silva
jvpiedade@gmail.com
82 98155-3393 / 92 3213-7334

Carlos augusto da silva Peres
(Orientador)
carlos.a.peres@pq.cnpq.br

Carlos R. s. D. Fonseca
(Co-orientador)

O presente trabalho encontra-se publicado em dois artigos:
1. Campos-Silva, J. V., & Peres, C. A. (2016). Community-based management induces rapid recovery of a high-value tropical freshwater
fishery. Scientific reports, 6, 34745.
2. Campos-Silva, J. V., Peres, C. A., Antunes, A. P., Valsecchi, J., & Pezzuti, J. (2017). Community-based population recovery of overexploited
Amazonian wildlife. Perspectives in Ecology and Conservation, 15(4),266-270.
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Resumo
Ambientes tropicais estão entre os mais ameaçados do mundo. Grande parte dessa
ameaça é proveniente às estratégias desordenadas de uso de recursos naturais, que
sobre-explotam os recursos, comprometendo a dinâmica ecológica dos sistemas naturais.
Muitos desses ambientes podem ser caracterizados como sistemas socioecológicos, em
que as comunidades humanas são fortemente dependentes dos recursos naturais,
essenciais para a sua estabilidade socioeconômica e segurança alimentar dos indivíduos.
Estratégias de uso sustentável de recursos naturais que contemplem a conservação da
biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida de populações humanas compõem um
dos grandes objetivos da humanidade para este milênio. No presente trabalho, avaliamos
de forma compreensiva um modelo de conservação bastante inovador que vem ganhando
força na última década na Amazônia, ao recuperar as populações selvagens de pirarucu, o
maior peixe de escamas do mundo, com alto valor comercial e cultural. Avaliamos os
estoques de pirarucu ao longo de oito anos e testamos os efeitos de áreas protegidas,
proteção comunitária, métricas de paisagem e variáveis limnológicas em 83 grandes lagos
ao longo de aproximadamente 600 km do rio Juruá, um importante afluente do rio
Amazonas. A proteção comunitária dos lagos explicou 82% da variação no tamanho das
populações de pirarucu. Lagos protegidos por comunidades rurais têm em média 30 vezes
a quantidade de peixes existentes em lagos sem proteção. Além de promover a
recuperação populacional dessa importante espécie, localmente extinta em muitas áreas
da Amazônia, o manejo comunitário vem gerando benefícios econômicos e sociais
substanciais para as comunidades rurais na Amazônia. Mostramos neste trabalho que os
lagos protegidos se tornaram análogos a uma poupança bancária, garantindo um valor
médio anual de quase R$ 30.000,00 para as comunidades que os protegem. O acesso a
essa oportunidade econômica vem melhorando substancialmente o bem-estar local,
proporcionando melhorias em escolas e acesso à saúde. Além da avaliação ecológica, social
e econômica, evidenciamos a grande janela de oportunidades de implementar esse
modelo em grande escala na Amazônia, mesmo fora das áreas protegidas onde o modelo
foi desenvolvido, harmonizando as metas de conservação da biodiversidade e diminuição
da pobreza em locais remotos da Amazônia. A sociedade brasileira tem em mãos um dos
exemplos de manejo sustentável de recursos mais fascinantes do mundo, mas que precisa
ser fortalecido frente a uma série de desafios, sobretudo comerciais e logísticos.
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Justiça ambiental. Manejo comunitário.
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1. Introdução
Um dos aspectos mais fascinantes do planeta Terra é a colossal diversidade biológica
que habita seus domínios. Estimativas sugerem que cerca de 9 milhões de espécies de
plantas, fungos, animais e microrganismos dividem espaço com cerca de 7 bilhões de
pessoas. Essa numerosa população humana consome mais de 40% da produção
primária líquida do planeta (Vitousek et al. 1986, Rojstaczer et al. 2001), cerca de 35%
da produtividade oceânica (Pauly e Christensen 1995) e cerca de 60% do fluxo de água
doce (Postel et al. 1996). Essa escala de consumo fez emergir uma crise ambiental sem
precedentes, com genes, espécies e grupos funcionais sendo eliminados em taxas
nunca observadas na história da humanidade (Cardinale et al. 2012). Essa grande
problemática traz um homérico desafio para as sociedades contemporâneas: usar os
recursos naturais de forma sustentável, evitando o colapso de sistemas biológicos.
Atenção especial vem sendo dada aos ambientes de água doce, que representam apenas
0,8% da superfície terrestre (Gleick 1996). Apesar da pequena representatividade, esses
sistemas foram fundamentais para o desenvolvimento das sociedades humanas,
sustentando as atividades agrícolas e industriais (UNDP 2006). Com o rápido crescimento
populacional humano, particularmente nos trópicos, esses sistemas de água doce se
tornaram os ambientes mais ameaçados, com taxas de perda de espécies substancialmente
mais altas que os ambientes terrestres (Dudgeom et al. 2005, Sala et al. 2010).
Os grandes rios de água doce e suas planícies de inundação podem ser caracterizados
como complexos sistemas socioecológicos, onde as normas sociais, relações ecológicas
e interações biofísicas são dinâmicas, complexas e recíprocas (Liu et al. 2009, Ostrom
2009). As comunidades humanas residentes nesses ambientes de água doce são
altamente dependentes dos recursos naturais, como é o caso do pescado, por
exemplo. Nesse contexto, a conservação dos estoques pesqueiros é essencial para a
estabilidade econômica e social das comunidades humanas. A conservação desses
ambientes, portanto, pode ser considerada um problema de uso de recurso comum
(commom pool resources) que afeta diferentes escalas e se relaciona com os grandes
desafios do milênio: conservação da biodiversidade, melhoria da qualidade de vida e
redução da pobreza (Sacchs et al. 2009).
A Floresta Amazônica ilustra bem essa problemática, pois ela representa cerca de
metade de todo remanescente de floresta tropical do mundo (Hansen et al. 2013), uma
grande fração da biodiversidade terrestre e uma diversidade cultural impressionante.
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Toda essa riqueza abaixo e acima do solo representa também uma incisiva
oportunidade de desenvolvimento para todos os países que compartilham suas
fronteiras. Na prática, o destino do bioma depende da habilidade humana de
implementar atividades sustentáveis para o desenvolvimento da região.
As áreas protegidas constituem uma das maiores ferramentas globais de conservação. São
instrumentos governamentais, criados com a grandiosa missão de preservar e conservar a
diversidade biológica e os recursos naturais associados a ela (UICN 1994). As unidades de
desenvolvimento sustentável compõem uma categoria de área protegida que permite
diferentes tipos e intensidades de manipulação humana. Elas podem abrigar as chamadas
“populações tradicionais”, que ainda mantêm uma forte relação com a terra, apresentando,
muitas vezes, um modelo de subsistência quanto à ocupação do espaço e uso dos recursos
naturais. As áreas protegidas reservadas ao desenvolvimento sustentável correspondem a
61,6% de todas as áreas protegidas do mundo (WDPA 2011). No Brasil, a grande maioria das
unidades de desenvolvimento sustentável (cerca de 99% em área) encontra-se na
Amazônia (Rylands e Brandom 2005).
Não restam dúvidas quanto à importância das áreas protegidas na conservação da
biodiversidade, contenção de desmatamentos e manutenção de serviços ambientais
(Peres 2005, Nepstad 2006, Malhi et al. 2008). No entanto, a grande maioria das áreas
protegidas criadas foi sedimentada sobre os alicerces da ecologia terrestre (Castello
2013). Além disso, a Amazônia vive atualmente um período político substancialmente
desfavorável à criação e implementação de novas áreas protegidas (Campos-Silva et al.
2015). Portanto, urge a necessidade de se pensar estratégias conservacionistas
complementares que contemplem os ambientes aquáticos.
Uma forma alternativa de se pensar a conservação da biodiversidade integrando o
desenvolvimento das populações tradicionais se sedimenta na inclusão das populações
locais nas tomadas de decisão que regulam o uso de recursos naturais (Somanatham
2009). Esse manejo colaborativo dos recursos naturais, também chamado de comanejo
ou manejo comunitário (Community-based management) surgiu cerca de 30 anos atrás
como uma tentativa de descentralizar o uso de recursos naturais, antes centralizado no
Estado (Cleaver 1999). O objetivo do manejo comunitário é o compartilhamento das
tomadas de decisão que regulam o uso de recursos naturais entre os diferentes usuários.
Dessa forma, as regras podem refletir melhor as peculiaridades locais, aumentando a
maior adesão por parte dos usuários (Jentoft 2000). Embora soe convincente, existe
uma grande lacuna sobre experiências empíricas de comanejo (Gutierrez et al. 2011,
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Cinner et al. 2012). Basicamente, a literatura global carece de estudos que avaliem esses
sistemas sob uma perspectiva integrada.
O presente trabalho faz parte da tese de doutorado desenvolvida de 2012 a 2016 no rio
Juruá, um importante afluente do rio Amazonas. No último século, a exploração da
borracha foi uma importante atividade econômica no norte do Brasil, especialmente na
região do rio Juruá. No entanto, a condição insalubre e exploratória desta atividade
conduziu uma grande parcela da população ribeirinha à extrema pobreza, sem suporte
governamental e sob constantes ameaças dos chamados “patrões da borracha” (Fearnside
1989). Essa situação criou uma grande necessidade de organização social e culminou com
a criação das duas reservas de uso sustentável, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável
(RDS) de Uacari e a Reserva Extrativista (RESEX) do Médio Juruá.
Um aspecto marcante do rio Juruá é o pulso de inundação (Junk 1989). Muitas vezes a
diferença entre o período de águas baixas e altas pode atingir cerca de 12 metros. Esse
fenômeno molda todas as comunidades biológicas que residem na várzea, inclusive os
grupos humanos. Na época da seca, os lagos e corpos d’água tornam-se unidades discretas
na paisagem, permitindo a ordenação das atividades pesqueiras. Uma dessas atividades é
o manejo do pirarucu, que vem se difundindo por muitas localidades da Amazônia.
O pirarucu pode ser chamado de gigante das várzeas. Trata-se do maior peixe de escamas
do mundo, que pode atingir mais de 200 kg e 3 metros de comprimento. Devido ao alto
valor nutricional de sua carne, alinhado ao alto valor cultural de sua pesca, o pirarucu foi
dizimado dos rios amazônicos, sendo extinto em muitas localidades. O manejo da espécie
iniciou por volta de 1999 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá com o
objetivo de reverter essa tendência de diminuição populacional. Atualmente, o manejo
ocorre em mais de 30 localidades e os resultados reportados têm sido surpreendentes. O
manejo ocorre basicamente de forma comunitária, em que as comunidades protegem os
lagos em períodos críticos do ano, solicitam a cota de abate ao governo e, por fim, realizam
a pesca do pirarucu, vendendo-o em escala municipal e estadual.
O manejo do pirarucu é uma das maiores iniciativas de manejo comunitário da
Amazônia e tem como objetivo a conservação e uso sustentável de um recurso de alto
valor ecológico, cultural e econômico. O objetivo desta tese é investigar os efeitos
ecológicos, econômicos e sociais desse sistema de conservação de base comunitária e
avaliar o potencial dessa iniciativa de ser replicada em modelos descentralizados de
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conservação, gerando resultados impactantes tanto para a proteção da biodiversidade
quanto para a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas.

2. Objetivo Geral
Investigar o impacto ecológico, social e econômico do manejo de pirarucu e seu
potencial para conservação das várzeas amazônicas e melhoria da qualidade de vida
de populações tradicionais ribeirinhas.

3. Objetivos Específicos
a. Investigar o padrão de recuperação populacional do pirarucu
em um sistema de manejo comunitário
b. Investigar o papel do pirarucu como espécie guarda-chuva
c. Investigar os efeitos econômicos e sociais do manejo do pirarucu
para as populações ribeirinhas
d. Avaliar o potencial de aplicar o manejo do pirarucu em grande escala,
proporcionando conservação da biodiversidade e transformação social
em áreas sem proteção.

4. Material e Métodos
Área de estudo e contexto social
Este estudo foi realizado em 83 lagos de várzea, dentro e fora de duas grandes reservas
de uso sustentável, ao longo de cerca de 600 km do rio Juruá, um importante afluente do
rio Amazonas (Fig. 1). A paisagem de estudo é de aproximadamente 14.000 km2, onde
17,7% correspondem às florestas sazonalmente inundadas (várzeas) e 82,3%
correspondem às florestas de terra firme (Hawes e Peres 2016). O pulso de inundação é
bastante marcante nessa região. As estações de cheia, que ocorre de janeiro a junho, e
seca, de agosto a novembro, coincidem com os períodos de baixo e alto nível das águas.
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Figura 1. Mapa da região de estudo. Distribuição dos 83 lagos de várzea amostrados em cerca de 600 km do
rio Juruá, na Amazônia brasileira. Círculos brancos e laranja indicam lagos dentro e fora das áreas protegidas,
respectivamente. Linhas vermelho-escuras mostram as fronteiras de duas reservas de uso sustentável, que
somam uma área de 886,176 ha. Este mapa foi gerado no ArcGIS 10.3 (http://www.esri.com).

O rio Juruá é palco de uma notável organização sociopolítica das comunidades locais.
Durante a maior parte do século passado, a exploração do látex pelos seringueiros foi a
atividade econômica dominante na Amazônia brasileira centro-ocidental. No entanto,
à medida que os subsídios do governo diminuíram, os extrativistas da borracha
gradualmente sucumbiram à extrema pobreza rural. Isso criou uma séria necessidade
de auto-organização social que alimentasse as demandas locais por reservas florestais
de uso sustentável, onde os estilos de vida extrativistas tradicionais recebiam direitos
territoriais comunitários, evitando formas mais predatórias de uso da terra (Fearnside
1988). Neste cenário foram criadas duas áreas protegidas de uso sustentável.
A Reserva Extrativista (RESEX) do Médio Juruá (5º33’54”S, 67º42’47”W) encontra-se na
margem esquerda do rio Juruá, dentro dos limites da cidade de Carauari, Amazonas. A
reserva foi criada em 1997 e possui 253.227 hectares. A vegetação é caracterizada pela
predominância de Floresta Ombrófila Densa Aluvial de Terras Baixas e a Floresta Ombrófila
Aberta de Terras Baixas. Na RESEX do Médio Juruá existem 13 comunidades, onde residem
aproximadamente 700 pessoas. Já a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de
Uacari (5º43'58"S, 67º46'53"W) foi criada em 2005, possui 632.949 hectares e forma,
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juntamente, com a Terra Indígena Rio Biá e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Cujubim, um mosaico de áreas protegidas com quase 4,5 milhões de hectares. Dentro dos
limites da reserva são encontradas 32 comunidades, onde residem 1.200 pessoas. Em
ambas as reservas os modos de vida são similares, em que as comunidades locais
dependem fortemente da agricultura e da exploração de recursos naturais, como o açaí,
as oleaginosas, o pescado e a caça (Hawes e Peres 2016).
Acordos de pesca: o zoneamento espacial do manejo de pirarucu
Para garantir a segurança alimentar e econômica das comunidades rurais, os Acordos de
Pesca do Juruá foram negociados entre as comunidades locais nas duas reservas focais,
as comunidades fora dessas reservas, e a Cooperativa de Pescadores de Carauari, a
cidade mais próxima. Atualmente, o acordo de pesca estabelece três categorias de acesso
a recursos aquáticos lacustres durante a estação seca, quando os lagos se tornam
unidades geográficas discretas na paisagem: (1) Os lagos sem proteção são abertos para a
pesca comercial, que pode ocorrer durante todo o ano; (2) Os lagos de subsistência são
projetados para suprir as necessidades locais de subsistência e restringir o acesso a
apenas pescadores artesanais residentes da comunidade no entorno do lago; e (3) Os
lagos protegidos são administrados pelas comunidades locais e têm por objetivo a
recuperação de estoques e manejo de pirarucu. Nesses lagos a pesca é proibida durante
todo o ano, com exceção do período de manejo, em que a pesca do pirarucu é realizada
em alguns desses lagos. Uma casa flutuante de madeira é geralmente construída na
entrada principal do lago, servindo assim como uma unidade de vigilância em tempo
integral (Fig. 2). Durante o manejo, a pesca do pirarucu ocorre apenas por um período de
até cinco dias por ano. O número de peixes pescados varia de acordo com uma quota
estabelecida pelo IBAMA, com base no número de pirarucus adultos (> 1,5 m de
comprimento) e juvenis contados naquele lago no ano anterior. Apesar do manejo
comunitário ter sido implementado somente em 2010, contagens anuais de pirarucu
vêm sendo conduzidas em dezenas de lagos desde 2005. A contagem do pirarucu ocorre
durante a estação seca em cada lago, e os dados do censo são encaminhados ao IBAMA,
que autoriza a cota de captura de até 30% de todos os adultos contados, dependendo da
organização social das comunidades envolvidas.
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Figura 2. Seção do rio Juruá mostrando a floresta de terra firme em verde-escuro e a floresta de várzea em
verde-claro, com os lagos onde as pescarias são realizadas. Mostramos também o arranjo de proteção comunitária que ocorre em tempo integral para proteção dos recursos aquáticos. As comunidades locais constroem casa de madeira em pontos estratégicos que dão acesso ao lago e revezam a proteção em grupos que
ficam muitas vezes armados para impedir a invasão do lago.

Contagem de pirarucu
O pirarucu (Arapaima sp.) é um peixe que respira oxigênio diretamente do ar, altamente
adaptado a ambientes hipóxicos e anóxicos (Parker 2002). O fato dos indivíduos virem
até a superfície para respirar possibilita a observação direta e a contagem de
indivíduos. O método de contagem foi desenvolvido detalhadamente nas várzeas da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Este método censitário é
altamente efetivo e tem sido repetidamente testado na Amazônia Central, produzindo
estimativas de tamanho populacional que são fortemente correlacionadas com as
estimativas de abundância de métodos consagrados de marcação e recaptura (Castello
2004). Ao longo do Juruá, as contagens envolvem até 20 pescadores experientes por
lago, previamente treinados e aptos a realizar o procedimento amostral. Durante os
censos sistemáticos, cada pescador cobre sequencialmente uma área de lago que não
se sobrepõe para evitar a duplicação da contagem. A área variou de 0,2 a 2,0 ha,
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dependendo das restrições locais, como cobertura de macrófitas e área do lago.
Durante a contagem, cada observador permanece em silêncio nas margens do lago
contando todos os pirarucus detectados dentro de cada área delimitada ao longo de
múltiplos intervalos de 20 minutos, sincronizados entre os observadores. O tempo de
20 minutos foi estabelecido por representar o tempo médio em que os pirarucus
sobem à superfície para respirar. Durante a contagem, os pescadores podem distinguir
duas classes de tamanho: juvenis (1,0-1,5 m de comprimento) e adultos (> 1,5 m de
comprimento). Para evitar qualquer problema de detecção devido ao ruído de fundo,
as contagens de pirarucu ficaram restritas a condições climáticas favoráveis, que
excluíram os dias chuvosos e ventos fortes.
Avaliação do pirarucu como espécie guarda-chuva
Além das contagens de pirarucus, amostramos a população de outras espécies de alto
valor em cada lago, para compreender o potencial do pirarucu enquanto espécie guardachuva para a proteção de outras espécies. Para as estimativas populacionais de
quelônios de água doce, incluindo tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa), o tracajá
(Podocnemis unifilis) e iaçá (Podocnemis sextuberculata), utilizamos seis redes de espera de
100 metros cada com esforço padrão de 24 horas. As redes eram checadas a cada 30
minutos para registro, marcação e liberação dos animais capturados. As contagens de
jacaré-açu incluíram censos noturnos, em que os jacarés são contados pelo reflexo de
seus olhos (Da Silveira et al. 1997). Para a contagem de jacarés percorremos o perímetro
dos lagos contando os olhos dos indivíduos. Com o tamanho populacional de pirarucu
em cada lago derivado das contagens e a amostragem de parte da megafauna aquática
com grande importância ecológica e cultural, pudemos avaliar o potencial ecológico
desse modelo. As análises utilizadas serão descritas a seguir.
Benefícios econômicos
Para cada lago e cada família de manejadores, estimamos o retorno econômico total
proveniente da pesca de pirarucu manejado. Os dados são baseados em cerca de 6.200
pirarucus adultos contados em 2015, em 26 lagos protegidos. Dessa forma, assumimos
(i) a captura máxima de 30% da população adulta recentemente censada (setembro a
outubro de 2015) em lagos manejados; (ii) o peso médio de 71,3 kg das carcaças
abatidas e limpas prontas a serem comercializadas; (iii) o preço médio de mercado na
cidade mais próxima (R$ 5,5 por kg), que é uma estimativa conservadora do valor de
mercado, mas reflete de forma mais realista os preços de transação efetivamente
pagos aos moradores locais. Incluímos lagos de subsistência e de acesso aberto nesses
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cálculos para comparação, mas, na prática, as capturas de pirarucus nesses lagos só
podem ser consumidas localmente, pois a venda é ilegal.
Conjuntos de dados e variáveis
Para compreender os fatores que influenciam o tamanho populacional do pirarucu no
sistema de manejo, investigamos dados sistemáticos de contagem de pirarucu em 83 lagos
localizados na várzea do rio Juruá (31 protegidos; 34 de subsistência; e 18 lagos sem proteção).
Também tivemos acesso a dados anuais de 269 contagens de pirarucu na estação seca
(2005-2015) de 77 desses lagos, obtidos por uma parceria institucional colaborativa (média =
3,49 contagens anuais por lago). Para o conjunto completo de 83 lagos (Conjunto de dados 1),
obtivemos informações sobre o histórico de proteção e uma gama de variáveis de paisagem
usando o ArcGIS (versão 10.2). Os preditores do tamanho populacional de pirarucu em cada
lago incluíam: status de proteção (se o lago estava dentro ou fora de qualquer área protegida);
categoria de manejo (protegido, subsistência ou sem proteção); área do lago (incluindo a
cobertura de água aberta e macrófita); distância até a comunidade mais próxima (a
verdadeira distância não linear do trajeto a pé ou de barco usada pelos usuários locais, que foi
medida usando um GPS); distância até o mercado mais próximo (expressa como a distância
de viagem fluvial não linear da entrada do lago até o porto de Carauari); distância até o canal
do rio (a distância euclidiana entre a entrada do lago e o canal principal do rio Juruá);
conectividade (presença de conexão perene entre o lago a qualquer corpo de água maior) e
geoquímica da água ("preta" ou "branca", definida como a quantidade localmente percebida
de sedimentos aluviais suspensos na coluna de água do lago).
Posteriormente, para um subconjunto de 43 dos 83 lagos (Conjunto de dados 2),
quantificamos, além das métricas espaciais, alguns proxies de produtividade primária e
obtivemos dados limnológicos detalhados com base em medições em campo e em
laboratório de amostras de água coletadas durante o período de seca. Estes dados
incluíram: profundidade (profundidade máxima do lago); transparência da água (estimada
usando um disco Secchi); condutividade (medida em S/cm usando um medidor de
condutividade); cobertura de macrófitas (inicialmente mapeada no campo e depois
medida de forma independente usando imagens de RapidEye© de 5 m de resolução, que
adquirimos para toda a área de estudo); biomassa de fitoplâncton (estimada com base em
amostras de água de estação seca e chuvosa e em medições de clorofila a usando
cromatografia líquida de alta eficiência -HPLC); e nutrientes total (fósforo e nitrogênio):
determinados usando absorbância de luz em 882 nm em laboratório.
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Amostragem da percepção local e benefícios sociais
Conduzimos 63 entrevistas semiestruturadas em 41 comunidades extrativistas
contendo pelo menos seis domicílios. Um total de 26 comunidades estavam
localizadas dentro das áreas protegidas, enquanto 15 se localizavam fora das reservas.
Selecionamos apenas pescadores de pirarucu altamente experientes e que tinham sido
residentes em tempo integral por mais de 10 anos na comunidade em questão.
Durante as entrevistas, perguntamos objetivamente sobre a percepção geral do status
da população do pirarucu local (se está aumentando, diminuindo ou estável) nos lagos
frequentemente visitados. Pelo menos um por pescador experiente de cada
comunidade foi escolhido, de acordo com a indicação de lideranças.
Também realizamos 28 entrevistas com manejadores de pirarucu que antes pescavam
o pirarucu para abastecer o mercado ilegal em 13 comunidades, 12 de dentro das
reservas e uma fora. Esses pescadores abandonaram as práticas de pesca ilegal e
relataram mudanças socioeconômicas percebidas desde o início do programa de
manejo. Essencialmente, perguntamos sobre as principais mudanças percebidas nos
meios de subsistência locais após a implementação do manejo comunitário. Também
avaliamos o nível de importância das respostas dadas, em termos de sua frequência
relativa em todas as entrevistas.
Análises dos dados
Para compreender os fatores que afetam o tamanho populacional de pirarucus em
cada lago, analisamos os conjuntos de dados 1 e 2, usando o número de pirarucus
adultos e juvenis estimados a partir de contagens sistemáticas em cada lago como
variáveis respostas. O conjunto de dados 3 foi utilizado para analisar a variação no
tamanho da população em diferentes anos, e a taxa de crescimento populacional anual
para cada lago foi utilizada como variável resposta.
Primeiro, utilizamos modelos lineares generalizados (GLMs) para investigar a variação nas
contagens recentes (2013) dentro do conjunto completo de 83 lagos (conjunto de dados
1) em função de todos os potenciais preditores. Posteriormente, realizamos GLMs para
examinar a variação no tamanho populacional de pirarucu no subconjunto de 43 lagos
para os quais dados limnológicos estavam disponíveis, como descrito previamente
(conjunto de dados 2). Como os estudos ecológicos usando dados de contagem são
frequentemente afetados pela sobredispersão (overdispersion), utilizamos a distribuição
binomial negativa em nossos modelos (Veh Hoef e Boveng 2007). Terceiro, usamos
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modelos lineares mistos generalizados (GLMMs) e uma estrutura de erro binomial
negativa para examinar a variação em todas as 269 contagens anuais de pirarucu
(2005-2015) considerando o mesmo conjunto de preditores, com a identidade do lago
definida como um fator aleatório. Quarto, examinamos a variação nas taxas de
crescimento populacional anual (GN) dentro dos lagos calculando as variações
percentuais nos tamanhos populacionais entre quaisquer duas contagens consecutivas
dentro do mesmo lago, as quais não ocorreram necessariamente em anos consecutivos
(GN=((Yr2-Yr1)x100/Yr1)/Nanos). Essa abordagem gerou 186 estimativas de GN positivas ou
negativas em 71 lagos explorados por 26 comunidades locais.
Para selecionar os modelos mais parcimoniosos, identificamos o menor critério de
Informação de Akaike corrigido para o tamanho de amostra pequeno (∆AICc) com todos
os efeitos fixos adicionados (Zuur et al. 2009). O ∆AICc é calculado como a diferença
entre o AICc de cada modelo e o AICc mais baixo, com ∆AICc < 2 interpretado como
suporte substancial de que o modelo pertence ao conjunto de melhores modelos. Os
pesos de Akaike fornecem a probabilidade de que um modelo seja o melhor modelo,
considerando os dados e o conjunto de modelos candidatos (Burnhan e Anderson 2003).
Os modelos foram adaptados do pacote lme4 e todas as combinações de modelos
examinadas com o pacote MuMIn36 na plataforma R (R Development Core Equipe 2015).
Ao comparar modelos que variavam em seus efeitos aleatórios, mas não em efeitos fixos,
os modelos foram ajustados usando a máxima verossimilhança (REML). Por fim,
calculamos a partição hierárquica de cada variável explicativa, para compreender a
porcentagem de explicação de cada variável sobre a variável resposta.
Como os pirarucus exibem movimentos sazonais durante o pulso de inundação (JVCS e
CAP, dados não publicados), é possível que os tamanhos populacionais possam ser
homogeneizados por meio da dinâmica fonte-sumidouro entre lagos próximos,
independentemente de sua história de manejo. Investigamos, portanto, a estrutura
espacial dos dados em todos os 83 lagos (rendendo 3.160 distâncias euclidianas entre
dois lagos; média = 73,6 ± 55,6 km; alcance = 1,3 – 223,3 km) para investigar até que
ponto os lagos poderiam ser considerados espacialmente independentes. No entanto,
não houve diferenças nos ajustes de modelo entre incluir ou não a estrutura
geoespacial dos dados como termos adicionais (teste da razão de verossimilhança (x2
likelihood ratio test, p = 0.15). Além disso, os tamanhos de estoque em lagos de acesso
livre não estavam relacionados às distâncias físicas para o lago protegido mais próximo
(R2 < 0,001, P = 0,966). Portanto, decidimos interpretar, em vez de incorporar
formalmente, efeitos espaciais de grande escala em nossas análises.
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5. Resultados
Efeitos do manejo comunitário na recuperação populacional do pirarucu
Encontramos um forte efeito do manejo comunitário nas populações de pirarucu (Fig.
3 e 4). A proteção de lagos, realizada por comunidades locais, explica 71,2% da variação
do tamanho populacional do pirarucu. As estimativas populacionais foram diferentes
entre as três classes de manejo (p < 0,001), chegando a três ordens de magnitude
diferença. Lagos protegidos abrigam em média 304,8 (± 332,46, N = 31) indivíduos,
seguindo por lagos de subsistência com 34,1 (± 24,4, N = 34) indivíduos e lagos sem
proteção com apenas 9,2 (± 9,8, N = 18). A diferença fica ainda mais pronunciada
quando consideramos a área dos lagos, uma vez que lagos sem proteção (126,5 ± 117,4
ha, N = 31) são em média substancialmente maiores que os lagos protegidos (126,5 ±
117,4 ha, N = 31), resultando em uma densidade populacional 131 vezes maior nos
ambientes protegidos (lagos sem proteção: 0,002 ind. ha-1; lagos protegidos: 0,294 ind.
ha-1). O fato do lago estar localizado dentro das áreas protegidas não foi um fator
importante para explicar o tamanho populacional de pirarucu (Fig. 5).

Figura 3. Distribuição espacial dos lagos protegidos (círculos verdes), de subsistência (amarelos) e lagos sem
proteção (vermelhos) ao longo de ~500 km do rio Juruá, na Amazônia brasileira. O tamanho dos círculos
representa o tamanho populacional do pirarucu conforme a contagem de indivíduos. A coloração do mapa
reflete a elevação da paisagem onde as terras altas são representadas por cinza-escuro e as terras baixas por
cinza-claro. Mapa gerado no ArcGIS 10.3.
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Figura 4. Tamanho populacional de pirarucu em função da área dos lagos, para lagos protegidos, de subsistência e sem proteção. Mostramos essa relação para lagos de diferentes características geoquímicas (água
preta e água branca). As inclinações das retas são significativamente diferentes para lagos de água preta e
branca, com tamanhos populacionais expandindo conforme se aumenta a área do lago de forma mais pronunciada em lagos de água branca.

Figura 5. Tamanho populacional de pirarucu em lagos de diferentes classes de manejo, dentro e fora das áreas
protegidas. As caixas verde e vermelho (mostrando os valores medianos, quartis e outliers) representam
lagos localizados dentro e fora das áreas protegidas, respectivamente.
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A classe de manejo dos lagos também induziu diferenças marcantes na abundancia relativa
de indivíduos juvenis e adultos (Anova, F75,2 = 14,6, P < 0,001). Em lagos protegidos, não
houve diferença numérica entre essas classes de idade, com os adultos representando em
média 53,4% (± 3,7%) de todos os indivíduos (162,9 ± 170,3 adultos vs. 141,9 ± 171,6 juvenis).
Em contraste, lagos de subsistência foram proporcionalmente dominados por juvenis (71,6
± 3,3%), com médias de 9,4 (± 10,7) adultos e 24,7 (± 19,23) juvenis, possivelmente devido à
pressão de pesca nos indivíduos adultos que ocorrem nesses ambientes.
A taxa anual de crescimento populacional foi negativa para sete lagos sem proteção
(mediana = -7,1%, N = 21), mas invariavelmente positiva para todos os lagos protegidos
e de subsistência. Em casos excepcionais, de um ano para outro o estoque de pirarucu
cresceu de cinco a oito vezes em lagos de subsistência, e de cinco a 16 vezes em lagos
protegidos. Comparando o primeiro ao último ano de manejo em cada lago, a
população de pirarucu aumentou 213,3% em lagos protegidos (intervalo médio de
proteção = 5,4 ± 2,5 anos, N = 29) e 193,5% em lagos de subsistência (3,9 ± 2,0 anos,
N = 41), mas diminuiu ou persistiu em números baixos em lagos sem proteção.
Efeitos da paisagem e de variáveis limnológicas
Mesmo considerando os efeitos de variáveis de paisagem e limnológicas a proteção
comunitária sempre explicou a maior parte da variância do estoque de pirarucu e das
taxas de crescimento populacional (Fig. 6 A-C), com os lagos protegidos sempre
contendo as maiores populações ou taxas de crescimento mais altas. Como esperado,
a área do lago e o tempo de proteção também foram preditores importantes do
tamanho de estoque do pirarucu. A distância de acesso aos lagos teve um efeito
negativo importante nas taxas de recuperação populacional (Fig. 6B), presumivelmente
porque a proteção é mais eficiente em lagos próximos às comunidades, onde os
comunitários fazem vigília constante 24 horas por dia. Nenhuma das variáveis
limnológicas foi preditor importante para explicar o tamanho populacional de
pirarucu, exceto cobertura de macrófitas, que teve um impacto negativo (r = -0,41).
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Figura 6. Estimativas dos coeficientes de regressão (± 95% intervalo de confiança) mostrando a magnitude
e direção dos efeitos de diferentes fatores afetando o tamanho populacional de pirarucu e o padrão de
recuperação populacional nos lagos de várzea analisados. O tamanho populacional foi modelado usando (A)
modelos lineares generalizados (GLMs) para um conjunto de 83 lagos amostrados na estação seca de 2013;
(B) GLMs para o subgrupo de 43 lagos onde coletamos informações detalhadas sobre as condições limnológicas; e (C) modelos lineares generalizados mistos (GLMMs) foram aplicados para um subgrupo de 77 lagos
subdivididos em 269 contagens anuais (2005-2015). Todas as variáveis foram previamente padronizadas.

Percepção local da recuperação populacional de pirarucu
A amostragem da percepção local com pescadores experientes também confirmou
que as populações de pirarucu estão aumentando com o manejo comunitário
realizado dentro das áreas protegidas (Fig. 7). Fora das áreas protegidas, o padrão é
inverso, com exceção às comunidades incentivadas a proteger os lagos de forma
experimental neste trabalho, onde as populações de pirarucu encontram-se em franco
crescimento, depois de implementada a proteção. Tal fato também suporta a ideia de
que o sistema de manejo pode ser aplicado fora das áreas protegidas, gerando
benefícios ecológicos em ambientes protegidos por comunidades locais.
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Figura 7. Percepção local da trajetória populacional de pirarucu baseada em entrevistas semiestruturadas
com pescadores experientes. Círculos vermelhos e verdes indicam comunidades e grupos de lagos onde os
pescadores reportam declínio ou aumento populacional de pirarucu na última década, respectivamente.
Círculos amarelos indicam que a população de pirarucu se manteve estável, sem mudanças perceptíveis ao
longo do tempo. As linhas amarelas representam as fronteiras de duas reservas de uso sustentável, onde
ocorre o manejo do pirarucu. Este mapa foi gerado no ArcGIS 10.3.

Pirarucu: uma espécie guarda-chuva
A proteção dos lagos nas várzeas amazônicas também beneficia vários outros grupos
taxonômicos de alta importância nas várzeas amazônicas. Identificamos que as
populações de tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa) é cerca de 10 vezes maior
em média nos lagos protegidos (5,9 ± 4,6 em lagos protegidos; 0,6 ± 4 em lagos sem
proteção). O mesmo padrão se repete para o tracajá (Podocnemis unifilis), iaçá
(Podocnemis sextuberculata) e jacaré-açú (Melanosuchus niger) (Fig. 8).
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Figura 8. Benefícios ecológicos oriundos da proteção comunitária dos lagos afetando outras espécies de
alto valor ecológico, cultural e econômico na Amazônia: a) tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa); b)
tracajá (Podocnemis unifilis); c) iaçá (Podocnemis sextuberculata) e d) jacaré-açú (Melanosuchus niger). Caixas
vermelho-claras representam o tamanho populacional em ambientes sem proteção, enquanto caixas azulclaras representam o tamanho populacional da espécie em lagos protegidos pela comunidade.

Benefícios econômicos
O grande retorno financeiro do manejo do pirarucu é proveniente dos lagos protegidos,
uma vez que lagos de subsistência e sem proteção não geram renda (Fig. 8). Lagos
protegidos possuem um potencial de gerar em média R$ 27.900,00 (variando de R$
14.237,00 a R$ 41.734,00) anualmente, mesmo respeitando todas as regras de cota de
captura do manejo. Excepcionalmente, alguns lagos protegidos de água branca podem
gerar mais de R$ 137.525,00 todos os anos, devido ao grande estoque de pirarucu que
possuem. Esses valores se traduzem em uma renda anual média de cerca de R$
2.770,00 por família, considerando que cada comunidade possui em média 14,4 ± 8,5
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famílias. A renda familiar foi positivamente correlacionada com o número de anos em
que o lago foi protegido (r = 0,791, P < 0,001). O crescimento populacional de pirarucu
(e a renda associada) também possui uma relação forte com a área de lagos de água
branca, mas esse padrão não aparece em lagos de água preta, provavelmente pela
menor capacidade de suporte de abrigar grandes populações de pirarucu. Em média,
lagos de água branca geram benefícios econômicos maiores (R$ 4.388 ± 924) do que os
lagos de água preta (US$ 1.186 ± 1.042; P = 0,025).

Figura 8. Renda gerada por comunidade local em função das classes de proteção dos lagos no manejo de pirarucu e das características geoquímicas da água (água branca x água preta). A relação entre renda e área dos lagos
é significativamente diferente, em que os lagos de água branca geram rendas maiores com o aumento de área.

Por fim, usamos um modelo preditivo para estimar o tempo necessário para que a
população de pirarucu cresça até 1.000 indivíduos, o que geraria uma renda anual de
cerca de R$ 165.000,00 por lago protegido pelas comunidades locais. Usamos como
preditores o tamanho do lago e a distância para a comunidade mais próxima. Os
resultados indicam que o tempo médio de proteção necessário para que o estoque de
um determinado lago chegue a 1.000 indivíduos adultos é de cerca de 7,5 a 8 anos para
lagos de água branca e preta (Fig. 9).
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Figura 9. Modelo preditivo do tempo de proteção necessária para que a população de pirarucus atinja 1.000
indivíduos, dada a taxa de crescimento estimada para lagos de água branca (em azul) e preta (em vermelho).
As flechas indicam o intervalo de confiança de 95%.

Benefícios sociais
As entrevistas com manejadores de pirarucu indicam que, dentre os benefícios
percebidos, a geração de renda é o mais importante, presente em 100% das entrevistas,
seguida pela manutenção cultural (75%), aumento da autoestima (68%) e distribuição
equitativa dos lucros da pesca (27,5%), pois antigamente a renda do pirarucu era
privilégio apenas de pescadores experientes que sabiam manejar o arpão (Fig. 10).

Figura 10. Percepção humana das mudanças
sociais e econômicas ocorridas após a
implementação do manejo comunitário de
pirarucu em lagos protegidos. Azul indica
a proporção de respostas que reportam a
ocorrência do benefício, e vermelho, o contrário.
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Potencial de replicação do manejo de pirarucu em áreas sem proteção
Nossos resultados indicam que o manejo do pirarucu pode gerar resultados ecológicos e
sociais substanciais mesmo fora das áreas protegidas. A taxa de recuperação
populacional de lagos protegidos fora das reservas não difere do encontrado dentro das
reservas (Fig. 11). Portanto, a ampliação desse modelo para fora das áreas protegidas seria
uma estratégia eficiente para recuperar as populações de espécies sobre-exploradas,
como é o caso do pirarucu, dos quelônios de água doce e do jacaré-açú.

Figura 11. Taxa de recuperação populacional de pirarucu dentro e fora das áreas protegidas. As caixas verde
e azul (mostrando os valores medianos, quartis e outliers) representam lagos localizados dentro das áreas
protegidas, enquanto a caixa vermelha representa os lagos fora das áreas protegidas.

Como o manejo comunitário do pirarucu fundamentalmente depende de capital
social, traduzido em lideranças fortes e comunidades organizadas com perfil
apropriado ao manejo, fizemos uma compreensiva amostragem ao longo de todo o rio
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Juruá para identificar o potencial humano presente. Nossos resultados mostram que a
condição necessária para implementação do manejo está presente ao longo de todo o
rio, mesmo fora das áreas protegidas (Fig. 12).

Figura 12. Mapeamento das condições favoráveis para a implementação do manejo comunitário ao longo de
todo o rio Juruá. Círculos azuis indicam comunidades rurais com i) forte liderança; ii) organização social; iii)
interesse em implementar o manejo; e iv) lagos de várzea disponíveis para implementar a iniciativa. Círculos
laranja indicam locais sem liderança, conflitos ambientais e ausência de ambientes propícios para implementação do manejo comunitário.

6. Discussão
Áreas protegidas, mesmo carentes de recursos humanos e financeiros, podem ser
instrumentos poderosos de conservação da biodiversidade tropical (Bruner et al. 2001). No
entanto, a maioria das áreas protegidas tropicais é projetada com base em diretrizes
conhecidas de ecologia terrestre, mesmo que elas contenham extensos ecossistemas de
água doce. Na Amazônia, a esmagadora maioria das áreas protegidas foi implementada para
proteger a biodiversidade florestal, enquanto organismos de água doce, cada vez mais
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ameaçados, permanecem altamente negligenciados (Castello et al. 2013). É necessário,
portanto, repensar a melhor estratégia de proteger os ecossistemas de água doce, pois esses
ambientes são fundamentais para a manutenção de atividades vitais às sociedades. O
problema é que a criação de novas áreas protegidas que contemplem os ambientes
aquáticos é dificultada pela severa resistência política que temos enfrentado na última
década (Campos-Silva et al. 2015). Em tempos de crise financeira e reveses na legislação
ambiental (Mascia et al. 2014, Pinheiro et al. 2015), a descentralização de políticas de
conservação, incluindo alianças formais com comunidades locais altamente engajadas,
podem se tornar ferramentas poderosas, com grandes resultados tanto para a conservação
da biodiversidade quanto para o desenvolvimento local (Somanathan et al. 2009).
O manejo do pirarucu vem ocorrendo de forma satisfatória em algumas reservas de uso
sustentável na Amazônia (Castello et al. 2009, Petersen et al. 2016). Nossos resultados
mostram que o manejo comunitário gera grandes resultados para a conservação e
desenvolvimento local, mesmo se implementado fora das áreas protegidas. O manejo local,
simbolizado sobretudo pela vigilância comunitária em tempo integral dos ambientes
aquáticos, foi o fator mais importante para assegurar a recuperação populacional de pirarucu
nas dezenas de lagos estudados. A proximidade da comunidade humana mais próxima
também é um fator importante que assegura uma maior eficiência na proteção, uma vez que
a exclusão de pescadores invasores é muito difícil de acontecer em lagos remotos.
A proteção comunitária dos lagos também beneficia indiretamente uma ampla gama
de grupos taxonômicos de alto valor ecológico e cultural. Os quelônios de água doce,
por exemplo, além de dispersores de sementes, são iguarias consumidas há milênios
na Amazônia. O manejo de pirarucu vem contribuindo de forma substancial com a
conservação de tartarugas da Amazônia, tracajá e iaçás, que ocorrem em abundância
muito mais alta nos ambientes protegidos. O mesmo padrão é observado para o
jacaré-açu, predador de topo bastante importante na dinâmica trófica dos ambientes
(Thorbjarnarson 2010).
Em lagos de subsistência, o estoque de pirarucu não é integralmente protegido, uma vez
que os comunitários podem pescar, mas estes lagos são em teoria fechados para a pesca
comercial. Tal característica resulta em uma pressão seletiva, focada em indivíduos adultos
de grande tamanho (> 1,5m), enquanto indivíduos menores quando capturados são soltos
novamente. Tal fato explica o tamanho populacional intermediário encontrado nessa
classe de lago, quando comparado a lagos protegidos e sem proteção. De fato, lagos de
subsistência possuem um papel importante no recrutamento de jovens pirarucus, uma vez
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que a pressão decorrente das necessidades diárias de proteína é direcionada para espécies
de tamanho menor, como é o caso de alguns detritívoros e frugívoros que compõem a
grande parte da subsistência de comunidades humanas amazônicas (Castello et al. 2009).
Embora as áreas protegidas tenham sido fundamentais para a recuperação populacional
de pirarucu em outras localidades da Amazônia (Castello et al. 2009, Petersen et al. 2016) e
ainda continuem sendo uma importante escala de proteção, nós defendemos que as
reservas de uso sustentável no Juruá não foram imperativas para assegurar a recuperação
do estoque, uma vez que mostramos que a taxa de recuperação populacional fora das
reservas também foi substancialmente alta. O fato é que o envolvimento comunitário na
proteção dos ambientes, a organização social e o cumprimento das regras são críticos no
estabelecimento desse tipo de manejo de recursos naturais (Pollnac et al. 2001), e, embora
essas características sejam raras fora das reservas, elas podem ser induzidas, criando-se
um cenário favorável para implementações de iniciativas dessa natureza. Isso ficou claro
quando mostramos o mapeamento de condições favoráveis existentes fora das áreas
protegidas, ao longo de mais de 1.500 km do rio Juruá.
Além do contexto humano de proteção dos lagos, a compreensão dos fatores
ambientais que governam a distribuição de recursos e a abundância é fundamental
para o estabelecimento de diretrizes de uso sustentável (Arantes et al. 2013). Primeiro,
desconsiderando outros fatores, o tamanho do lago influencia fortemente no estoque
de pirarucu e deve ser considerado no manejo. As distâncias até a cidade mais próxima
e ao canal principal do rio também poderiam ser importantes indicadores do tamanho
populacional de pirarucu. A cidade de Carauari, no médio Juruá, serve como um ponto
de convergência para uma frota operacional de mais de 800 barcos de pesca de
tamanho variável, que fornecem peixe refrigerado para alguns intermediários que
monopolizam o comércio regional de peixe. Portanto, a pressão sobre os estoques de
peixes é substancialmente mais alta perto da cidade do que em locais distantes a
montante ou a jusante, para os quais os custos de viagem são mais altos, fato bem
documentado em outros arranjos de manejo comunitário (Maire et al. 2016). O efeito
da distância do rio pode ser explicado simplesmente em termos de acesso físico,
porque lagos de várzea mais remotos (e muitas vezes mais antigos) longe do canal
principal sinuoso raramente são visitados por barcos de pesca comercial.
Considerando o subconjunto de 43 lagos onde as variáveis limnológicas detalhadas foram
quantificadas, a cobertura de macrófitas foi um preditor importante do tamanho
populacional de pirarucu, ainda que ambíguo. A heterogeneidade de habitat criada por
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macrófitas afeta positivamente a riqueza de espécies aquáticas (Hercos et al. 2013),
fornecendo abrigo, refúgio e locais de forrageamento para muitas espécies (Junk et al.
1989), e dificulta o acesso físico a pescadores com redes de emalhar e arpão. A zona de
macrófitas também fornece um suprimento de alimento crítico para filhotes de pirarucu
(Affonso et al. 2013), então esperávamos que a cobertura de macrófitas e o número de
pirarucus tivessem uma relação positiva. Inesperadamente, no entanto, nossos dados
mostram uma relação inversa, possivelmente devido a questões de amostragem. Altos
níveis de cobertura de macrófitas prejudicam a detecção dos pirarucus, que respiram de
forma críptica sem ser notados. Neste estudo, os tamanhos populacionais do pirarucu
foram provavelmente subestimados em lagos dominados por grandes áreas de macrófitas.
A geoquímica da água, como um indicativo de produção primária, também desempenhou
um papel importante no tamanho da população do pirarucu. Embora o efeito tenha sido
fraco, lagos de água branca, mais produtivos, provavelmente sustentam um grande
estoque de pirarucus. De forma geral, as populações de pirarucus responderam fortemente
tanto à exploração humana quanto a algumas variáveis biofísicas. Portanto, podemos
identificar fatores top-down e bottom-up que afetam populações de peixes amazônicos de
grande porte sensíveis à exploração humana, de modo que grandes lagos de águas
brancas, particularmente aqueles próximos a comunidades locais, devem ser priorizados
para iniciativas locais de manejo comunitário dentro e fora de áreas protegidas.
Mostramos também que as trajetórias de crescimento populacional do pirarucu em
lagos protegidos responderam fortemente ao tempo de proteção dos lagos. Este
resultado é consistente com outros estudos na Amazônia, onde a população de pirarucu
aumentou nove vezes em oito anos (Castello et al. 2009). Ainda não podemos estimar a
capacidade de suporte máxima desses lagos, mas todas as subpopulações protegidas
ainda se encontram em crescimento, parcialmente alimentadas pela entrada anual de
nutrientes aluviais trazidos pelas crescentes águas das cheias, o que provavelmente
aumenta a resiliência das populações de animais explorados (Junk et al. 1989). Um
exemplo digno de destaque é o lago Marari Grande, que havia sido totalmente
desprotegido e disponível para a pesca profissional até 2008 em nossa área de estudo.
Pescadores experientes da comunidade mais próxima relataram que esse lago havia sido
esgotado há muito tempo e que os pirarucus foram extirpados localmente. Após apenas
7 anos de proteção, este lago produziu a maior população de pirarucu em nossa
paisagem de estudo (~ 2.020 indivíduos). Como em outros lugares da Amazônia (McGrath
et al. 1993, McGrath 2000), grande parte desse processo de declínio populacional local foi
impulsionado por barcos de pesca comercial de grande escala, vindos de muito longe

33

34

Inovações para Conservação da Natureza
e Transformação Social

para a captura de pirarucu e outros peixes de alto valor. A rápida reversão desta situação
resultou de uma iniciativa local para proteger o Marari Grande e outros lagos protegidos,
que forçaram a exclusão dos barcos de pesca profissionais daqueles lagos.
Em toda a nossa paisagem de estudo, pescadores experientes relataram que os estoques
de pirarucu diminuíram gradualmente para números muito baixos durante o auge dos
barcos de pesca comercial da década de 1980, a ponto de perceberem a extinção local na
maioria dos lagos da região. No entanto, essa situação só foi revertida com o início da
proibição da pesca nos lagos protegidos e de subsistência. Isso fica claro quando
avaliamos o tamanho populacional de pirarucu em lagos sem proteção, que ainda sofrem
o impacto da sobrepesca. Esses lagos frequentados sem nenhuma regulamentação
claramente se enquadram no cenário da “tragédia dos comuns” (Hardin 1968), em que a
disputa por valiosos recursos pesqueiros acelera a superexploração. Durante os primeiros
anos de exploração de um lago sem proteção, os benefícios estão desproporcionalmente
concentrados nos poucos pescadores comerciais que concentram altos esforços para
pescar todo o estoque do lago, em detrimento de todos os usuários locais. Essa pressão
constante acaba levando invariavelmente a população ao colapso. Os acordos de pesca
são, portanto, um exemplo positivo e concreto de organização comunitária, com limites
estabelecidos e regras de governança, fundamentais para o gerenciamento de recursos
comuns, evitando o colapso de recursos (Ostrom 2008).
Embora o crescimento populacional de pirarucus seja restrito a lagos manejados, o
mapa resultante da pesquisa de percepção local indica que a recuperação dos
estoques é generalizada em todas as comunidades das reservas (Fig. 7), enquanto o
padrão oposto é observado fora das reservas. A percepção de declínio populacional é
em grande parte devido à ausência de lagos protegidos fora das áreas protegidas. Pois,
após os três anos de implementação da proteção de 12 lagos fora das reservas, já
resultou em uma mudança na percepção local, uma vez que os estoques começaram a
aumentar. Um bom exemplo é o Lago Grande, um lago de 294 ha fora das áreas
protegidas, onde a população de pirarucu aumentou de ~ 30 para mais de 1.200
indivíduos em apenas 3 anos de proteção comunitária.
Não podemos afirmar se o crescimento populacional se deve ao recrutamento interno ou
à imigração, uma vez que a ecologia de movimento do pirarucu ainda é pouco conhecida.
No entanto, acreditamos ser muito difícil que uma população de peixes com baixa
fecundidade possa aumentar 3.900% em apenas 3 anos, como no Lago Grande. A
recuperação rápida do estoque deve, portanto, ser devida tanto à reprodução local
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quanto à migração lateral durante a estação cheia (Castello, 2008), em que os lagos
protegidos provavelmente funcionam como fontes demográficas. Isto é consistente com
os movimentos de longo alcance exibidos pelos pirarucus durante o pulso de inundação.
Por exemplo, um dos juvenis que rastreamos na RDS Uacari usando radiotelemetria de
VHF movimentou ~ 30 km em poucos dias (JVCS e CAP, dados não publicados). Uma
melhor compreensão dos movimentos sazonais da subpopulação durante as épocas da
enchente e cheia é fundamental para a maior compreensão da dinâmica fonte e
sumidouro que ocorre no sistema de manejo do pirarucu.
Estratégias integradas de desenvolvimento que tornam a conservação da biodiversidade
verdadeiramente compatível com a redução da pobreza ainda são bastante escassas
(Adams et al. 2004). O manejo do pirarucu nas várzeas amazônicas, no entanto, representa
uma importante e rara janela de oportunidade, ao gerar renda para milhares de famílias,
contribuindo de forma substancial à conservação da biodiversidade. De fato, mostramos
que os lagos protegidos se tornaram recentemente algo análogo a uma conta bancária, que
garante uma renda anual média de quase R$ 30.000,00. Os benefícios econômicos vêm
sendo traduzidos em amplas melhorias na qualidade de vida da população local. A renda do
pirarucu foi usada, por exemplo, para subsidiar o tratamento de câncer de dois manejadores
na cidade de Manaus, fato totalmente impossível de acontecer alguns anos atrás. A
comunidade aceitou utilizar toda a renda do manejo para cobrir os gastos médicos e as duas
pessoas passaram quatro meses em Manaus. Esta forma de acesso imediato aos cuidados
de saúde, muitas vezes resultando em intervenções que salvam vidas, não está disponível
nos serviços de saúde do estado. De forma sumarizada, nossos resultados mostram que o
manejo comunitário do pirarucu pode se tornar uma oportunidade colossal de melhoria do
bem-estar de comunidades ribeirinhas amazônicas a custos relativamente baixos.
Os benefícios socioeconômicos identificados em nossa pesquisa de percepção com
pescadores de pirarucus incluem renda local, distribuição mais equitativa dos lucros da
pesca e manutenção cultural. Antes do programa de manejo, as vendas ilegais de pirarucu
eram distribuídas ao longo do calendário anual, em vez de acontecerem somente uma vez
ao ano, como ocorre no manejo comunitário. Este dinheiro ganho de forma concentrada
contribui em termos de organização financeira em escala de comunidade e família,
permitindo que os líderes locais invistam, por exemplo, em infraestrutura comunitária. O
manejo do pirarucu também tem sido instrumental na propagação do conhecimento
tradicional. As crianças muitas vezes ajudam durante o manejo comunitário, ao mesmo
tempo em que aprendem sobre ecologia do pirarucu e técnicas de pesca. Pescadores
experientes também relataram que as comunidades de manejadores agora possuem uma
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forte autoestima, reforçada pela cobertura positiva de pesquisadores e da mídia
disseminando essa história de sucesso. Todos esses benefícios diretos e indiretos fortalecem
grandemente o empoderamento local, criando um ambiente propício para o fortalecimento
e multiplicação das ideias do manejo. Por fim, a distribuição equitativa dos lucros da pesca
do pirarucu também foi algo perceptível no discurso dos manejadores, porque no manejo
todos podem participar, enquanto as capturas ilegais que aconteciam no passado eram
oligopolizadas por alguns poucos pescadores altamente qualificados.
Nas últimas décadas, o governo brasileiro, em parceria com organizações e comunidades
locais, e ONGs de conservação têm tentado desenvolver estratégias de gestão participativa
dos recursos naturais (Constantino et al. 2012). O manejo do pirarucu é uma iniciativa que
envolve forte adesão das comunidades locais e uma ampla gama de parceiros institucionais
que garantem o financiamento mínimo das atividades. No entanto, a viabilidade a longo
prazo do manejo comunitário do pirarucu dependerá de várias externalidades, incluindo
uma série de pré-condições sanitárias estipuladas pelas autoridades de saúde brasileiras.
Isso exige equipamentos e infraestrutura de processamento mínimos, que a maioria das
comunidades locais ainda não possui. Até o momento, essas comunidades historicamente
desfavorecidas foram isoladas das políticas públicas, de modo que cumprir até os padrões
mínimos de certificação exigirá claramente a catálise dos subsídios do governo.
Mas talvez o desafio mais importante a ser considerado seja a provável saturação do
mercado urbano, decorrente da produção de muitas iniciativas concorrentes de manejo
de pirarucus em várias bacias hidrográficas da Amazônia, o que aumentaria
consideravelmente a oferta, mas reduziria os preços do mercado. Além disso, a pesca
ilegal continua sendo uma ameaça competitiva significativa (Cavole et al. 2015), porque a
produção ilegal ainda nutre os mercados urbanos com grandes quantidades a um custo
substancialmente menor. Uma terceira ameaça ao manejo sustentável do pirarucu vem
da aquicultura, pois muitas fazendas de peixes da Amazônia agora começam a produzir
pirarucus criados em cativeiro para os mercados locais e regionais (Dos Santos 2014), com
amplos incentivos do governo. Entender esses gargalos mercadológicos será vital para a
continuidade do sucesso do manejo comunitário de pirarucu. Agências governamentais,
ONGs e outros tomadores de decisão devem considerar as nuances das cadeias
comerciais para melhorar as condições de mercado para os comerciantes recentes
provenientes dos arranjos comunitários. O manejo de populações silvestres de pirarucus
é uma oportunidade de conservação altamente promissora, mas a sustentabilidade
econômica a longo prazo dependerá, de maneira crítica, da solução desses desafios.
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7. Conclusões
Pirarucu, o paradigmático peixe da transformação
Os acordos de pesca não são ferramentas novas, pois foram estabelecidos em vários
locais da Amazônia por quase quatro décadas, embora os resultados tenham sido
elusivos e muitas vezes inconclusivos (Castro e McGrath 2003). No entanto, o manejo
comunitário do pirarucu mudou profundamente o conceito dos acordos de pesca. O
zoneamento espacial do manejo e o valor ecológico, social, cultural e econômico
associado reforçam a justificativa da proteção dos lagos, e fazem dessa iniciativa uma
das mais promissoras em nível global. Sem dúvida, o manejo do pirarucu é uma rara
janela de oportunidade para harmonizar os objetivos muitas vezes incompatíveis de
manejo sustentável de recursos e redução da pobreza. Todos os esforços semelhantes
em toda a Amazônia também estão mostrando resultados positivos. Isso é significativo
porque essas comunidades locais raramente possuem alternativas de fonte de renda.
O manejo do pirarucu pode ser uma ferramenta de muita utilidade para a conservação
dos recursos aquáticos na várzea amazônica, servindo como excelente estratagema
para recrutar aliados com presença física em tempo integral na proteção desses
ambientes ameaçados. Nossos resultados ressaltam a importância e o papel das
comunidades locais na conservação da biodiversidade e no desenvolvimento local. O
tempo nos dirá se essas comunidades rurais terão o apoio e a valorização necessária
para a consolidação dessa eficiente ferramenta.
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Resumo
Evidências de atividades humanas milenares foram encontradas em áreas anteriormente
consideradas intocadas da Floresta Amazônica. Embora a maioria dos cientistas
concorde que os impactos causados pelos povos pré-colombianos são espacialmente
heterogêneos na bacia amazônica, o grau de influência humana passada nas florestas
atuais e na sua biodiversidade tem sido alvo de um intenso debate científico. Com o
intuito de conservar o legado deixado pelos povos amazônicos nas florestas atuais,
buscou-se integrar dados e métodos de diferentes disciplinas para avaliar os efeitos das
atividades humanas passadas em larga escala. Dados de 1.091 inventários florestais
espalhados por toda a bacia e o Escudo das Guianas foram correlacionados com a
localização de 3.348 sítios arqueológicos. Investigou-se a composição de espécies em
florestas situadas a diferentes distâncias de sítios arqueológicos espalhados por toda a
região. Nas florestas estudadas foram encontradas pelo menos 85 espécies de árvores e
palmeiras domesticadas em diferentes graus por povos amazônicos para alimentação,
abrigo ou outros usos nos últimos milhares de anos. Dentre as 85 espécies domesticadas,
incluem-se fruteiras comercializadas mundialmente, como o cacau, castanha e açaí.
Descobriu-se que as espécies domesticadas tinham cinco vezes mais chance de serem
comuns nos inventários florestais do que espécies não domesticadas e, em geral,
espécies domesticadas apresentam maior riqueza (número de espécies) e abundância
(número de indivíduos) nas proximidades de sítios arqueológicos e rios navegáveis. Ao
longo de milhares de anos de ocupação humana na Amazônia, os humanos interagiram
com a natureza e aumentaram a distribuição e abundância desses recursos florestais. O
trabalho não só revelou a persistência de um patrimônio natural-cultural na maior
floresta tropical do Brasil, mas também ressaltou a importância do manejo indígena
passado para o sustento dos povos atuais. Desvendar a complexa interação de fatores
históricos humanos e ambientais que estruturam as florestas amazônicas, composta por
possivelmente 16.000 espécies de árvores e palmeiras, mostra-se urgente, já que os
legados dos povos indígenas e tradicionais estão em risco. Portanto, a integração de
ações institucionais com o modo de vida das populações locais torna-se fundamental
para impulsionar a conservação conjunta dos bens naturais e culturais da Amazônia,
contribuindo para cultivar esses patrimônios para futuras gerações.
Palavras-chave: Florestas e solos antropogênicos. Plantas úteis. Legados indígenas.
Agrobiodiversidade. Conservação da Amazônia.

43

44

Inovações para Conservação da Natureza
e Transformação Social

Introdução
Há pelo menos 60.000 anos, seres humanos modernos expandiram-se para fora da África
e ocuparam a maior parte do mundo (Mellars, 2006). Desde então, e com maior
intensidade desde o final do Pleistoceno, as sociedades humanas têm interpretado seus
arredores de múltiplas maneiras, desenvolvendo diferentes formas de uso da terra e
modificando significativamente seus territórios (Boivin et al., 2016). Nos últimos séculos,
alterações atmosféricas e bióticas causadas pelas atividades humanas modernas deixaram
sinais nos registros estratigráficos que podem persistir por milhões de anos no futuro
(Waters et al., 2016). Esta pegada humana sem precedentes na Terra sugere que estamos
vivenciando uma nova época geológica, chamada de Antropoceno (Ellis, 2011), em que a
maioria dos ecossistemas tem sido moldada principalmente pela ação humana (Ellis, 2011).
Um importante desafio da humanidade, portanto, é entender como criamos ou
resgatamos relações mais equilibradas com a natureza. Sob este novo paradigma,
cientistas estão mudando o foco dos estudos de proteção da natureza para
compreender a interação homem-natureza e buscar formas de minimizar os aspectos
negativos e, quando possível, acentuar os benefícios de interações positivas (Kareiva et
al., 2007). Ao interagir com a natureza, os povos indígenas transformaram e socializaram
suas paisagens, buscando melhorar seu bem-estar e criar sistemas mais seguros e
produtivos para se viver – definidos por Clement (1999) como paisagens domesticadas.
Apesar de a região amazônica ter sido frequentemente considerada a última relíquia da
natureza (Denevan, 1992), evidências crescentes sugerem que tanto seus solos quanto as
suas formações vegetais têm sido modificados ao longo do tempo e guardam registros
de sociedades humanas passadas e recentes (Clement et al., 2015; Levis et al., 2017; 2018).
Acredita-se que as florestas sazonais e as margens dos rios tenham sido modificadas de
forma mais intensa do que as florestas mais úmidas e menos acessíveis (Bush et al., 2015;
McMichael et al., 2012a). Na escala da bacia amazônica, a magnitude em que os povos
pré-colombianos transformaram as florestas ainda não está clara (Stahl, 2015; Piperno et
al., 2015). No entanto, os arqueólogos têm encontrado grande diversidade de sítios
arqueológicos em toda a região, incluindo locais de habitação (com e sem solos
antropogênicos), obras de terra (montículos, caminhos elevados, terraços, geoglifos),
megalitos e arte rupestre (pinturas e petróglifos) (Heckenberger e Neves, 2009; Clement
et al., 2015) e regiões ecoarqueológicas onde inúmeras obras de terras foram
encontradas (Lombardo et al., 2011).

PJ C Pesquisas na íntegra

Grupos humanos chegaram à Amazônia há aproximadamente 13.000 anos Antes do
Presente (AP) e muitas espécies de plantas começaram a ser domesticadas há pelo menos
8.000 AP (Clement et al., 2010). Entre 2.500 para 500 AP, sítios arqueológicos com Terra
Preta de Índio – solos antropogênicos que são bons marcadores de sociedades sedentárias
pré-colombianas – tornaram-se abundantes (Neves et al., 2004), especialmente ao longo
dos principais rios da região (Denevan, 1996, Bush & Silman, 2007). Durante este período de
expansão populacional, sociedades com estratégias intensivas de produção de alimentos e
manejo dos recursos ocuparam grandes porções da bacia (Clement et al., 2015). Ao
intensificar seus processos de domesticação, os povos pré-colombianos expandiram sua
distribuição geográfica em toda a Amazônia e criaram grandes assentamentos (1.000
pessoas ou mais), independentemente das limitações ambientais (Clement et al., 2015).
De fato, quando os europeus chegaram à Amazônia cinco séculos atrás, eles descreveram
grandes aldeias com abundantes recursos e cercados por pomares (de Mattos, 2011). Esse
cenário mudou completamente nos séculos subsequentes de conquista e colonização,
quando as populações indígenas entraram em colapso devido a doenças infecciosas,
guerras, escravidão e esforços políticos que encorajaram a população local a viver nas
missões jesuítas (Denevan, 1992). Denevan (1992; 2014) estimou que aproximadamente
95% de possivelmente 10 milhões de pessoas morreram durante esses três séculos (1550
a 1850). O rápido colapso demográfico (O'Fallon e Fehren-Schmitz, 2011) causou o
abandono de áreas cultivadas onde vegetações nativas regeneraram rapidamente (Nevle
e Bird, 2008; Loughlin et al., 2018). Embora tenha havido grandes avanços na arqueologia
amazônica nas últimas décadas, as paisagens florestais remotas permanecem pouco
estudadas (McMichael et al., 2017), desafiando os cientistas a avaliar os efeitos das
sociedades passadas e modernas sobre a ecologia dessa imensa região.
Estudos ecológicos têm descrito numerosas condições ambientais, interações bióticas e
processos evolutivos naturais que influenciam a distribuição e a abundância de espécies de
plantas em toda a Amazônia. Os efeitos sinérgicos de processos ambientais e evolutivos
resultaram em distintas assembleias vegetais em todas as regiões geológicas da Amazônia
(ter Steege et al., 2006; Hoorn et al., 2010; ter Steege et al., 2013). Processos evolutivos
operam em todas as escalas espaciais e são essenciais para determinar o conjunto de
espécies regionais (Ricklefs, 1987). Os filtros ambientais (como a geologia, o solo, o clima) e
as interações bióticas (como a dispersão e a predação de sementes por animais) ampliam
as diferenças entre assembleias de espécies (Lortie et al. 2004). Por exemplo, a distribuição
de espécies de sementes grandes em florestas tropicais é impulsionada principalmente por
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mamíferos que transportam sementes por longas distâncias (Jordano, 2017) e é
negativamente afetada pela depleção de grandes vertebrados não humanos em áreas
intensamente caçadas (Peres et al., 2016). Mudanças na composição de espécies em
grandes escalas são principalmente explicadas pelo clima, geologia e solos (ter Steege et al.,
2006; Quesada et al., 2012; Toledo et al., 2012), enquanto na escala local, variação
topográfica e hidrológica associada com a profundidade do lençol freático promovem
mudanças significativas na composição de espécies (Schietti et al., 2014). Interações com
outros organismos, como a competição interespecífica (Lortie et al., 2004) e a presença de
herbívoros e patógenos (Terborgh, 2012), também desempenharam papéis importantes
em escala local. Todos esses filtros ecológicos estão agindo em conjunto e moldando a
composição das plantas nas florestas amazônicas.
Ter Steege et al. (2013) identificaram 4.962 espécies de árvores e palmeiras nas parcelas
florestais inventariadas na Amazônia e estimaram que cerca de 16.000 espécies arbóreas
podem ocorrer nas florestas da região. Embora as florestas tenham se mostrado muito
diversas em termos de número de espécies, apenas 227 espécies “hiperdominantes”
representam coletivamente metade de todos os indivíduos encontrados nas 1.170 parcelas
florestais da Amazon Tree Diversity Network (ATDN) (ter Steege et al., 2013) e apenas 182
espécies armazenam 50% da biomassa florestal (Fauset et al., 2015). Algumas hipóteses
foram propostas para elucidar esses padrões. Somente o acaso é suficiente para explicar a
hiperdominância de poucas espécies em sistemas naturais (Scheffer et al., 2017). Outra
razão possível da hiperdominância são as vantagens competitivas de algumas espécies
com características particulares que dominam grandes extensões de florestas (Pitman et
al., 2001; Pitman et al., 2013). Estas características podem estar associadas a adaptações
das espécies que conseguem tolerar múltiplas condições ambientais e se dispersarem por
longas distâncias. Em escalas locais, condições ambientais extremas (por exemplo, solos
mal drenados) e limitação de dispersão podem promover agregações florestais dominadas
por poucas espécies (Hart, 1990; Valencia et al., 2004).
Outro fator muitas vezes negligenciado em estudos ecológicos é a presença humana
passada. A composição e a estrutura das florestas amazônicas também foram
influenciadas por atividades humanas passadas (Balée, 2013). Uma vez que muitas espécies
hiperdominantes são usadas pelos povos indígenas e comunidades tradicionais atuais (ter
Steege et al., 2013), o manejo pré-colombiano por meio do cultivo de plantas úteis in situ (as
vezes precedido de corte e queima), dispersão e propagação de sementes de plantas
domesticadas (Clement, 1999; Levis et al., 2018) pode explicar em parte por que essas
espécies são extremamente dominantes. Desde o holoceno, os processos de domesticação
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da paisagem e de plantas atuaram em conjunto com processos naturais para determinar os
padrões ecológicos documentados nas florestas amazônicas (Levis et al., 2018).
O processo de domesticação de populações de plantas resulta da capacidade humana de
superar as pressões seletivas do meio, criando paisagens mais adequadas para manejar e
cultivar espécies úteis. Esse processo gerou mudanças fundamentais nos ecossistemas em
escalas local e global (Boivin et al., 2016). Durante a domesticação, inicialmente os
"melhores" indivíduos foram e são manejados in situ (Clement, 1999), e somente mais tarde
são selecionados e propagados em quintas e outras paisagens domesticadas. Essas ações
iniciais que favorecem árvores individuais são chamadas de “domesticação incidental”
(Rindos, 1984). A continuidade dessas atividades tende a expandir as populações-alvo, tanto
em área quanto em abundância. Proteção, cultivo e dispersão de espécies que ocorrem em
alta frequência e abundância em paisagens domesticadas sugerem fortemente que práticas
seletivas foram usadas no passado (Kennedy, 2012). Inicialmente, os humanos cultivam a
"melhor" variedade, selecionando indivíduos com características morfológicas mais
desejáveis (por exemplo, tamanho de fruto maior) para cultivo futuro (Darwin, 1859). A
seleção pode levar à dispersão de populações de plantas de seus habitats originais para
novas paisagens domesticadas (Zohary, 2004). A dispersão pode dar origem a um evento
fundador, que ocorre quando novas populações são provenientes de uma pequena amostra
da população original e, consequentemente, possuem menor variabilidade genética e
morfológica (Clement, 1999). As mudanças genéticas e morfológicas são evidentes em
populações domesticadas e sutis em populações incipientemente domesticadas. Espécies
com populações incipientemente domesticadas na Amazônia são em sua maioria arbóreas,
e principalmente manejadas dentro das florestas (Clement, 1999).
Na Amazônia, a domesticação de plantas começou principalmente na periferia da bacia,
onde populações silvestres de plantas domesticadas foram identificadas por análises
genéticas e morfológicas (Clement et al., 2010). Cinco séculos após o colapso demográfico
das populações ameríndias (O'Fallon e Fehren-Schmitz, 2011), as plantas domesticadas
persistem nas florestas atuais, frequentemente associadas a Terras Pretas (Junqueira et al.,
2010) e obras de terra pré-colombianas (Erickson e Balée, 2006), onde existiram grandes
assentamentos humanos (Clement et al., 2015). Neste estudo – que é parte da tese de
doutorado da autora –, a abundância, riqueza e distribuição de plantas domesticadas foram
usadas para avaliar as mudanças na composição da Floresta Amazônica devido a atividades
humanas passadas. Com o intuito de conhecer e conservar os legados deixados pelos povos
antigos nas florestas atuais, o trabalho buscou produzir uma visão em larga escala dos
efeitos humanos passados nas florestas atuais. Ao compreender os efeitos humanos em
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escala continental, o presente estudo fornece informações para contribuir com a
conservação tanto da floresta e suas espécies, bem como da sua cultura e história associada.

Objetivos
O presente estudo teve como objetivo produzir uma visão continental dos efeitos
humanos de longo prazo nas florestas amazônicas e como esse legado necessita de
ações integrativas de conservação da floresta e de sua cultura associada. As principais
questões abordadas foram:
1. Como as espécies de árvores e palmeiras domesticadas
estão distribuídas nas florestas da Amazônia?
2. Quais são os efeitos dos fatores humanos e ambientais na distribuição
de plantas úteis e domesticadas nas florestas da Amazônia?
3. Como usar esta informação para contribuir com a conservação
da Amazônia e de seus patrimônios?

Material e Métodos
Os efeitos humanos foram investigados por meio de uma abordagem interdisciplinar.
Dados de inventários florísticos, sítios arqueológicos, variáveis ambientais e informações
da literatura sobre plantas cultivadas foram compilados e analisados.
Coleta de dados: dados florísticos
Foram utilizados os dados de 1.091 parcelas de inventário florístico do banco de dados da
Amazon Tree Diversity Network (ATDN) distribuídas pela bacia amazônica e Escudo das
Guianas (Figura 1A). Somente parcelas em terra firme e campinarana (solos de areia
branca) foram incluídas na análise; parcelas em áreas úmidas, como definido por ter
Steege et al. (2013), foram excluídas das análises, principalmente por possuem exigências
ecológicas distintas e fortes relacionadas à duração da cheia.
As parcelas cobrem uma ampla variação de solos e topografias (Tabela 1). A maioria das
parcelas (N = 819) mede um hectare; outros variam de 0,1 a 9 ha. Em cada parcela,
pesquisadores da ATDN inventariaram todas as espécies arbóreas e palmeiras com
diâmetro ≥ 10 cm na altura do peito; quase todos os indivíduos foram identificados ao
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nível da espécie (95% das parcelas têm menos de 5% dos indivíduos sem identificação
botânica). Parcelas com mais de 25% das árvores não identificadas no nível de espécie
foram excluídas das análises de riqueza absoluta e relativa de espécies domesticadas.
Embora existam problemas de identificação nos inventários florísticos da Amazônia (ter
Steege et al., 2013), as espécies domesticadas são amplamente utilizadas e cultivadas, e
são, portanto, mais conhecidas pelos botânicos e pelos parataxonomistas locais, o que
sugere que erros de identificação são menos frequentes.
Coleta de dados: fatores humanos antigos
A distribuição de sítios arqueológicos foi obtida a partir do banco de dados AmazonArch
com 3.795 sítios arqueológicos e regiões ecológico-arqueológicas na planície sulamericana, incluindo sítios de habitação pré-colombianos (com e sem terra preta), obras
de terra (montes, montículos, valas, terraços, estradas) e arte rupestre (pinturas e
petróglifos), atualizado do estudo anterior (Clement et al., 2015). Apenas os sítios
arqueológicos mapeados na bacia amazônica e no Escudo das Guianas foram usados
neste estudo (3.348 locais mostrados na Figura 1B). Sítios arqueológicos são lugares onde
vestígios materiais de atividades humanas pré-colombianas ainda são visíveis na
paisagem e as regiões ecoarqueológicas são zonas ecológicas com grandes e abundantes
obras de terra pré-colombianas (Lombardo et al., 2011).

Figura 1. Mapas das parcelas florestais, regiões geológicas e sítios arqueológicos que se sobrepõem à rede
fluvial. (A) Círculos pretos mostram a localização das parcelas florestais e (B) círculos pretos e polígonos vermelhos mostram a localização dos sítios arqueológicos e das regiões ecológico-arqueológicas da Amazônia,
respectivamente. Polígonos vermelhos são regiões ecoarqueológicas que abrangem numerosas obras de
terra. A Amazônia foi dividida em seis regiões geológicas (NWA, noroeste da Amazônia; SWA, sudoeste da
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Amazônia; SA, sul da Amazônia; CA, Amazônia central; GS, Escudo das Guianas; EA, leste da Amazônia; seguindo Fittkau, 1971). A rede fluvial foi obtida do conjunto de dados HydroSHEDS com valores upcell superiores a
15.000, que é equivalente a aproximadamente 30 m. Mapas foram criados com scripts do R personalizados.
Fonte do mapa base (country.shp): ESRI (http://www.esri.com/data/basemaps, © Esri, DeLorme Editora).

Para ilustrar a amostragem tendenciosa de sítios arqueológicos em toda a Amazônia, foi
elaborado um mapa que mostra a densidade de sítios arqueológicos em células
quadradas de 1º grau e círculos abertos indicando valores da abundância relativa de
espécies domesticadas nas parcelas florestais (Figura 2). Para quantificar os gradientes de
influência humana passada, foram medidas a distância de cada parcela até o sítio
arqueológico mais próximo e até a margem do rio navegável mais próximo (veja a rede
fluvial da Figura 1), usando a ferramenta near distance do ArcMap versão 9.3. Para parcelas
localizadas em células da grade de 1º grau com nenhum sítio arqueológico, mas próximas
de regiões ecoarqueológicas, foram medidas as distâncias das parcelas para as regiões
ecoarqueológicas mais próximas usando a ferramenta near distance do ArcMap versão
9.3. Parcelas localizadas a distância zero de sítios arqueológicos ocorrem no sudoeste e
no leste da Amazônia (Tabela 1), e aquelas localizadas dentro de regiões ecoarqueológicas
ocorrem no sudoeste da Amazônia e no Escudo das Guianas (Figura 2). Todos os
diferentes tipos de sítios arqueológicos ou regiões ecoarqueológicas foram ponderados
igualmente nas análises, porque a descrição de todos os sítios não estava presente no
banco de dados usado para este estudo. A distância dos rios também foi escolhida como
um indicador dos assentamentos pré-colombianos, porque prediz a probabilidade de
encontrar ocupações sedentárias na Amazônia (Levis et al., 2012; McMichael et al., 2014),
que reflete as preferências das pessoas por viver na margem dos rios. A distância do rio
não foi fortemente correlacionada com a distância a sítios arqueológicos ou qualquer
uma das variáveis ambientais analisadas (r < 0,8), permitindo o uso de ambas as variáveis
nas análises. Os sítios arqueológicos ao longo de tributários em florestas interfluviais são
mal amostrados em comparação com locais em áreas mais acessíveis (Figura 1B), o que
também justifica o uso de ambas as medidas de distância (ou seja, distância de sítios
arqueológicos e de rios) nas análises. A rede fluvial foi obtida a partir do conjunto de
dados do HydroSHEDS (disponível em <http://hydrosheds.cr.usgs.gov>, Lehner et al.,
2008). Os valores de 'Upcell' são características do conjunto de dados HydroSHEDS que
representam a acumulação máxima de fluxo em qualquer local na rede fluvial. Utilizamos
os dados do HydroSHEDS para definir rios perenes e navegáveis, selecionando células com
valores 'Upcell' superiores a 15.000, de acordo com o estudo de McMichael et al. (2014).
Para rios maiores (> 1 km de largura) usamos os polígonos obtidos da ANA/BRASIL (2007).
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Tabela 1
Média, mediana, valores mínimo e máximo de todas as variáveis humanas e ambientais
utilizadas nos modelos de regressão múltipla*
Regiões
(n° de
parcelas)

Valores

Distância
de sítios
arqueológicos
(km)

Distância
de rios
(km)

Capacidade
de troca
catiônica
(cmol/kg)

pH

Número
de meses
secos

HAND

Média

45,65

14,25

12,07

4,49

2,01

37,02

Mediana

25,94

10,52

11,00

4,50

1,00

22,81

Geral

Mínimo

0,00

0,00

6,00

3,90

1,00

0,00

(1091)

Máximo

349,42

70,58

35,00

5,70

6,00

539,11

Média

51,41

9,31

14,36

4,44

1,02

16,67

Mediana

32,46

5,40

14,00

4,40

1,00

11,13

NWA

Mínimo

0,63

0,00

8,00

4,10

1,00

0,00

(197)

Máximo

196,81

49,73

31,00

5,10

2,00

163,93

Média

80,07

14,16

12,57

4,91

2,68

30,77

Mediana

59,07

9,23

11,00

4,90

3,00

17,16

SWA

Mínimo

0,00

0,07

7,00

4,00

1,00

0,00

(158)

Máximo

219,94

62,94

25,00

5,60

6,00

375,98

Média

67,35

11,72

9,19

4,54

3,86

39,59

Mediana

43,77

5,78

9,00

4,55

4,00

25,55

SA

Mínimo

2,03

0,04

6,00

4,00

2,00

1,06

(86)

Máximo

349,42

46,93

13,00

5,30

6,00

293,89

Média

20,54

14,79

10,07

4,16

1,99

45,45

Mediana

11,64

13,24

10,00

4,10

1,00

47,78

CA

Mínimo

0,62

0,00

7,00

3,90

1,00

0,04

(250)

Máximo

220,35

48,55

18,00

5,10

6,00

119,93

Média

41,86

19,73

12,78

4,59

1,83

48,57

Mediana

32,65

14,39

12,00

4,60

2,00

24,38

GS

Mínimo

0,93

0,09

6,00

4,00

1,00

0,00

(317)

Máximo

127,36

70,58

35,00

5,70

6,00

539,11

Média

34,18

6,11

11,96

4,51

1,89

24,84

Mediana

20,23

2,72

11,00

4,50

1,00

23,38

EA

Mínimo

0,00

0,00

9,00

4,10

1,00

0,62

(83)

Máximo

254,99

52,79

18,00

5,10

6,00

78,72

*Os valores foram calculados para toda a Amazônia (geral) e por região geológica (NWA, noroeste da Amazônia; SWA,
sudoeste da Amazônia; SA, sul da Amazônia; CA, Amazônia central; GS, Escudo das Guianas; EA, leste da Amazônia).
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Figura 2. Mapa de calor dos sítios arqueológicos na Amazônia e a variação da abundância relativa
de espécies domesticadas nas parcelas florestais. O fundo rosa-verde mostra a densidade de sítios
arqueológicos em uma escala de célula de 1ª grade, variando de 0 a 200 sítios por célula. Polígonos
brancos mostram a localização de regiões ecoarqueológicas abrangendo numerosas obras de terra. Os
tamanhos dos círculos representam a variação da abundância relativa de espécies domesticadas em
parcelas florestais mostradas na Figura 1A. Mapa criado com scripts do R personalizados. Fonte do mapa
base (country.shp, rivers.shp): ESRI (http://www.esri.com/data/basemaps, © Esri, DeLorme Editora).

Coleta de dados: dados ambientais regionais e locais
Para explicar o efeito das condições ambientais regionais, foram selecionadas as regiões
geológicas delimitadas por Fittkau (1971) e analisadas por ter Steege et al. (2013), que
mostraram como seis diferentes regiões geológicas são dominadas por diferentes
conjuntos de espécies arbóreas. Para explicar o efeito das condições ambientais locais, a
fertilidade do solo (capacidade de troca de catiônica), o pH do solo, a sazonalidade da
precipitação, e a Height Above the Nearest Drainage (HAND – proxy para a altura do lençol
freático) foram incluídas nas análises. A capacidade de troca catiônica (CTC) e o pH do
solo foram obtidos do SoilGrids 250 m para todas as parcelas, utilizando-se os valores
médios de 5 cm de profundidade (Hengl et al., 2013; http://www.isric.org/content/
soilgrids). A sazonalidade da precipitação foi calculada como o número máximo
acumulado de meses com < 100 mm de precipitação utilizando os dados mensais de
1998 a 2004 do produto de satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 3B43 V6 a
uma resolução de 0,25 ° (cerca de 28 km no equador) (Kummerow et al., 1998). A HAND
foi obtida a partir do banco de dados Ambdata (Nobre et al., 2011). Valores médios,
medianos, máximos e mínimos de todas as variáveis são apresentados na Tabela 1.
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Lista de espécies domesticadas em parcelas ATDN
Foi criada uma lista de espécies arbóreas e palmeiras com populações que apresentam
alguma evidência de seleção e propagação por seres humanos na Amazônia e em outras
partes das Américas, aqui denominadas “espécies domesticadas”. Primeiro, foi
considerada a lista de espécies domesticadas antes da chegada dos europeus compilada
por Clement (1999). Foram excluídas ervas e espécies identificadas ao nível do gênero
(por exemplo, Hevea spp.), porque as ervas não foram amostradas nas parcelas ATDN e
apenas algumas espécies de gêneros diversos em espécies foram domesticadas. Para
expandir esta primeira lista, mais duas espécies com evidências de seleção humana
passada foram incluídas, Euterpe precatoria (Perrut de Lima, 2014) e Caryocar brasiliense
(Smith e Fausto, 2016), além de uma espécie considerada o progenitor silvestre das
populações domesticadas do urucum (Bixa orellana), Bixa urucurana (Moreira et al., 2015).
Em seguida, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para artigos recentes sobre plantas
domesticadas usando “domesticação na Amazônia”* e “domesticação no Brasil”*
(e todos os outros países amazônicos) como palavras-chave em Web of Science e
“domesticação na Amazônia”* no Google Scholar. Três espécies de palmeiras (Attalea
phalerata, Phytelephas macrocarpa e Astrocaryum chambira) foram incorporadas à lista
com base em dois trabalhos recentes (Sosnowska et al., 2015; García et al., 2015).
Foi utilizada também a enciclopédia digital, Mansfeld’s World Database of Agricultural
and Horticultural Crops (http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/), para adicionar novas
espécies à lista. Primeiramente, a partir desse banco de dados, foi obtida uma lista de
espécies cultivadas em todos os países amazônicos. Então, informações sobre a
distribuição natural, cultivo, usos e domesticação foram compiladas para todas as
espécies cultivadas que ocorrem nas parcelas florestais para classificar o grau de
domesticação (DD) de cada espécie. O cultivo é definido aqui como o processo de
produção de plantas, enquanto a domesticação de plantas envolve o cultivo e também
a seleção e propagação de populações específicas pelos humanos. O grau de
domesticação foi baseado nos seguintes indicadores adaptados de Clement (1999),
Dempewolf et al. (2008) e Hammer e Khoshbakht (2015):
a. Qualquer grau de diferenciação fenotípica entre o táxon domesticado e seu
progenitor silvestre (incluindo evidência de uma variância menor de características
submetidas à seleção do que a das populações silvestres originais, pois isso
podendo representar um efeito fundador; DD = 2).
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b. A extensão do cultivo em termos de área geográfica (se a área geográfica de cultivo
estiver fora de sua distribuição natural nas Américas – América do Norte, Central e
do Sul; DD = 1). A distribuição natural de cada espécie foi obtida do banco de dados
(Mansfeld’s World Database).
c. Evidência de cultivo desde 1492 (DD = 1) e antes de 1492 (DD = 2), ambos sugerindo
uma longa história de seleção.
Todas as espécies do Mansfeld’s World Database (10 espécies) com um grau somado
de domesticação ≥ 2 foram incluídas na nova lista, resultando em uma lista com 85
espécies domesticadas. Espécies com evidência de cultivo extensivo e de longo prazo
(isto é, indicador B: extensão do cultivo e C: evidência do cultivo antes de 1492)
provavelmente foram submetidas a uma longa história de seleção e propagação,
mesmo se nenhum estudo foi feito para investigar o grau de variação fenotípica em
populações cultivadas. Se procurarmos evidências de diferenciação fenotípica entre
populações cultivadas e silvestres dessas espécies, há uma chance muito grande de
encontrar algum sinal de redução na variabilidade fenotípica (para populações
incipientemente domesticadas) ou um aumento na variabilidade fenotípica (para
populações semidomesticadas e domesticadas populações) (Clement, 1999). Para mais
informações, as referências das evidências de domesticação e cultivo para as 85
espécies consideradas domesticadas, veja o material suplementar de Levis et al. (2017).
Por fim, todos os nomes foram validados com o Taxonomic Name Resolution Service
usando o banco de dados Tropicos® (Boyle et al., 2013; acessado em maio de 2015).
Análise de dados
Todas as análises foram realizadas no software R (2012). Modelos de regressões espaciais
(loess) foram usados para produzir mapas de distribuição de 11 espécies domesticadas
para as quais há informações razoavelmente confiáveis sobre suas origens de
domesticação. Usando a mesma abordagem que ter Steege et al. (2013), a Amazônia foi
dividida em células de 1-grau e os dados de latitude e longitude, e as interações entre
latitude e longitude foram usadas como variáveis nos modelos de regressão (loess) para
estimar a abundância média de indivíduos em cada célula da grade. Essas densidades
foram mapeadas e comparadas com a origem da domesticação prevista por estudos
anteriores (Clement, 2010) que analisaram a distribuição geográfica da diversidade
genética e fenotípica encontrada em populações cultivadas e silvestres de espécies
domesticadas (mais informações sobre a origem da domesticação de cada espécie está
presente no material suplementar de Levis et al., 2017). A diversidade genética mais
elevada geralmente indica a localização da origem da domesticação, e a variabilidade
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genética encontrada nas populações cultivadas é geralmente um subconjunto da
variabilidade genética encontrada na população silvestre (Clement, 1999).
A lista de espécies domesticadas foi usada para calcular quatro medidas de
domesticação em cada parcela (Levis et al., 2012): (1) a abundância de espécies
domesticadas (o número de indivíduos de espécies domesticadas por hectare); (2) a
abundância relativa de espécies domesticadas (o número de indivíduos de espécies
domesticadas dividido pelo número total de indivíduos encontrados na parcela); (3) a
riqueza de espécies domesticadas (o número de espécies domesticadas por parcela);
(4) a riqueza relativa de espécies domesticadas (o número de espécies domesticadas
dividido pelo número total de espécies encontradas na parcela).
A variação espacial da abundância e riqueza absoluta e relativa de espécies domesticadas
foi calculada para entender como a proporção de indivíduos e espécies domesticadas varia
em toda a Amazônia. O modelo de regressão loess também foi usado para interpolar essas
variáveis de domesticação para toda a Amazônia e estimar a abundância e a riqueza de
espécies domesticadas para cada célula da grade. Outro modelo exponencial foi utilizado
para ajustar a relação entre a abundância e riqueza absoluta e relativa das 85 espécies
domesticadas, bem como a abundância relativa de 85 espécies domesticadas com a
abundância relativa das espécies domesticadas hiperdominantes nas parcelas florestais.
Para avaliar a relação entre as variáveis de domesticação e as condições humanas
passadas e ambientais (variáveis explicativas), modelos de efeitos mistos e regressões
lineares múltiplas foram usados. Distância de sítios arqueológicos e regiões
ecoarqueológicas, distância de rios e HAND foram log transformadas (log10 +1) antes da
análise para normalizar essas três variáveis. No modelo de efeitos mistos para a
Amazônia, regiões geológicas foram incorporadas como fatores randômicos e variáveis
explicativas como fatores fixos. Dentro de cada região geológica, analisamos os efeitos de
fatores ambientais e humanos nas variáveis respostas usando modelos de regressão
lineares múltiplos separados. Modelos de efeitos mistos e de regressão múltipla foram
implementados com as funções 'lmer' e 'lm' dos pacotes 'lme4' (Pinheiro et al., 2016) e
'sjstats' (Lüdecke, 2016), respectivamente. Incluímos todas as variáveis explicativas nos
modelos, porque apenas uma correlação forte (igual a -0,8 entre CTC e a sazonalidade da
precipitação) foi encontrada no sudoeste, mas não estava presente em outras regiões
nem em toda a Amazônia. Também foi utilizado o fator de inflação de variação (VIF) para
identificar a multicolinearidade entre as variáveis explicativas utilizadas nos modelos de
regressão múltipla e não detectamos sinais fortes em nenhum dos modelos. Devido ao
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uso de múltiplos testes, os resultados dos modelos de efeitos mistos e das regressões
múltiplas foram corrigidos usando a correção de Bonferroni. Embora a correção de
Bonferroni leve a resultados conservadores, os principais resultados permanecem
significativos após essa correção (veja o material suplementar de Levis et al,. 2017). Após a
remoção de parcelas localizadas a uma distância zero de sítios arqueológicos ou regiões
ecoarqueológicas dos modelos de regressão múltipla, as relações com sítios
arqueológicos ainda são visíveis e significativas nas regiões sudoeste e leste, mas não são
visíveis para os modelos de toda a Amazônia.
Foi utilizada a partição de variação (Legendre, 2008) para determinar o quanto da
variação nas variáveis de resposta pode ser explicado por fatores humanos, por
condições ambientais, e por fatores humanos e ambientais juntos. As frações de
variação foram baseadas nos resultados de três modelos de regressão múltipla (r2
ajustado): um modelo com apenas fatores humanos incluídos como preditores; um
modelo com apenas fatores ambientais locais como preditores; e um modelo humano
+ ambiente, incluindo os dois conjuntos de preditores. A partição da variação foi
implementada usando a função ‘varpart’ do pacote ‘vegan’ (Oksanen et al., 2016).

Resultados e Discussão
Distribuição de plantas úteis e domesticadas nas florestas amazônicas
Foram identificadas 85 espécies de árvores e palmeiras com populações incipiente,
semi ou totalmente domesticadas por povos pré-colombianos (listadas no material
suplementar de Levis et al., 2017). Vinte das 85 espécies domesticadas são
hiperdominantes: número cinco vezes maior do que o número de espécies
domesticadas hiperdominantes esperado ao acaso. O número total de indivíduos de
espécies domesticadas por hectare (abundância) variou de 0 a 292 e o número total de
espécies domesticadas (riqueza) de 0 a 19 (Figura 3). A abundância relativa variou de 0
a 61% e a riqueza relativa de 0 a 19%. A abundância de todas as espécies domesticadas
foi, no entanto, principalmente devido a 20 espécies hiperdominantes. Florestas com
um conjunto diversificado de espécies domesticadas tendem a ter uma alta
abundância dessas espécies (Figura 4).
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Figura 3. Variação espacial de 85 espécies domesticadas em toda a Amazônia. Mapas mostrando (A) a
variação espacial do número total de indivíduos de espécies domesticadas (abundância) por hectare (ha); (B)
a abundância relativa de espécies domesticadas; (C) o número total de espécies domesticadas (riqueza) por
parcela; (D) e a riqueza relativa de espécies domesticadas nas parcelas florestais em seis regiões geológicas
da Amazônia (NWA, noroeste da Amazônia; SWA, sudoeste da Amazônia; SA, sul da Amazônia; CA, Amazônia
central; GS, Escudo das Guianas; EA, leste da Amazônia). Círculos pretos mostram os valores observados de
(A) abundância absoluta e (B) abundância relativa, variando de 0 a 292 indivíduos de espécies domesticadas
por hectare e 0 a 61% do número total de indivíduos, e os valores observados de (C) riqueza absoluta e (D)
riqueza relativa, variando de 0 a 19 espécies domesticadas por parcela e 0 a 19% do número total de espécies.
O fundo branco-verde mostra a interpolação dos valores observados (em porcentagem) em cada parcela
modelada em função da latitude e longitude em uma escala de células de 1ª grade usando interpolação espacial de loess (ter Steege et al., 2013). Mapas foram criados com scripts R personalizados. Fonte do mapa base
(country.shp, rivers.shp): ESRI (http://www.esri.com/data/basemaps, © Esri, DeLorme Editora).

57

58

Inovações para Conservação da Natureza
e Transformação Social

Figura 4. Abundância de espécies domesticadas e sua relação com a riqueza e hiperdominância dessas espécies. Relação entre a abundância de 85 espécies domesticadas por hectare (ha) com a riqueza de espécies
domesticadas em parcelas florestais (r² = 0,15, A); relação entre a abundância relativa de 85 espécies domesticadas em parcelas florestais e a riqueza relativa de espécies domesticadas (r² = 0,39, B); e relação entre a
abundância relativa de 85 espécies domesticadas e a abundância relativa de 20 espécies domesticadas hiperdominantes em parcelas florestais (r² = 0,94, C). Modelos não lineares criados com scripts R personalizados.

A abundância e riqueza de espécies domesticadas foram significativamente maiores (em
termos absolutos e relativos) nas florestas do sudoeste da Amazônia, seguidas pelas
florestas do noroeste, sul e leste, e os menores valores foram no Escudo das Guianas
(Figura 3). Espécies hiperdominantes domesticadas foram mais difundidas em florestas
da Amazônia do que espécies hiperdominantes não domesticadas. Setenta por cento
das 20 espécies hiperdominadas domesticadas aqui estudadas ocorrem em todas as
regiões amazônicas, enquanto apenas 47% das 207 espécies hiperdominantes não
domesticadas foram tão amplamente distribuídas (ter Steege et al., 2013). A maioria das
espécies domesticadas que são hiperdominantes tem populações domesticadas de
forma incipiente, em vez de populações totalmente domesticadas. Este resultado sugere
que humanos provavelmente estavam manejando espécies hiperdominantes em
florestas em vez de investir seus esforços para domesticar completamente suas
populações. Humanos podem ter domesticado populações de espécies de plantas que
eram raras na natureza e facilmente adaptáveis a paisagens antrópicas.
Florestas sazonais e com dossel aberto em zonas de transição foram ecossistemas
importantes para os primeiros grupos humanos, que iniciaram a domesticação de
algumas plantas (Piperno, 2011). Períodos mais longos de ocupação pré-colombiana
também foram encontrados na borda sul da bacia ou próximo ao estuário do rio
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Amazonas (Roosevelt, 2013). Nas florestas sazonais do sudoeste da Amazônia, onde
duas das principais plantas cultivadas foram domesticadas (mandioca, Manihot
esculenta; pupunha, Bactris gasipaes), populações de outras espécies que também
responderam bem à seleção e propagação foram amplamente dispersas (Clement et
al., 2010). Por exemplo, a mandioca doce foi domesticada antes do meado do Holoceno
no sudoeste da Amazônia antes do desenvolvimento inicial de sociedades agrícolas de
pequena escala e expandiu-se amplamente (Piperno, 2011; Arroyo-Kalin, 2012). Foi
também a partir do sudoeste que duas grandes línguas se expandiram (Walker e
Ribeiro, 2015) e onde a Terra Preta de Índio mais antiga foi encontrada, datada em
6.500 AP (Mongeló, 2015). A família de línguas Arawak provavelmente se originou no
sudoeste da Amazônia e expandiu-se pela Amazônia associada ao desenvolvimento
inicial dos assentamentos agrícolas (Walker e Ribeiro, 2015). O alto rio Madeira é
provavelmente a terra natal da família das línguas Tupi, que também se espalhou
amplamente (Santos et al., 2015). No sudoeste da Amazônia, a combinação de
sazonalidade da precipitação (Tabela 1), zona de transição savana-floresta (Mayle &
Power, 2008), grande diversidade cultural (Crevels & der Voort, 2008), e uma longa
história de transformação florestal englobando obras de engenharia da paisagem por
sociedades pré-colombianas (Lombardo et al., 2011; Souza et al. 2018) resultaram em
florestas contendo diversas e abundantes assembleias de espécies domesticadas.
Efeito dos fatores humanos e ambientais na distribuição das espécies domesticadas
As florestas mais próximas de sítios arqueológicos apresentaram maiores valores de
abundância e riqueza de espécies domesticadas na escala da Amazônia (em termos
relativos e absolutos, Figura 5). Em quatro das seis regiões amazônicas estudadas, a
riqueza relativa e absoluta das espécies domesticadas diminuiu com a distância de
sítios arqueológicos ou rios, e em três dessas quatro regiões a abundância relativa e
absoluta de espécies domesticadas também diminuiu com a distância de sítios
arqueológicos ou rios. Estes resultados revelam que as florestas mais próximas de
sítios arqueológicos ou rios dentro dessas regiões abrigam um conjunto de espécies
domesticadas mais diverso e abundante do que as florestas em outros lugares. Embora
a abundância absoluta e relativa de espécies domesticadas em parcelas florestais
tenha diminuído com a distância de rios navegáveis no Escudo das Guianas, o oposto
foi observado para a distância de sítios arqueológicos dentro desta região. Uma
explicação possível é a falta de informações sobre a distribuição de sítios arqueológicos
ao longo de rios tributários, de modo que quando se afasta de um sítio arqueológico
conhecido aumenta-se a proximidade a outros locais que ainda não foram mapeados.
O mapa mostrando a densidade de sítios arqueológicos em células de 1º grau (áreas de
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aproximadamente 110 km2) indicou grandes áreas na Amazônia sem qualquer sítio
arqueológico (Figura 2) e revelou algumas parcelas com altos valores da abundância
relativa de espécies domesticadas nesses locais, provavelmente refletindo a falta de
amostragem arqueológica. A dominância de espécies domesticadas pode, portanto,
ajudar a prever a ocorrência de sítios arqueológicos em locais onde a amostragem
arqueológica é escassa. Parcelas, por exemplo, com uma média de 30% dos indivíduos
de espécies domesticadas localizadas perto das margens dos rios, mas distantes a
mais de 120 km de um sítio arqueológico, podem ser usadas para testar esta hipótese
e indica a necessidade de um levantamento amplo de sítios arqueológicos ao longo
dos rios tributários localizados em áreas remotas.
As condições ambientais também influenciaram a abundância e a riqueza de espécies
domesticadas (Figura 5), e podem ter influenciado onde e como os seres humanos
moldaram as florestas ao longo do tempo. Descobrimos que as condições ambientais
explicam a maioria (até 30%) da variação na abundância e riqueza relativa de espécies
domesticadas nas regiões amazônicas (Figura 5), enquanto os proxies para impactos
humanos passados explicam até 20%. Aproximadamente 70% da variação permanecem
sem explicação por fatores humanos ou ambientais na maioria das regiões. Os dados
disponíveis para esta análise em larga escala baseiam-se em parcelas florestais e sítios
arqueológicos distribuídos de forma desigual na área de estudo e condições ambientais
obtidas por interpolações. Portanto, os dados utilizados podem não capturar a variação
real dos fatores humanos e ambientais na região amazônica. Mesmo assim, foi possível
detectar uma maior abundância e a riqueza de espécies domesticada na periferia sul da
bacia (Figura 3) em áreas com maior sazonalidade da precipitação (Figura 5).
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Figura 5. A abundância e riqueza de espécies domesticadas em função de fatores humanos e ambientais.
Coeficientes de regressão padronizados para (A) a abundância absoluta, (B) a abundância relativa, (C) a riqueza
absoluta e (D) a riqueza relativa de 85 espécies domesticadas em função de fatores humanos (distância a sítios
arqueológicos e regiões ecoarqueológicas e distância a rios navegáveis) e condições ambientais (CTC do solo,
pH do solo, número de meses secos e HAND). O tamanho do círculo representa a contribuição relativa das
variáveis, mostrada pelos coeficientes padronizados da regressão na escala da Amazônia (ALL) e modelos regionais (NWA, noroeste da Amazônia; SWA, sudoeste da Amazônia; SA, sul da Amazônia; CA, Amazônia central,
GS, Escudo das Guianas, EA, leste da Amazônia). Círculos vermelhos indicam efeitos negativos, e círculos azuis,
efeitos positivos. Coeficientes padronizados são apresentados apenas para relações significativas analisadas
nos modelos (p ≤ 0,05). O coeficiente de determinação ajustado (r2) (p valores: ≤ 0,001 '***'; ≤ 0,01 '**'; ≤ 0,05 '*';
> 0,05 'ns') são apresentados e os códigos de significância para todos os modelos.
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As condições do solo e do terreno também determinam a composição da floresta
(Quesada et al., 2012), e influenciaram a abundância e a riqueza de espécies
domesticadas em parcelas florestais (Figura 5). Encontramos em algumas regiões maior
abundância e riqueza relativa de espécies domesticadas em solos ácidos. Parcelas com
lençol freático raso também concentraram espécies domesticadas. Este padrão é
impulsionado por densas agregações de algumas espécies de palmeiras (como
exemplo, Mauritia flexuosa, Euterpe oleracea, E. precatoria e Oenocarpus bataua) em solos
mal drenados da Amazônia (Emilio et al., 2014).
Embora potenciais efeitos ambíguos relacionados às correlações entre fatores humanos e
ambientais possam existir (por exemplo, assentamentos humanos localizados em
florestas sazonais e solos mal drenados no sudoeste da Amazônia), descobrimos que a
influência humana é exclusivamente responsável por cerca de metade da variação
explicada na abundância absoluta e relativa, e riqueza absoluta e relativa de espécies
domesticadas no sudoeste e leste da Amazônia (Figura 6). A associação entre espécies
domesticadas e sítios arqueológicos remete à questão do ovo e da galinha: os humanos
enriqueceram as florestas no sudoeste e leste da Amazônia com espécies domesticadas ou
os humanos escolheram viver perto de florestas naturalmente ricas nessas espécies? A
abordagem utilizada neste trabalho não pode demonstrar causalidade, mas a primeira
alternativa é mais provável dada à soma de outras evidências que também apoiam a
influência das sociedades antigas no aumento da riqueza e abundância de espécies
domesticadas nas florestas amazônicas (McMichael et al. 2015; Watling et al., 2017).
Primeiro, numerosos sítios arqueológicos foram encontrados em todas as regiões
geológicas (Figura 1), o que demonstra que as sociedades humanas pré-colombianas
estavam distribuídas por toda a Amazônia (Clement et al., 2015) e criaram novas paisagens
para plantas domesticadas sob diferentes condições ambientais (Tabela 1). Mudanças
dramáticas nas assembleias de fitólitos – corpos de sílica criados por muitas espécies
vegetais – foram encontradas em Terras Pretas e obras de terra antes, durante e após a
ocupação humana, indicando que os humanos transformaram a composição da floresta
quando ocuparam uma área (McMichael et al., 2015; Watling et al., 2017). Em segundo lugar,
assembleias de até 19 espécies domesticadas com diferentes distribuições geográficas e
preferências ecológicas distintas tendem a ocorrer em florestas próximas a sítios
arqueológicos (Figura 5). Como exemplo, encontramos um conjunto de espécies
domesticadas em uma parcela florestal (Attalea maripa, Astrocaryum murumuru,
Bertholletia excelsa, Garcinia macrophylla, Hevea brasiliensis, Oenocarpus bacaba e
Theobroma spp.) que provavelmente não ocorreriam por acaso no mesmo local por conta
de seus nichos ecológicos distintos. Em terceiro lugar, as espécies domesticadas possuem
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distribuições geográficas amplas e tendem a ser mais abundantes em locais não associados
a suas origens de domesticação conhecidas ou previstas (Clement et al., 2010, Figura 7). Por
exemplo, o cacau (Theobroma cacao) foi domesticado pela primeira vez em florestas
úmidas e solos ricos em nutrientes do oeste da Amazônia (Thomas et al., 2012) e
atualmente ocorre em maior abundância nas florestas do sudoeste e do sul da bacia.

Figura 6. Contribuições relativas de variáveis humanas e ambientais para explicar a variação na abundância
e riqueza de espécies domesticadas em florestas amazônicas. A partição da variação em (A) abundância
absoluta, (B) abundância relativa, (C) riqueza absoluta e (D) riqueza relativa de espécies domesticadas explicadas unicamente por fatores ambientais (cinza-escuro) ou humanos (cinza-claro), e a variação explicada
conjuntamente por ambos (cinza). A partição de variância foi estimada com base nos resultados das análises
de regressão múltipla apresentadas na Figura 5. A Amazônia foi dividida em seis regiões geológicas (NWA,
noroeste da Amazônia; SWA, sudoeste da Amazônia; SA, sul da Amazônia; CA, Amazônia central; GS, Escudo
das Guianas; EA, leste da Amazônia).

Embora seja possível que a origem da domesticação de algumas espécies não tenha sido
bem identificada, isso é improvável para espécies em que estudos morfológicos e
genéticos extensivos foram realizados. Espécies domesticadas para as quais informações
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sobre as origens de domesticação existem indicam a periferia da Amazônia como local
de origem (Clement et al., 2010). Espécies podem ter populações silvestres em uma parte
da Amazônia (onde o processo de domesticação começou) e incipiente, semi ou
totalmente domesticadas em outras partes da bacia. Populações totalmente
domesticadas apresentam mudanças morfológicas e genéticas substanciais e
dependem do manejo humano para sua sobrevivência em longo prazo, enquanto as
plantas de domesticação incipiente podem sobreviver e se reproduzir sem os humanos,
como é o caso da maioria das espécies hiperdominantes e domesticadas. Muitas
espécies domesticadas foram dispersas de sua origem de domesticação para outros
locais onde numerosas sociedades pré-colombianas viveram, e eventualmente
acumularam maior diversidade intraespecífica (Clement et al., 2010).
Nossos resultados sugerem que as espécies de plantas que responderam bem à
seleção e à propagação foram amplamente cultivadas e dispersas dentro e fora de sua
distribuição natural (Clement, 1999; Boivin et al., 2016) por diferentes sociedades e em
diferentes momentos no tempo. Nos últimos 300 anos de história, a influência das
sociedades indígenas e não indígenas na distribuição de algumas espécies domesticadas
pode ser maior do que o efeito das sociedades anteriores. Por exemplo, no final do século
XVII, a corte de Portugal e Espanha estimulou as plantações de cacau na Amazônia
(Alden, 1976), que – associadas ao cultivo pré-colombiano – podem ter aumentado ainda
mais a abundância da espécie nas florestas ao sul da bacia. Detectar o amplo efeito das
sociedades antigas e recentes nas florestas atuais não apenas fortalece os esforços para
conservar as populações de plantas úteis silvestres e domesticadas, fundamentais para a
segurança alimentar moderna (Esquinas-Alcázar, 2005), mas também refuta fortemente
a ideia de que florestas amazônicas foram intocadas por humanos.
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Figura 7. Mapas de distribuição de 11 espécies domesticadas em florestas amazônicas e suas prováveis
origens de domesticação. Os mapas de distribuição foram feitos para cinco espécies domesticadas que são
hiperdominantes, (A) Bertholletia excelsa, (B) Inga ynga, (C) Pourouma cecropiifolia, (D) Pouteria caimito, (E)
Theobroma cacao, e seis espécies domesticadas que são raras, (F) Anacardium occidentale, (G) Bixa urucurana,
(H) Genipa americana, (I) Matisia cordata, (J) Platonia insignis, (L) Theobroma grandiflorum. A origem da domesticação é indicada pelo símbolo “+++” para origens conhecidas e pelo símbolo “++” para possíveis origens.
Tamanhos de pontos pretos indicam a abundância relativa das espécies domesticadas em parcelas onde a
espécie foi registrada. Pontos vermelhos indicam as parcelas onde cada espécie domesticada não foi registrada. Gradações de cores pretas mostram a distribuição interpolada de cada espécie usando interpolação
espacial loess (ter Steege et al., 2013). Os valores de abundância relativa nas parcelas (RelAb) e a interpolação
espacial ajustada para células de 1ª grade (fit) são relatadas em porcentagem acima de cada mapa. Mapas
foram criados com scripts do R personalizados. A Amazônia foi dividida em seis regiões geológicas (NWA,
noroeste da Amazônia; SWA, sudoeste da Amazônia; SA, sul da Amazônia; CA, Amazônia central; GS, Escudo
das Guianas; EA, leste da Amazônia). Fonte do mapa base (country.shp, rivers.shp): ESRI (http://www.esri.com/
data/basemaps, © Esri, DeLorme Editora).

Como as informações levantadas podem contribuir para políticas
de conservação na Amazônia?
A visão da Amazônia e de outras florestas tropicais em todo o mundo como uma terra
sem história humana levou a planejamentos de conservação equivocados que
desvinculam as áreas protegidas das necessidades humanas locais (West et al., 2006),
e ignoram completamente os legados dos povos antigos. Políticas imprudentes de
preservação ambiental podem alterar a maneira pela qual os povos locais percebem e
interagem com o ambiente, bem como suas tradições, e até mesmo resultar na
realocação de povos indígenas de seus territórios (Holt, 2005). Algumas instituições
nacionais e internacionais vêm aplicando estratégias de proteção dos recursos naturais
e valores culturais e arqueológicos na Amazônia, sem considerá-los de forma conjunta.
Por exemplo, de acordo com as categorias de áreas protegidas da União Internacional
para a Conservação da Natureza (IUCN), áreas estritamente protegidas, como Reservas
Biológicas, excluem os seres humanos da “natureza” habitada. No entanto, Reservas
Extrativistas incluem sociedades tradicionais, suas práticas culturais e seus territórios
nos planos de conservação e representam um importante avanço nesse sentido.
No contexto nacional, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
reconhece 12 categorias de unidades de conservação divididas entre proteção integral
e uso sustentável, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de
proteção e usos permitidos. Terras Indígenas permitem que os povos indígenas
resgatem suas terras historicamente ocupadas no Brasil (Constituição Brasileira, 1988,
Art. 231, § 1), cabendo à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) demarcar as terras
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tradicionalmente ocupadas. Os bens arqueológicos fazem parte do patrimônio cultural
brasileiro reconhecido na Constituição Federal de 1988 (Art. 216), e são considerados
desde 1961 (Lei n.º 3.924) como bens patrimoniais da União e protegidos pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). É importante ressaltar que esses
bens são comumente encontrados nas unidades de conservação e terras indígenas. No
entanto, a ideia de que a Amazônia foi moldada por interações entre processos
naturais e culturais não foi reconhecida nas estratégias e planos de conservação de
nenhuma das instituições citadas até o presente momento. Portanto, torna-se
fundamental integrar as estratégias e ações das diversas instituições para possibilitar a
conservação conjunta da floresta, bem como de seus bens culturais e arqueológicos
(materiais e imateriais – conhecimentos e práticas associadas) que estão em constante
ameaça pelo desmatamento e uso extensivo da terra.
A IUCN já desenvolveu uma nova categoria que pretende proteger paisagens “onde a
interação entre as pessoas e a natureza ao longo do tempo tem produzido
características distintas com valores ecológico, biológico, cultural e paisagístico
significativos...” (minha tradução de Dudley, 2008). Desde 1992, a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconhece essas
paisagens culturais e criou uma categoria mista de patrimônio natural-cultural em que
tanto os recursos naturais quanto os valores culturais são conservados no mesmo
lugar. Nos ecossistemas neotropicais, talvez o exemplo mais emblemático seja o
Parque Nacional de Tikal, criado para conservar a alta biodiversidade e importantes
sítios arqueológicos da cultura Maia. Com base nos resultados do presente estudo, a
Amazônia também pode ser entendida como um patrimônio natural-cultural misto da
humanidade que merece ações integradas de conservação. Neste sentido, algumas
ações concretas já estão sendo desenvolvidas pela autora do trabalho e seus
orientadores e devem ser expandidas em trabalhos futuros. A primeira ação é a
compilação de práticas de manejo local que promovem a abundância e diversidade de
plantas domesticadas, mantendo os conhecimentos e modo de vida tradicional (Levis
et al., 2018). A segunda envolve atividades de educação científica em escolas dentro
das unidades de conservação e terras indígenas, dando poder às populações locais
para se apropriarem do conhecimento científico e se tornarem parceiros na
conservação do legado deixado pelos antigos habitantes da região. A terceira seria a
inclusão dos locais com alta riqueza de espécies domesticadas, diversidade
arqueológica e cultural no planejamento de áreas prioritárias de conservação que
resultaria na criação de um mosaico amazônico de patrimônios naturais-culturais
reconhecidos pela UNESCO.
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Essas ações se mostram urgentes, já que sítios arqueológicos e florestas com um forte
componente histórico e cultural já estão desaparecendo devido ao desmatamento,
degradação, construção de estradas, mineração e represas. A fronteira agroindustrial está
em franca expansão (Soares-Filho et al., 2006) e ameaça a permanência de cerca de
metade de todas as espécies arbóreas amazônicas, principalmente nas regiões sudoeste,
sul e leste (ter Steege et al., 2015). Essas florestas não costumam ser vistas como hotspots de
biodiversidade, mesmo que concentrem algumas espécies de extrema importância na
economia de muitas unidades de conservação e terra indígenas na Amazônia e sejam
tradicionalmente manejadas, como a castanha (Bertholletia excelsa) e o açaí (Euterpe
oleracea, E. precatoria). Vários cultivos importantes foram originalmente domesticados no
sudoeste da Amazônia, como a mandioca (Manihot esculenta), pupunha (Bactris gasipaes),
pimenta (Capsicum baccatum), urucum (Bixa orellana) (Clement et al., 2016), e arroz (Oryza sp.;
Hilbert et al., 2017), indicando a importância da região mais ameaçada pela fronteira
agroindustrial para a manutenção da diversidade genética de cultivos mundialmente
importantes. O presente estudo indicou nessa região a maior diversidade de espécies
nativas domesticadas, o que significa que devem ser vistas como hotspots de
agrobiodiversidade. Se bem manejadas, essas paisagens podem representar reservatórios
da agrobiodiversidade para futuras gerações humanas (Junqueira et al., 2010) e fornecer
opções para aumentar a segurança alimentar da humanidade (Esquinas-Alcazar, 2005).

Conclusões
O estudo sugere que as atividades humanas passadas tiveram um papel importante e
persistente na distribuição de espécies domesticadas encontradas nas florestas atuais, e
revela que a flora amazônica é, em parte, uma herança viva de seus habitantes, passados
e atuais. Os povos amazônicos manejaram as paisagens florestais e sua biodiversidade,
cultivando e domesticando uma grande variedade de plantas durante pelo menos
13.000 anos, algumas bem são conhecidas mundialmente. Quase um quarto de todas as
espécies domesticadas apresenta ampla distribuição na região e domina grandes
extensões de florestas. Essas espécies, além de ajudarem a desvendar a história humana
da maior floresta tropical do Brasil, também são de grande importância para o sustento
dos povos atuais. As florestas amazônicas devem, portanto, ser entendidas como um
patrimônio natural-cultural misto. Para que esse patrimônio persista no futuro são
necessárias ações institucionais integradas que contemplem a conservação da natureza,
da cultura e de seus patrimônios (material e imaterial) conjuntamente com participação
da população local que possui o conhecimento milenar de como manejá-lo.
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Resumo
Desde o surgimento das histórias em quadrinhos, os enredos com super-heróis são focados
no espírito comunitário, confiança mútua, força, coragem e resiliência, temas inspiradores
para as áreas da Educação e Saúde. Entretanto, pouco se sabe acerca do estágio intitulado
pré-capa/pré-máscara da vida dos super-heróis. Este estudo indica que a maioria dos
personagens fictícios viveu situações de risco como orfandade, abandono e abuso antes da
fase de empoderamento. Pesquisas indicam que crianças em situação de risco psicossocial
são mais vulneráveis a apresentar comportamentos com consequências negativas na vida
adulta. Este estudo analisou relações entre adversidades da vida real de crianças
desfavorecidas psicossocialmente e as adversidades da vida ficcional de personagens
super-heróis, em suas fases pré-superpotência (pré-capa/pré-máscara). Uma indexação foi
realizada e verificou-se que a maioria dos super-heróis de visibilidade na cultura pop
passou por adversidades similares às dos grupos de crianças em risco, tais quais: o
abandono da família, violência doméstica e situações de abuso físico ou psicológico. Esse
recurso ainda inexplorado apresenta potencial para ser desenvolvido em intervenções
psicoeducacionais e para subsidiar políticas públicas para a promoção de resiliência e
empoderamento nessa população.
Assim, se buscou investigar a percepção dos leitores de histórias em quadrinhos de
todas as idades sobre as adversidades e riscos psicossociais desses personagens do
gênero superaventura como recurso inspirador e gerador de resiliência em programas
de intervenção para crianças e adolescentes em diferentes contextos educacionais. Os
resultados demostraram que, embora a maioria dos respondentes esteja na fase de
desenvolvimento caracterizada como adultos, todos os entrevistados reconhecem que
os personagens super-heroicos enfrentaram dificuldades e sofrimentos durante a
infância e/ou adolescência. Ademais, a grande maioria acredita que os super-heróis são
modelos positivos e podem inspirar expressões de resiliência em crianças e
adolescentes que vivem diferentes adversidades. Os achados sustentam o potencial
para o desenvolvimento de programas de intervenções psicoeducacionais com
temáticas de super-heróis em contextos educativos.
O objetivo desta tese é discutir a aplicação desse momento pré-super-heroico como fonte
de elaboração de intervenções psicoeducacionais positivas. Para tanto, foi realizado um
mapeamento exploratório de intervenções nacionais e internacionais que utilizam
super-heróis nas suas concepções. A análise dos resultados indica que não há indícios de
que super-heróis na fase pré-capa/pré-máscara sejam foco das intervenções pesquisadas
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e a etapa usada na maioria das ações é a fase superempoderada como modelo de
aspiração, conquista de sucesso e felicidade. Argumenta-se que o super-herói em sua fase
de pré-empoderamento é recurso de grande relevância para elaboração de intervenções
psicoeducacionais positivas e ambientes educativos podem ser transformados em
espaços terapêuticos de desenvolvimento positivo de crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Resiliência. Empoderamento. Histórias em quadrinhos. Super-heróis e
Programa de intervenção.

Introdução
Pode até parecer estranho que no ambiente acadêmico alguém dedique anos de sua vida
a pesquisar e produzir textos sobre as histórias em quadrinhos de super-heróis. Poderia
ser perda de tempo se considerarmos que tais histórias se restringem à função de
entretenimento do grande público e, principalmente, do público infantojuvenil. Mas não
é bem assim, nem tampouco poderia parecer assim, pelo menos a considerar o quanto já
se investiu na difusão dessas histórias, seja na sua forma impressa, clássica, seja na forma
das mídias eletrônicas mais recentes. Há, seguramente, algo para além do imediato.
Nesse algo mais, historicamente associado simplesmente ao imperialismo cultural
americano, existe mais profundidade do que acusam as leituras ideologicamente
apressadas, embora elas tenham o mérito de desmascarar a farsa da neutralidade ou da
inocência dos ensinamentos dos super-heróis. Considerando essa colaboração da leitura
crítica como algo positivo e já muito explorado em trabalhos acadêmicos na área da
Educação, que optei por voltar o olhar para aspectos ainda pouco explorados na história
deste tema e que vão aparecendo aos poucos, desde o final da última década do século
XX e no início do século XXI.
A experiência de sala de aula me desafiou a aprofundar a possível relação, não
especificamente com a filosofia, mas de modo mais abrangente, a relação das HQs de
super-heróis com a educação das crianças e adolescentes em geral e, de modo mais
específico, com a formação da consciência moral. Para dar conta disso, eu precisava de
apoio teórico, de uma referência clássica, para dar suporte acadêmico ao meu trabalho
de pesquisa. Teria que encontrar uma forma de relacionar o caráter formador das HQs,
sua influência na formação da consciência moral das crianças, na perspectiva de uma
teoria ética clássica. Isso não poderia ser algo forçado e as lições das HQs teriam que
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encontrar ancoragem de forma quase espontânea. Daí a opção pela “Ética das Virtudes”,
que o filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) desenvolveu na filosofia prática, para o
nosso caso, mais especificamente na Ética a Nicômaco.
Essa investigação, com o devido aceite acadêmico, e isso me trouxe uma série de
exigências com as quais não tinha a devida familiaridade enquanto me dedicava à
mesma temática em sala de aula e em seminários, painéis, workshops e, inclusive, em
meios de comunicação que atingem grandes públicos.
A cada filme lançado, é uma multidão que lota as salas de cinema; ou, as bancas repletas
de histórias em quadrinhos; os vários produtos comercializados largamente no mundo
todo, com estampas destes super-heróis. Mas o que faz estes personagens fantasiados
tornarem-se tão populares? O que os torna tão atraentes? Segundo William Irwin,
“um dos mais notáveis desenvolvimentos na cultura pop da atualidade é o forte
ressurgimento dos super-heróis como ícone cultural e de entretenimento” (2005, p. 9).
No entanto, estas histórias em quadrinhos não são tão inocentes assim, como parecem,
e não trazem somente o entretenimento ao seu leitor. Tais histórias introduzem e
abordam de forma vivida questões de suma importância enfrentadas por seres
humanos “normais”, tais quais questões referentes: à ética, à responsabilidade pessoal e
social, à justiça, ao crime e ao castigo, à mente e às emoções humanas, à identidade
pessoal, à alma, à noção de destino, ao sentido de vida, ao que pensamos da ciência e
da natureza, ao papel da fé na aspereza deste mundo, à importância da amizade, ao
significado do amor, à natureza de uma família, às virtudes clássicas como coragem e
muitos outros temas. Talvez seja por este motivo que muitos se prendem ao universo
dos super-heróis e dão grande audiência a este tema. Foram os gregos os primeiros a
entender o que gera audiência. Segundo Aristóteles, ao experimentar sentimentos
fortes e acontecimentos trágicos (neste caso a trama nas telas ou na leitura de uma
HQ ), esperava-se que as pessoas purificassem as próprias emoções. Assim, pode
provocar no espectador/leitor a reflexão sobre os problemas centrais da condição
humana, como a natureza do destino ou conflitos entre a compaixão e a justiça.
Os super-heróis estimulam virtudes, como a coragem nas crianças, bem como a força
para enfrentar desafios, vencer os medos, proteger os mais fracos, defender ideais etc.
Neste cenário, eles representam os atributos que os humanos mais admiram em si
próprios. Estes personagens são mais do que apenas ídolos; são modelos morais.1

1 GFK Indicador, Estudo Exploratório do Imaginário Infantil. Agosto 2008 (pesquisa exclusiva para a Mattel).
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Mas acredita-se que estes personagens da ficção vão além. Em continuidade com minhas
investigações, e novamente com o aceite do mundo acadêmico, fui levado a pensar que
os personagens “super-heróis” das histórias em quadrinhos, além de modelos morais,
apresentados em minhas investigações na dissertação de mestrado, poderiam ser
também modelos de resiliência.
Como mencionado anteriormente, a partir do século XXI, os super-heróis tornaram-se
grandes ícones da cultura pop, cultuados por todo o planeta. E o que seguimos
defendendo nessa nova proposta de pesquisa é que essas histórias para crianças e
adolescentes não são tão inocentes como aparentam ser de imediato, e sua finalidade
pode ir muito além de proporcionar entretenimento aos leitores ou àqueles que os
“consomem” nos filmes feitos para o cinema e para a TV.
Depois de cinco encontros, em que as teorias foram apresentadas, deixando espaço para
que as crianças pudessem reagir, os alunos foram instigados a criar sua própria HQ em
equipe. O resultado foi bem-sucedido, demonstrando às crianças que elas podem ser
seus próprios heróis.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as HQs e suas adaptações para os desenhos
animados de TV e para o cinema não prejudicam a formação da criança e/ou adolescente.
No confronto entre o “Bem contra o Mal”, temática recorrente nas HQs, não há indução do
leitor/espectador à violência, ao contrário, os ensinamentos são para as possibilidades de
resolver conflitos com dignidade moral (WESCHENFELDER, 2011). Assim, as HQs podem vir a
ser instrumentos pedagógicos, principalmente para o encontro de exemplos de superação e
enfrentamento de situações difíceis que remetem ao construto da resiliência (MASTEN, 2014;
WALSH, 2005; YUNES, 2015 entre outros). Vejamos aqui um exemplo de como isso pode
ocorrer na prática. A Mattel do Brasil, maior fabricante de brinquedos, em conjunto com o
Instituto de pesquisa GFK Indicador, realizou uma pesquisa com crianças, para entender que
função, em particular, os heróis ocupam hoje no imaginário infantil. O estudo revelou, entre
outras conclusões, que esses personagens têm função essencial na formação das crianças.
Os super-heróis estimulam virtudes nas crianças, como a coragem de enfrentar desafios,
vencer os medos, proteger os mais fracos, defender ideais e combater o inaceitável. Mais do
que ídolos, são modelos a serem imitados. No entanto, não são desprovidos de medo e,
justamente por isso, são fonte de coragem (GFK INDICADOR, 2008).
Outro exemplo emblemático sobre super-heróis e o enfrentamento de situações de
estresse é encontrado com os pacientes de uma oncologia pediátrica, de um hospital
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em São Paulo, o Hospital A. C. Camargo Center. Esse hospital tornou-se conhecido por
ter ganhado uma “superajuda” no tratamento do câncer infantil, ou melhor dizendo,
uma “superfórmula”.
Na tentativa de reforçar a esperança das crianças e alimentar a sua vontade de lutar
contra o câncer, a ala da oncologia pediátrica do hospital A. C. Camargo Center foi
transformada na “Sala da Justiça”, alusão ao local da equipe de super-heróis das histórias
em quadrinhos da DC Comics. Heróis como Batman, Aquaman, Mulher Maravilha,
Lanterna Verde, entre outros da “Liga da Justiça”, fazem muito sucesso e são populares
entre as crianças. A ala foi toda redecorada: a sala de brinquedos se transformou em Sala
da Justiça, portas e corredores foram adesivados e a fachada ganhou uma entrada
exclusiva para os pequenos heróis, que na verdade eram os pequenos pacientes que
sofriam com diferentes formas de câncer (A. C. CAMARGO CENTER, 2014).
O projeto foi lançado em 2013 e contempla diversas séries de ações, que foram criadas
pela agência JWT. A iniciativa tem como objetivo dar mais leveza ao tratamento do
câncer infantil. Não foi somente a ambientação dos espaços que foram modificados; os
recipientes usados na quimioterapia foram remodelados e ganharam uma nova
roupagem, envoltos por cápsulas baseadas nos uniformes dos super-heróis.
Usar os super-heróis a exemplo deste projeto parece reforçar a ideia chave dessa proposta,
que é investigar e buscar “promover as expressões de resiliência” nas crianças que sofrem
com a doença, trazendo os personagens como modelos de superação, coragem e força. O
uso dos super-heróis nos medicamentos traçam paralelos entre as batalhas dos
personagens contra o mal e a batalha da própria criança contra o câncer. Esta abordagem
usa a sugestão de invencibilidade, na medida em que a criança usa como modelo o
super-herói e sua superpotência que iria simbolicamente empoderar a criança ao invés de
enfraquecê-la. Dessa maneira, “convence” a criança que, assim como o super-herói, ela tem
poderes de enfrentar qualquer desafio, como a batalha contra sua doença.
A grande maioria dos super-heróis das HQs sofreu ou ainda sofre com adversidades
sociais. Estes trazem em seus enredos a superação destas adversidades demonstrando
empoderamento e poder de enfrentamento dos males e sofrimentos de diversas formas.
Assim, o símbolo dos super-heróis como uma “ferramenta” de intervenção
psicoeducacional e promotora de resiliência e empoderamento parece fazer sentido para
auxiliar crianças e adolescentes a enfrentar o sofrimento das incompreensíveis
adversidades sociais. Projetar estes personagens ficcionais como modelos de superação e
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possibilitar que as crianças em momentos vulneráveis de suas vidas se inspirem para
superar seus sofrimentos pode ser um motor propulsor para fazer uma “virada” (RUTTER,
1987) de grande significado para o resto de suas vidas.
Diante dessas primeiras reflexões, temos então este projeto de pesquisa de doutorado
no Programa em Educação e na linha de Gestão, Educação e Políticas Públicas com o
objetivo geral de: investigar as imagens dos super-heróis das histórias em quadrinhos
como recursos para a promoção de resiliência em crianças e adolescentes em situações
de risco em ambiente educacional. Os objetivos específicos são:
a. Apresentar reflexões teóricas sobre diferentes trabalhos científicos que enfatizam
as potencialidades dos super-heróis como recursos de empoderamento, educação
moral e promoção de resiliência em crianças e adolescentes;
b. Apresentar as possíveis relações entre a vida fictícia dos personagens super-heroicos
e suas adversidades vividas antes e depois do uso de suas máscaras e capas;
c. Relacionar os paralelos entre adversidades vivenciadas por crianças em situações
de risco (por exemplo, abandono, negligência, abuso psicológico, físico ou sexual) e
as adversidades vividas por personagens ficcionais como os super-heróis;
d. Investigar o uso do símbolo dos super-heróis como uma ferramenta de
empoderamento para enfrentar o sofrimento diante das adversidades.
Compreender como esses personagens se projetam no imaginário infantil e
adolescente como modelos de superação e de moralidade. Para tanto, serão
mapeadas intervenções já realizadas ou em processo de realização, com essas
características, no Brasil;
e. Demonstrar a importância desenvolvimental das histórias em quadrinhos como
mediação pedagógica atraente e eficiente para a formação moral e psíquica das
crianças e dos adolescentes. Abordar questões com as quais todos os seres
humanos se defrontam no dia a dia, como as adversidades sociais,
responsabilidade pessoal e social, resiliência, com base nas HQs;
f. Demonstrar que os super-heróis podem se constituir tutores de resiliência e
importantes recursos para o desenvolvimento de intervenções psicossociais em
contextos educativos diversos com vistas a trabalhar questões de gênero, raça e
equilíbrio de poder nas relações;
g. Desenhar uma intervenção psicoeducativa com o tema dos super-heróis. Esta será
planejada a partir da ótica de crianças e adolescentes para ser aplicada em
ambiente escolar das escolas públicas.
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Esta tese está composta por 4 (quatro) estudos; o Estudo 1, este demonstra que os
personagens das HQs do gênero superaventura vivenciaram situações de risco e de
adversidade social. Esse estudo concedeu a necessidade de realizar um novo estudo
(Estudo 2), que dá origem ao terceiro capítulo, no qual procurou-se ter uma percepção
dos leitores de quadrinhos, se possuiriam o entendimento e conhecimento das
adversidades sociais e o empoderamento na construção dos personagens superheroicos. Após essa pesquisa, no quarto capítulo, procurou mapear se haveria
intervenções que usam os personagens super-heróis como fonte de inspiração (Estudo
3), criando-se, assim, uma tabela em que se apresenta a síntese do mapeamento de
intervenções que usam esses personagens, com periodicidade categorizada pelos
critérios descritos e definidos nesse estudo. Realizado o mapeamento, o quinto capítulo
(Estudo 4) vem apresentar uma inspiração nesses programas de intervenções positivas,
criando assim um programa de intervenção em ambiente escolar. Primeiramente foi
criado um projeto-piloto chamado “Roteiro de Vida”, aplicado em uma grande cidade do
Vale dos Sinos, e com essa experiência somada com os estudos que esta tese vem
apresentar, viu-se a necessidade de aplicar um novo programa; assim foi criado o
Programa de Intervenção “Seja o Super-herói de sua própria vida”.
Intervenções positivas na área da Educação
Mais de 1,5 milhão de pessoas em redor do mundo morre por ano vítima de algum tipo
de violência e, segundo a World Health Organization (WHO, 2002), a violência é
considerada um problema de saúde pública. No Brasil, de acordo com a Unicef (2012), os
adolescentes são a faixa etária mais exposta à violência. Os moradores de comunidades
populares e de periferias são os que se encontram mais vulneráveis às ações de grupos
criminosos e repressão das forças de segurança. Alguns jovens movimentam suas
estratégias de coping (LAZARUS & FOLKMAN, 1984) para que os demais não percebam
seus sofrimentos. Tais sentimentos são muitas vezes externalizados em ambiente escolar
(FERNANDES, YUNES & TASCHETTO, 2017) por meio de diferentes formas: os jovens
podem se tornar alvos de bullying quando demonstram fragilidade, ou autores, quando
repetem exemplos vivenciados e direcionam o sentimento da raiva que vivenciaram
para seus pares (FERNANDES, 2016; FERNANDES, YUNES & TASCHETTO, 2017).
Em tese, o ambiente escolar deveria proporcionar o desenvolvimento pleno de crianças e
adolescentes por meio de métodos de aprendizagens significativos para a vida e para a
convivência saudável. No entanto, sabe-se que a escola tem se constituído um ambiente
de manifestações de comportamentos agressivos, conflitos e de intolerância (ABRAMOVAY,
2002; PORTELLA; DALBOSCO, 2016). As características dessa violência envolvem desde
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bullying (FERNANDES, 2016), agressões físicas e verbais, depredações na estrutura física dos
locais, consumo de drogas, porte de armas, preconceito e discriminação, entre outros
(PORTELLA; DALBOSCO, 2016).
Segundo Lopes Neto (2005), é importante salientar a implicação dos riscos causados por
essas violências e conflitos, ou seja, os possíveis impactos que podem afligir a saúde
social dos jovens e, sobretudo, a constituição psicológica desses adolescentes em
desenvolvimento, tais como: prejuízo nas relações sociais; na qualidade de vida; impactos
no desenvolvimento emocional; depressão; ansiedade; transtornos pós-traumáticos,
entre outros (PORTELLA; DALBOSCO, 2016). Observando esta realidade, poder-se-ia
afirmar a necessidade de planejamento e execução de “intervenções psicoeducacionais
positivas”. Tal expressão é originária de investigações dos cientistas adeptos da Psicologia
Positiva, como Martin Seligman e seus colaboradores. A meta a ser buscada por
intervenções que sigam os princípios da Psicologia Positiva é no sentido de provocar
reflexões que orientem estes jovens a buscarem felicidade e aliviar os sintomas das
adversidades vividas (SELIGMAN, STEEN, PARK & PETERSON, 2005). Além disso, são ações
que visam a promover resiliência e transformações de si e de seu meio social (YUNES,
2015) com consequente fortalecimento pessoal e social. Conforme Yunes, Silveira,
Juliano, Pietro e Garcia (2013), significa atuar preventivamente, ou seja, na etapa em que
indivíduos, grupos e comunidades ainda estão saudáveis e produtivos. Tais intervenções
somente tornam-se possíveis a partir de uma visão mais otimista dos seres humanos, o
que é um grande desafio num mundo atual midiático que sobrevive do “consumo” de
manchetes e reportagens que vendem o lado perverso e maldoso de alguns seres (des)
humanos (WESCHENFELDER, YUNES & FRADKIN, 2018). Sendo assim, há necessidade de
criar intervenções positivas em ambientes educativos formais que gerem ações em salas
de aulas ou em ambientes onde exista seriação do processo educativo.
É um pássaro, um avião? Não; são os super-heróis pairando em salas de aula
A grande maioria das pessoas restringe as histórias em quadrinhos (HQs) de super-heróis
ao entretenimento do grande público, principalmente do público infantojuvenil. Ao longo
dos anos, os super-heróis transcendem as páginas dos quadrinhos e vão parar no
cinema, nas séries e animações da TV, games, literaturas, entre outros. Segundo William
Irwin (2005), “[...] um dos mais notáveis desenvolvimentos na cultura pop da atualidade é
o forte ressurgimento do super-herói como ícone cultural e de entretenimento” (p. 9).
Contudo, estes personagens não são tão inocentes como aparentam, pois levam mais do
que entretenimento ao leitor. Tais histórias apresentadas em seus enredos introduzem e
abordam de forma vivida algumas questões de suma importância enfrentadas no
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cotidiano de pessoas “comuns”. São temas ligados à superação de adversidades,
construção de identidade pessoal, elementos de ética, moral, justiça, enfrentamento de
medos, de situações de violência, entre outros (WESCHENFELDER, 2011).
Sabe-se que o uso de super-heróis como fonte de inspiração em ambientes educativos,
tais como a sala de aula, possui defensores e críticos. Seus defensores (RADELL, 2011;
HOFFMAN, 2004; MARAZI, 2015) insistem que a fantasia é essencial para a formação da
identidade da criança. Um estudo (HARRIS, 2016) apresenta um argumento convincente
para os benefícios da incorporação dos super-heróis como fonte de inspiração no
currículo escolar e no desenvolvimento de crianças. Harris (2016), educadora de ensino
infantil, acredita que os super-heróis podem inspirar e motivar crianças, bem como
possibilitar que, se vestirem trajes como capas e máscaras, possam se sentir
empoderadas para imaginar e enfrentar seus medos, lutando com esperança e coragem
típicos de um super-herói. Harris também refere os sentimentos de compaixão do
super-herói como uma ferramenta para conter o potencial ato de bullying, o que está em
consonância com os argumentos de Weschenfelder (2014) de que os super-heróis são
modelos de valores de ética e educação moral. Da mesma forma, o terapeuta Cory A.
Nelson (2007) emprega o super-herói em seu trabalho de terapia com crianças. Utiliza
uma técnica intitulada “O que o Super-Homem faz” (WWSD – What Would Superman Do),
que ajuda crianças a “identificar e incorporar traços super-heroicos em suas próprias
personalidades e vidas” (RUBIN, 2007). Da mesma forma, a terapeuta Jennifer Mendoza
Sayers (2007) utiliza super-heróis – em particular, o Hulk – em seu trabalho com crianças
com dificuldades emocionais. Ao tratar a “síndrome do Incrível Hulk” (POTTEREFRON, R.;
POTTER-EFRON, P., 1995), Sayers ajuda essas crianças a transformarem sua raiva crua e
destrutiva em raiva saudável e adaptativa. Finalmente, a terapeuta Patty Scanlon (2007)
relata o sucesso com uma criança no espectro do autismo. Durante várias sessões, Scanlon
notou uma diminuição da agressividade e “novas habilidades sociais”, uma vez que o
paciente colocou a capa vermelha de Superman (SCANLON, 2007, p. 187). Nesse sentido,
personagens super-heroicos apresentam potencial como recursos educativos e podem se
fazer presentes nas salas de aula (WESCHENFELDER, 2014) e em ambientes terapêuticos.
Mas em que medida o personagem super-heroico pode auxiliar na fase antes de se
empoderar, previamente aos seus superpoderes, sem capas e máscaras que escondem
suas identidades reais? O super-herói na fase “pré-capa/pré-máscara”2 está muito vivo e
2 A expressão “pré-capa/pré-máscara” faz referência a tal período da vida do personagem ficcional super-heroico, antes de vestir seu
uniforme. Isso quer dizer que, como todos os indivíduos na vida real, os super-heróis apresentam momentos difíceis de desenvolvimento
na sua vida ficcional, durante os quais eles não desempenham (ainda) funções heroicas (FRADKIN, WESCHENFELDER, YUNES, 2016;
WESCHENFELDER, FRADKIN & YUNES, 2017).
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compartilha suas histórias com muitas crianças em situação de risco. Peter Parker
(Homem-Aranha), por exemplo, perdeu seus pais aos seis anos de idade; Superman
também perdeu os pais antes de completar um ano de vida; Capitão América sofreu
bullying e cresceu na pobreza; a Viúva Negra foi abandonada aos três anos, entre outros
casos de adversidades na vida desses super-heróis. Em uma indexação das adversidades
dos TOP 20 de super-heróis das HQs, um estudo (FRADKIN; WESCHENFELDER; YUNES,
2016, p. 412) observou que “86% dos personagens super-heroicos foram órfãos ou
abandonados; 49% tiveram pelo menos um dos pais assassinado; 15% foram
sequestrados; 29% sofreram bullying; e 29% vivenciaram e cresceram com limitações
econômicas”. Essas histórias de adversidades na fase pré-capa/pré-máscara dos superheróis (período que precede o seu empoderamento, cunhado por FRADKIN;
WESCHENFELDER; YUNES, 2016) apresentam potencial para promover o empoderamento
de crianças e jovens de grupos vulneráveis (FRADKIN; WESCHENFELDER; YUNES, 2016).
Esses grupos podem ser facilmente identificados em salas de aula do mundo inteiro, algo
que deve ser preventivamente realizado.
Os personagens super-heroicos já estão presentes no imaginário infantojuvenil e inclusos
numa elaboração interventiva, passando a ter grande força de identificação lúdica e
auxiliando o encontro de caminhos com gosto de empoderamento. Entretanto, cabe
ressaltar que, em um ambiente de sala de aula, existe uma linha tênue entre se inspirar
nos super-heróis e ter um profissional da educação como tutor para promover uma
intervenção usando super-heróis. Harris (2016) acredita que os super-heróis podem ser
uma fonte de motivação e inspiração positiva para crianças e adolescentes. Portanto, em
sala de aula, o uso de super-herói tem um imenso valor por razões afirmadas pela autora,
que são: socialização, reciprocidade, promoção de resiliência, construção da comunidade
e empoderamento da criança (WESCHENFELDER, 2017). Nesse sentido, inspirar-se em
super-heróis pode ser visto também como um programa de recuperação, em contraste,
o uso proposto da figura dos super-heróis das HQs entre populações vulneráveis de
crianças e adolescentes (FRADKIN; WESCHENFELDER; YUNES, 2016) seria mais
exatamente descrito como reabilitação. Assim, tais situações exigem intervenções
positivas e políticas afirmativas. Criar programas de intervenção usando a imagem
positiva dos super-heróis é especialmente sugestivo para as atividades do contraturno
escolar, quando muitas crianças e adolescentes precisam ocupar seu tempo livre com
programação saudável para seu desenvolvimento. Assim, crianças e jovens podem se
inspirar nesses personagens como fonte de superação de suas adversidades, tornando os
super-heróis das HQs tutores de resiliência (CYRULNIK, 2009).
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E, em cidades com índices elevados de criminalidade e perigosas distrações, personagens
como Batman, que dedica sua vida aos outros, podem inspirar e promover empatia além
dos comportamentos heroicos, de superação e auxílio em sua comunidade. Porém, vale
ressaltar que o personagem Bruce Wayne (alter ego de Batman) cresceu sem os pais, mas
teve a tutoria de Alfred, seu mordomo. Mesmo quando iniciou sua jornada de
autoconhecimento para compreender a mente criminosa, ele tinha “para onde e para
quem voltar”. Alfred realizou a mediação necessária ao amadurecimento de Bruce Wayne.
Para uma criança em situação de risco psicossocial, que não conhece o pai, geralmente, há
outros tutores possíveis: o traficante, o(a) professor(a) ou um adulto significativo das suas
relações. Ultimamente, em alguns casos da realidade brasileira, um traficante pode ser um
tutor frequente, embora não se tenham dados empíricos atuais para provar essa afirmação.
Mas um traficante pode ensinar o adolescente “a sobreviver” numa realidade adversa e se
tornar forte o suficiente para conquistar seu lugar, trazendo à tona o que se intitula
resiliência oculta (LIBORIO; UNGAR, 2010, PESSOA, 2015). Ou seja: é uma espécie de Ras'Al
Ghul ou Pinguim (inimigos de Batman). Os “Alfreds” podem vir a ser os profissionais da área
de educação que acolhem a situação dessa criança e as auxiliam a fazer uma “virada”.
Portanto, a escola representada pelo professor/tutor de desenvolvimento tem um papel
fundamental para formar um ambiente de empoderamento e de resiliência para crianças e
adolescentes que sofrem com tantas privações e adversidades sociais. É responsabilidade
do educador ocupar-se e preocupar-se com o desenvolvimento dos alunos em todas as
dimensões: social, física, emocional e intelectual (YUNES et al., 2015).
Intervenções com super-heróis em ambientes educativos e clínicos
Um estudo exploratório (WESCHENFELDER, YUNES, FRADKIN & MACHADO, no prelo)
realizou um mapeamento de intervenções que usam super-heróis das histórias em
quadrinhos como fonte de inspiração de suas ações. A partir das informações coletadas
em âmbito nacional e internacional, as intervenções foram detalhadas e analisadas a
partir de seu conteúdo temático, periodicidade e o elemento crucial para a elaboração
das reflexões deste texto: a fase de empoderamento usada no planejamento e
execução das intervenções. Assim, foram relacionadas no total 10 (dez) intervenções
com sede em diferentes locais: Brasil, EUA, continentes africano e europeu.
Inicialmente foram mapeadas 118 intervenções que usam quadrinhos e super-heróis
como temática de suas ações no Brasil e em outros países. A primeira característica
identificada como elemento de distinção entre as ações foi a periodicidade ou a (ir)
regularidade do intervalo de tempo das atividades realizadas. Para elucidar a
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compreensão do levantamento foram definidas as seguintes categorias de tempo: a)
intervenções permanentes – aquelas que possuem fluxo contínuo com demonstrações
de constância nas suas ações; b) intervenções esporádicas – aquelas que ocorrem em
intervalos de tempo determinados e previsíveis, por exemplo, a cada seis meses, a cada
ano etc.; c) intervenções eventuais – aquelas que ocorrem num único evento ou
situação e/ou podem ocorrer novamente sem qualquer previsão.
A grande maioria das intervenções mapeadas, cerca de 92,31%, ocorre de forma
eventual, e dessas, 72% ocorreram apenas uma única vez. Assim sendo, estas não
fizeram parte do mapeamento. As intervenções com super-heróis mapeadas iniciaramse a partir do ano de 2010. Poder-se-ia argumentar que isso coincide com o auge dos
grandes investimentos das adaptações dos quadrinhos para o cinema. Outra questão
explicitada pelos dados do mapeamento é que a maioria das intervenções está ligada a
área da Saúde. Poucas focam seus esforços no campo da Educação. Das 10 (dez)
intervenções no mundo que usam os personagens super-heroicos das HQs, 70% são
explicitamente vinculadas à área da Saúde (sendo que em 10% há indícios de que
sejam da saúde comunitária e 10% da saúde escolar). Apenas 20% se adequam à área
de Educação e outros 10% estão no campo do Direito Social.
Entretanto, para efeitos da argumentação deste texto, outra importante dimensão a
ser observada é a fase da vida dos super-heróis utilizada para nortear as intervenções.
Não há indícios de que a fase pré-capa/pré-máscara dos super-heróis seja
mencionada. O enfoque permanece na fase já empoderada dos personagens, a fase
pós-capa/pós-máscara, quando esses já superaram ou estão em estágio de superação
de suas adversidades. Esta observação se dá claramente no mapeamento com 100%
das intervenções e suas atividades na fase pós-poder e nenhuma menção ou destaque
para o super-herói no estágio pré-poder.
A totalidade das intervenções pesquisadas e analisadas nesse levantamento
exploratório demonstrou que o elemento norteador das mesmas estava concentrado
principalmente na força e no apelo do super-herói em sua fase super-heroica de superpoderes, como possíveis narrativas mitológicas dos tempos atuais. É fato que não
foram encontradas intervenções que usassem exemplos da vida de sofrimentos e
adversidades que tão frequentemente permeiam as histórias dos personagens superheróis. Além disso, poucas intervenções são divulgadas e publicitadas no campo da
educação em diferentes países e continentes. Identifica-se uma tendência maior na
aplicação dessas ideias no campo da saúde com fins psicoterapêuticos.
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A jornada da superaventura: os caminhos percorridos para a criação da intervenção
A premência da criação de intervenções psicoeducacionais é gritante, bem como pulsa forte
a necessidade de positivar tais ações com propostas de promoção de empoderamento e
resiliência em crianças e adolescentes. Para tanto, os estudos até então realizados3
conduziram-nos para uma proposta voltada ao desenvolvimento de uma intervenção
positiva e promotora de resiliência em ambientes educativos tendo em evidência a fase
pré-capa/pré-máscara dos super-heróis como elemento norteador e condutor.
A elaboração da intervenção psicoeducacional positiva seguiu alguns passos apresentados
pelas seguintes etapas: entrevista com líderes das intervenções mapeadas com o objetivo
de explorar o processo de construção das mesmas e seus resultados; piloto de uma
intervenção positiva usando a fase pré-capa/pré-máscara dos super-heróis, em duas
escolas públicas de dois grandes bairros de uma grande cidade gaúcha, com a oficina
intitulada “Roteiro de Vida”, para investigar a compreensão dos participantes acerca da fase
pré-empoderada dos super-heróis das HQs (WESCHENFELDER, 2016); elaboração e
aplicação da intervenção propriamente dita em ambiente educacional intitulada:
“Programa de Intervenção – Seja o Super-herói de sua própria vida”, com fases pré-teste
nos primeiros encontros e pós-teste após o último encontro. Estes instrumentos utilizados
nessas etapas tiveram como objetivo indicar a eficácia dos procedimentos da intervenção.
As entrevistas com os líderes de intervenções mapeadas
Do mapeamento realizado de intervenções que usam os personagens das
superaventuras, já mencionados, foram levantadas 118 intervenções que usam
quadrinhos de super-heróis como temática de suas ações no mundo, sendo que, dessas,
somente 6,77% apresentam ações que se encaixam nas categorias temporais nomeadas
como permanentes (que possuem fluxo contínuo em suas ações) e esporádicas (que
ocorrem de tempos em tempos irregularmente). Foram identificadas 10 (dez)
intervenções que possuem ações permanentes e esporádicas, das quais 5 (cinco)
ocorrem no Brasil (Super-Fórmula; Capitão América dos Pampas; Batman do Brasil; Heróis
do Bem e Heróis da Alegria). Para alcançar maior conhecimento sobre estas intervenções,
foi enviado aos responsáveis de cada intervenção no Brasil um questionário com 20
questões referentes sobre como se procedeu a intervenção.
No que se refere ao início das ações do A. C. Camargo, assim como do Capitão América
dos Pampas, estes foram motivados a começar seus projetos por convite de terceiros,
3 Mapeamento de adversidades vividas pelos super-heróis em paralelo com a vida real e o mapeamento de intervenções que usam os
personagens super-heroicos.
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enquanto o Batman do Brasil teve apenas a motivação pessoal. Todos os três líderes
interventores revelaram possuir como objetivo primordial promover o
empoderamento de crianças.
Os projetos de Capitão América dos Pampas e Batman do Brasil são conduzidos por
indivíduos que se inspiraram em personagens das HQs. Esses declararam-se leitores
pessoais, frequentes e antigos dessas mídias. Já a A. C. Camargo é uma entidade coletiva
que foi procurada por uma agência que apresentou a proposta de intervenção para um
grande hospital. Apesar das diferenças de motivações e inspirações, todos os respondentes
disseram que acreditam que “a imagem dos super-heróis possibilita que as crianças se
identifiquem e se espelhem nos mesmos”, ou seja, a categoria super-herói como modelo é
bastante sólida. Essa identificação dos leitores com os personagens da superaventura tem
estado fortemente presente na literatura desde o surgimento deste gênero. Os superheróis são personagens imaginários que nasceram de uma necessidade social-histórica de
propagar imagens de seres fortes combatentes do mal e que por consequência se tornam
influências positivas para a população (CHOPRA, 2012; MARNY, 1970; VIANA, 2005).
Todos os entrevistados concordaram afirmativamente com a ideia de que personagens
do gênero de superaventura podem vir a ser modelos de inspiração “do bem e da força”
para crianças e adolescentes, pois, além de enfrentarem vilões, estes enfrentam também
seus próprios medos e demonstram superação de si mesmos. Esses personagens são
percebidos como influências positivas, pois em alguns casos, afirmam os respondentes,
“há uma carência de exemplos positivos na vida real”. Assim, o super-herói pode suprir
essa lacuna com o incentivo de combater o que é inaceitável. Além disso, podem ser
fontes de inspiração moral e ética e de lutas para superação de adversidades. A resposta
dos responsáveis pelas intervenções vem ao encontro dos resultados obtidos no estudo
intitulado – Percepções de leitores de quadrinhos acerca das adversidades vividas por
super-heróis (WESCHENFELDER, YUNES, 2017). Os achados analisados constataram que
95,6% dos 115 leitores entrevistados também acreditam que os super-heróis das HQs
têm grande potencial para serem modelos de inspiração para crianças e adolescentes, e
que os mesmos podem ainda promover o desenvolvimento de valores morais (coragem,
honestidade, justiça, respeito, solidariedade etc.). Além dessa conquista individual, os
leitores ressaltaram que a figura de super-heróis pode ser promotora de bem-estar
coletivo e de resiliência pessoal e comunitária.
Uma questão de interesse a ser ressaltada é que os respondentes afirmaram que suas
intervenções sublinham apenas o lado superpoderoso dos heróis, e em nenhum momento
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as fraquezas e o lado humano de fragilidade dos mesmos é trabalhado nas intervenções.
Isso também está em consonância com o mapeamento de intervenções que usam os
personagens super-heroicos (WESCHENFELDER, YUNES, FRADKIN, MACHADO, no prelo),
onde foram analisadas intervenções positivas no mundo, onde usam super-heróis, a
pesquisa mostra que em nenhum dos casos pesquisados usa-se a fase pré-capa/prémáscara em suas ações, mas sim a fase do personagem já empoderado.
Projeto-piloto: criando roteiros de vida com foco na fase pré-super-heroica
Como experiência demonstrativa da aplicabilidade dos super-heróis em fase pré-capa,
foi realizada uma intervenção-piloto no espaço de salas de aula. A experiência buscou
trabalhar com a autoestima dos alunos de Educação para Jovens e Adultos (EJA),
geralmente em condição de risco pela relação da idade com escolaridade. Sabe-se que,
com esse público, há necessidade de traçar práticas positivas para incentivá-los e
motivá-los a perseguir objetivos de sucesso. Com essas ideias em mente, foi realizada
uma intervenção com super-heróis, na qual a fase pré-capa/pré-máscara dos
personagens era o foco. As ações foram organizadas de modo que, após a
apresentação das adversidades vividas pelos super-heróis, os alunos eram solicitados a
escrever um roteiro para criação de uma história em quadrinhos. A história deveria
conter adversidades sociais, conter um ponto de virada (RUTTER, 1987) e finalizar com a
transformação de vida ou uma busca por estas viradas e transformações.
Durante a intervenção, os alunos receberam a orientação de que a história poderia ser
a sua história de vida, caso se sentissem à vontade para tal (WESCHENFELDER, 2016).
Participaram 41 estudantes de idades entre 16 a 55 anos de duas escolas na
modalidade EJA no sul do Brasil. O exercício dessa intervenção resultou no fato de que
os participantes manifestaram que tomaram ciência de que em suas vidas houve
pontos de virada e transformações positivas. Os relatos evidenciaram que os
participantes sentiram-se bem e diziam-se fortalecidos por verem suas histórias de
dor e luta transformadas em arte quadrinhada. As histórias deles foram
posteriormente desenhadas por um quadrinista convidado que voluntariamente se
dispôs a colaborar com a proposta.
Possibilitar que crianças e jovens façam paralelo de suas vidas com as vidas dos super-heróis
na fase pré-capa/pré-máscara pode ser inspirador e fonte de superação de adversidades,
tornando os super-heróis das HQs verdadeiros tutores de resiliência (CYRULNIK, 2009).
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Programa de intervenção “Seja o Super-herói de sua própria vida”
Como visto anteriormente, apenas 20% das intervenções com o uso da imagem dos
personagens super-heróis se fazem no campo educacional, enquanto 70% das mesmas
concentram-se no campo da saúde. A necessidade de criação de um programa de
intervenção com essa temática na área de educação é, portanto, um fenômeno
contemporâneo, pois é fato o interesse de crianças e adolescentes, terem como forma
de entretenimento as histórias desses personagens das superaventuras. Segundo Irwin
(2005), os super-heróis são um dos grandes ícones da cultura pop da atualidade.
Também é comprovado por estudos científicos que esses personagens vão além do
entretenimento; eles incentivam o hábito de leitura e aumentam significativamente a
performance do aluno (WESCHENFELDER, 2011). Por meio de seus enredos, ajudam os
leitores a ajustar suas personalidades à época e ao mundo e preenchem a necessidade
de histórias e aventuras da mente infantil (CARVALHO, 2006), são modelos de ética
(WESCHENFELDER, 2011; WESCHENFELDER, 2014) de um sistema de valores que
funciona para a vida humana (CAMPBELL, 2012) e são a melhor representação atual
daquilo que todos nós podemos nos tornar (MORRISON, 2012).
A criação do Programa
Este programa de intervenção teve como fonte de inspiração a lógica utilizada no
Programa de Formação de Educadores Sociais (BERSCH, 2017), programas de educação
e apoio parental (GARCIA, YUNES, ALMEIDA, 2016), bem como as bases teóricas e
metodológicas e resultados dos estudos dos estudos anteriores mencionados. Estes
demonstraram que: os super-heróis já sofreram algum tipo de adversidade em suas vidas,
mas conseguiram se empoderar e se tornaram personagens super-heroicos. Em entrevista
com leitores de HQs, estes apontam que percebem o empoderamento dos personagens
das superaventuras como algo relevante, e a grande maioria dos entrevistados se espelha
e acredita que esses personagens podem vir a ser modelos para seus leitores. Ainda, foi
realizado um mapeamento de intervenções que usam a figura dos super-heróis e,
associado às experiências adquiridas no projeto-piloto Roteiro de Vida realizado em uma
grande cidade da região do Vale dos Sinos, criou-se o programa de intervenção ora
apresentado em seus detalhes, intitulado “Seja o Super-herói de sua própria vida”.
A metodologia do Programa
A proposta dessa intervenção seguiu a sistematização de um programa de educação e
apoio familiar e parental que segue o modelo experiencial (MARTÍN et al., 2009) para
condução das atividades que foram sistematizadas. Sendo assim, para ser consistente
com o modelo e a metodologia experiencial, a presente intervenção não foi elaborada
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para levar teorias ou informações já estabelecidas aos envolvidos, mas sim para
provocar e desenvolver reflexões a partir das histórias ficcionais de risco e adversidades
dos super-heróis na fase pré-capa/pré-máscara. O método de trabalho com histórias
de vida de personagens das HQs foi lúdico e divertido para envolver os participantes
na proposta da intervenção. O divertimento é um “fato que potencializa a capacidade
do indivíduo de se envolver de forma intensa, provocando entusiasmo devido ao seu
caráter prazeroso” (BERSCH, 2017) e pode gerar uma motivação proporcionando que
participantes se esforcem para alcançar o objetivo proposto. Para Belo e Scodeler
(2013), essas ações acionam as funções fisio-psico-neurológicas, que assim estimulam
as funções mentais e corporais envolvendo o participante de forma integral.
O caráter lúdico nas atividades propostas (principalmente na ideia de os participantes da
intervenção criariam personagens) no modelo experiencial potencializou a participação,
pois a metodologia experiencial possibilita um diálogo a partir do dia a dia de cada pessoa,
de seus pré-conhecimentos, das suas crenças e das situações vividas no seu próprio
contexto. Assim sendo, o modelo experiencial pode produzir novos conhecimentos e
transformação (MARTÍN et al., 2009) de si mesmos e de seus contextos, o que pode ser um
marco para o desenvolvimento positivo e saudável (BRONFENBRENNER, 2005).
Um importante conceito sob a ótica de desenvolvimento saudável é o conceito de
resiliência e a promoção da mesma por meio do uso da imagem dos super-heróis em
sua fase pré-capa (FRADKIN, WESCHENFELDER & YUNES, 2017). Essa dimensão
possibilita considerar que o personagem super-herói pode tornar-se um modelo ou
“tutor” de resiliência (CYRULNIK, 2009) levando-se em conta suas transformações e
aquisição de habilidades para superar as suas adversidades, transcendendo-as. Há um
momento monumental, explicitado cientificamente pelo “ponto de virada” definido
por Rutter (1987), que para os super-heróis das HQs e para a criança e ou adolescente
em situação de risco conduz para o desenvolvimento positivo.
Para alcançar e estimular as diversas percepções sensoriais dos envolvidos na
intervenção se fez necessário utilizar diversos procedimentos metodológicos
logicamente organizados. A cada encontro, várias atividades foram propostas: a)
apresentação e debate acerca de histórias de vida ficcionais de personagens das
superaventuras; b) estudos de caso a partir de situações apresentadas; c) trabalhos em
grupos e/ou duplas para debaterem temas afins de suas próprias vidas e elaborar
soluções; d) aplicações de questionários; e) criação de personagens; f) apresentações
de vídeos e HQs para análise de alguns dos temas propostos; g) narrativas de suas
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histórias por diferentes linguagens (desenhada e escrita) e, por fim, h) apresentação de
uma HQ criada por cada participante ao decorrer da intervenção.
Os participantes foram alunos de uma escola pública municipal de Ensino
Fundamental. Inicialmente havia 19 (dezenove) participantes, mas a partir dos
encontros seguintes esse número foi decrescendo, chegando a 7 (sete) participantes
efetivos na intervenção aplicada. Um questionário sociodemográfico aplicado
apresentou o perfil dos participantes que iniciaram a proposta: esses tinham entre 12 a
15 anos de idade; a maioria se declara do sexo masculino (71,43%); 28,57% sexo
feminino; 42,86% se consideram brancos; 28,57% pardos, 14,29% negros e 14,29%
indígena. Sobre o grau de instrução, 44% dos alunos estudam no 7º ano, 44% no 9º ano
e 11% no 8º. Questionados se já haviam repetido o ano, 86% dos entrevistados
responderam que não e 14% respondeu que sim. Esses também responderam que
nunca abandonaram os estudos.
A grande maioria (71%) respondeu que vive em residência própria, sendo 29% em
residências que foram cedidas por alguém. 71,43% responderam que moram com a mãe;
57,14% com o pai; 42,86% com avó; 57,14% têm os irmãos morando com eles e 28,57%
moram com outros, como por exemplo tios e cunhados. Entre esses responderam que
57,14% dos pais são casados ou moram juntos; 28,57% têm os pais separados/divorciados
e 14,29% são viúvos. Responderam que 16% de suas mães possuem o até o Ensino
Fundamental (do 1º ao 5º ano); 14% possuem o Ensino Fundamental completo; 14%
Ensino Médio incompleto; 14% Ensino Médio completo; 14% Ensino Técnico completo;
14% Ensino Superior incompleto e 14% não soube responder ou não quis responder.
Referente à figura paterna, 14% Ensino Fundamental incompleto; 14% Ensino
Fundamental completo; 29% Ensino Técnico completo; 43% não soube responder.
Referente a quantas pessoas que residem em sua casa trabalham, 29% responderam
que nenhuma; 29% duas; 14% três e 14% quatro. 100% dos questionados relataram que
não trabalham; e também 100% não sabem informar a renda mensal familiar. 14% dos
participantes relataram que participam do programa Bolsa Família, sendo que 43%
responderam que não participam de nenhum programa social e 43% não souberam ou
não quiseram responder a respeito.
O Programa de intervenção: instrumentos e atividades de cada módulo
De maneira geral, os dados foram coletados a partir de: a) observações realizadas no
decorrer dos encontros; b) respostas aos 4 (quatro) instrumentos na fase pré-teste; c)
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registro em áudio transcrito do bate-papo de avaliação ao final da intervenção; d) análise
de trabalhos escritos e desenhados realizados ao longo dos encontros; e) respostas aos
questionários de satisfação dos participantes com a proposta de intervenção.
A intervenção foi realizada em 8 (oito) encontros, cada qual com 2 (duas) a 4 (quatro)
atividades por encontro. Cada encontro teve a duração de aproximadamente 2 horas. A
seguir, apresentar-se-ão as análises e discussão dos encontros e atividades
propriamente ditas.
1º. encontro: Foi planejada a apresentação das vidas dos personagens super-heroicos e
suas adversidades vividas antes de suas máscaras e capas, ou seja, na fase pré-capa/
pré-máscara (FRADKIN, WESCHENFELDER, YUNES, 2016). O dinamizador apresentou as
adversidades vividas por personagens ficcionais como os super-heróis a partir da
seguinte metodologia: a) foi narrada a história de vida de adversidades vivenciadas
ficcionalmente por dois personagens das HQs (um herói e um vilão) e os alunos
participaram apenas como ouvintes; b) no segundo momento do encontro, foram
apresentados trechos de filmes/animações que contavam a história do surgimento de
personagens das HQs (heróis e vilões) e os participantes eram solicitados a pensar
acerca dos momentos de adversidade na vida dos heróis e expressarem opiniões; c) no
momento final do encontro, apresentou-se uma tabela com a demografia de diversos
personagens e as adversidades vividas pelos super-heróis com interação livre do grupo.
A reação dos alunos envolvidos foi num primeiro momento de muita atenção e
concentração. Mostraram-se ouvintes participantes das narrativas e expressavam
interesse pelo tema. No que tange às vivências de adversidades dos super-heróis,
todos mostraram surpresa, pois a maioria expressou e opinou que não imaginava e
nunca havia sequer pensado que os super-heróis sofressem nas suas vidas. Pode-se
interpretar que superpoderes não se alinhavam com problemas e adversidades na
imaginação dos participantes. Essa ideia foi unânime e denota a dicotomia da imagem
de poderes como dissociada de sofrimento e de emoções negativas. Os exemplos das
falas que ilustraram esses momentos foram: “Eu nunca tinha pensado que o Superman
sofresse...”; “Puxa, o Capitão América também foi pobre e doente?”; “Nossa, o HomemAranha passou por bullying?”. Assim sendo, pôde-se constatar que o objetivo de
sensibilizar os participantes para a fase pré-capa dos super-heróis e voltar sua atenção
para suas possibilidades de resiliência foi atingido.
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2º. encontro: Foram aplicados dois questionários: um sociodemográfico e um sobre
bullying. Após responderem esses questionários, foi realizada uma roda de conversa, e
os participantes ficaram à vontade para trazer histórias ficcionais das HQs nas quais se
observassem adversidades sociais na sua perspectiva.
No que tange à experiência dos participantes com ocorrências de bullying, constatouse que mais de 50% dos participantes já sofreram com essas manifestações. 29%
revelam a frequência de várias vezes por semana; 14% entre 1 e 2 vezes e 14% de 3 a 6
vezes. Desses que sofreram bullying, foram questionados que tipo de bullying foi usado
contra eles: 25% foram empurrados, chutados e socados; 25% sofrem com apelidos,
xingamentos e foram zombados; 25% relataram que pegaram seu dinheiro, quebraram
suas coisas; e 25% falam mentiras ou fazem fofocas a seu respeito. A grande maioria
revela que sofreu bullying na escola (75%) e respondeu que o ato é praticado por dois
ou três colegas. Os outros 25% responderam que sofrem apenas de um único colega.
Em relação a qual o sexo do autor da violência, 50% responderam que foram somente
meninos que praticavam; 25% somente meninas; e 25% tanto meninos como meninas.
Em relação aos sentimentos em relação ao ato sofrido, 100% responderam que não se
incomodaram. Mas, questionados sobre o que fizeram na ocasião do bullying, 25%
responderam que não deram atenção e ignoraram; 25% responderam que se
defenderam de alguma forma; 25% não responderam e 25% responderam que fizeram
outra coisa sem explicitar o que realmente foi. A grande maioria (75%) afirma que
nenhum colega tentou impedir que o participante sofresse a agressão na escola. Quando
questionados sobre o que fizeram quando viram outro colega sofrer a agressão, 43%
responderam que nunca visualizaram alguém sofrendo bullying na escola; 43% nada
fizeram; 7% responderam que socorreram o colega e 7% pediram aos agressores para
pararem com o ato. Ainda, 25% responderam que se sentiram mal vendo os colegas
passar por bullying; 25% ficaram com pena do agredido; 25% relataram que não se
incomodaram e 25% ficaram com medo de que isso pudesse ocorrer com eles.
Indagados se já praticaram ou ajudaram a fazer bullying contra outros colegas, 71%
responderam que nunca ajudaram a fazer bullying contra outros colegas; 29%
responderam que foi somente uma ou duas vezes e desses relataram que geralmente
fizeram sozinhos. Esses que cometeram bullying, 50% relatam que bateram e
empurraram e 50% colocaram apelidos, falaram mal e zombaram. Esses ainda relatam
que acharam engraçado o ocorrido (a prática).
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A metade dos respondentes acredita que os colegas praticam bullying por brincadeira;
25% porque são provocados e 25% porque são mais fortes. Também relataram que a
vida do agressor não deve ser muito interessante, então não se importam com a dos
outros e acreditam que eles querem de alguma forma se sentir melhor que a vítima.
Após responderem os questionários, uma conversa foi realizada para ver se eles
observaram/lembraram a discussão do primeiro encontro sobre adversidades ou situação
de risco na vida ficcional dos super-heróis dos quadrinhos ou das adaptações para o cinema
ou série de TV. A metade dos participantes conseguiu relatar algumas adversidades que
foram discutidas logo no início do encontro. Com o desenrolar da conversa, a grande
maioria demonstrou consenso e compreensão nas suas lembranças de algumas situações
que ocorrem nas vidas dos personagens que conhecem. Aqueles que explicitaram suas
memórias falaram sobre o personagem Batman, que teve os pais assassinados e as
dificuldades de passar a vida e lidar com o cotidiano sem a presença desses cuidadores.
3º. encontro: Este encontro teve como objetivo a criação de um personagem de
superaventura que poderia ser super-heroico “do bem” ou um vilão. Esta criação foi
realizada de forma escrita, trazendo nos enredos o que levou os personagens a
escolherem tais caminhos (heroísmo ou vilania). As histórias de vida dos personagens
criados deveriam ser expostas. Ademais, foi pedido que se descrevessem situações de
risco e adversidades sofridas por esses personagens, se houvesse.
Nesse mesmo encontro, foi solicitado que os participantes listassem três situações de
risco e adversidade vividas por eles mesmos. Percebeu-se a necessidade de reforçar o
esclarecimento de situações de risco e adversidades para realização da listagem. Após
esta etapa, foi requisitada a descrição de “como o super-herói criado por eles poderia
solucionar as questões listadas”. Investigou-se que ações esse personagem poderia
realizar e o que eles mesmos podem fazer em suas vidas, a partir da ação imaginada
pelo personagem ficcional criado por eles.
Os resultados das listas de situações de risco e adversidades revelaram que 50% dos
participantes indicaram sofrer bullying; além disso, 25% listaram que eram autores de
bullying (nota-se que um destacou que sofria e realizava o ato de bullying). Também
revelaram que 50% tiveram perdas de algum membro familiar (um por assassinato,
outro por doença e dois por algum tipo de acidente). Além disso, foram listados: morte
do pet; separação dos pais; práticas de atos errados (uso de bebidas alcoólicas); não
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morar com os pais; ignorado pela mãe; mãe depressiva; pai alcoólatra; brigas entre os
pais; repressão da parte de familiares; isolamento; problemas de saúde (epilepsia);
agressões físicas e psicológicas; e preconceito – por causa do peso.
No final do encontro, os alunos expuseram seus personagens, trazendo suas histórias
vividas e os motivos que os levaram a escolher caminhos distintos. Relataram motivos
pelos quais um se torna super-herói e outro um vilão. Foram descritos como situações
de risco e adversidade social nas histórias criadas dos personagens heroicos ou de
vilania tais questões: rejeição familiar; pai alcoólatra; perda de um membro familiar
(citado em 7 histórias de um total de 8); bullying (citado em 4 histórias de um total de
8). Outras situações, como: mãe com problemas de depressão; não ser popular na
escola; uso de drogas (lícitas e ilícitas); se ver próximo da morte; brigas entre os pais e
familiares; preconceito (por culpa do peso e cor); acidente de trabalho; perseguição por
criminosos; doença cerebral também foi referida. Questionados individualmente, se
algum personagem criado, herói ou vilão, foi inspirado em suas próprias histórias de
vida, todos afirmaram de forma unânime que não se usaram como fonte de inspiração.
Mas, na comparação e análise da listagem de situações de risco e de adversidades
vividas por eles, em comparação com as vividas pelos personagens heroicos, notam-se
indícios de familiaridades. Uma participante praticamente usou toda a sua relação de
riscos para construir a história da heroína criada, o que nos leva a constatar a
possibilidade de projeção de si mesma na personagem imaginada.
Acerca do porquê da escolha das situações de risco e de adversidades vividas tanto pelo
herói quanto o vilão, a grande maioria relatou que essas situações são corriqueiras e são
vivenciadas ou presenciadas por eles a todo momento. Tanto o super-herói construído
como o vilão, ambos eram vítimas de algumas agressões listadas por eles. Reconhecem
que o personagem heroico consegue se erguer de sua queda, enquanto o vilão vivencia seu
sofrimento e utiliza essa dor para justificar seus meios. Foi notório que, para o personagem
heroico se “erguer” e sobreviver, a maioria dos participantes colocou o apoio de um terceiro,
um indivíduo (como tutor) ou instituição (como, por exemplo, a lembrança ou a
experiência na escola), e que o personagem de vilania não teve esta experiência, tendo isso,
portanto, feito a diferença no desenvolvimento de condutas sociais ou antissociais. Essa
relação de apoio com uma pessoa ou instituição sugere a reflexão sobre o papel do outro
significativo como promotor de possibilidades de resiliência e o poder das relações de
bons-tratos na vida das pessoas em desenvolvimento (BARUDY & DANTAGNAN, 2007;
YUNES, GARCIA, JULIANO, PIETRO & SILVEIRA, 2015).
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Define-se tutor de resiliência aquele que acompanha e dá suporte (CASTRO & LLANES,
2006), aquele que anseia o desenvolvimento dos seres em fase com necessidade de
mecanismos de superação para que possam enfrentar de maneira mais positiva as
adversidades encontradas em sua trajetória (NASCIMENTO, 2007). Para Cyrulnik (2009),
os tutores fornecem uma estrutura afetiva, retomada do processo de ressocialização.
Segundo ideias do referido autor, pode-se inferir que na interação com o tutor(a), o
dinamismo psíquico que constitui a base do processo resiliente transforma a própria
ferida de quem sofre em uma nova organizadora do Self. Muitos dos super-heróis das
HQs tiveram esses tutores (ex.: Homem-Aranha, o Tio Ben; Batman, o mordomo
Alfred). E, para além de ter esse tutor, assim como nas histórias criadas acima
apresentadas, o personagem heroico, após o empoderamento, se torna o tutor
daqueles que se inspiram neles e nos seus exemplos de superação e transformação.
Foram também questionados, na conversa individual, que lições este personagem criado
por eles (herói e/ou vilão) poderia lhes dar. Identificado cada participante como “P” e um
número, temos as seguintes falas que expressam o poder da inspiração e identificação com
esse universo de empoderamento com elementos de maturidade e indicadores de reflexão:
P1 – “Ela me ajuda a entender que nada é perfeito, nada é fácil, mas temos que lidar com isso
e ficar firme e forte.”
P2 – “Amadurecimento e a mudança de comportamento do herói certamente vai me ajudar
a refletir na minha evolução como pessoa e a amadurecer; pensar nas coisas erradas que
temos em comum e tentar agir da mesma forma ou quase da mesma forma que ele.”
P3 – “O meu super-herói me ajuda para superar as minhas dores e traumas, e que possa me
ajudar, e assim eu ajudar outras pessoas que também passaram por esse momento; e que ele
me ajuda a amadurecer e esquecer isso (dores e traumas).”
P4 – “A heroína passa por coisas parecidas (comigo), então entender o que se passa comigo e
ajudar a refletir o que fazer.”
P5 – “A libertar meu espírito (o participante havia referido que se sente oprimido).”
P6 – “O Máscara de Prata (herói criado) gosta de pessoas diferentes, eu me inspirei nele a
partir da personalidade dele. Ele com certeza mataria quem faz bullying comigo, ele causa
dor em quem gosta de causar dor, um instinto de um vingador ou um justiceiro.”
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P7 – “O meu herói tem a ver comigo, pois também perdeu uma pessoa que ele amava, por
causa do câncer, ele também sofreu bullying; o meu herói pode me ajudar me dando lições
para parar de fazer bullying (com os outros) e ajudar as pessoas que sofrem de bullying;
também pode ajudar as pessoas com câncer e pode vencer na vida, esquecendo as coisas
ruins que aconteceu na minha vida.”
P8 – “Eu percebi que, mesmo sendo gordo, o meu herói é gordo também, mas não ficou triste
por isso, e ainda resolveu fazer o bem; ele mesmo sofrendo (preconceito pelo peso) resolveu
que não era o único que sofria e resolveu ajudar os outros e esquecer os problemas dele.”
4º. encontro: Neste encontro, foram apresentadas as definições das palavras heróis e
super-heróis, e histórias de heróis de nossa história foram referidas com demonstrações
sobre suas lutas e o que defendiam (tais como Martin Luther King, Madre Tereza de
Calcutá, entre outros). Após esta atividade, foi questionado se na comunidade onde
vivem há alguma pessoa que possa ser intitulada como herói ou heroína. Dialogou-se
sobre o que estas realizam.
Nesta atividade, foram levantadas algumas situações de adversidades coletivas (fome,
guerras civis, segregação racial, desastres climáticos etc). Logo após foram indagados sobre
o que um super-herói faria nessas situações. Usando as mesmas adversidades coletivas,
foram questionados novamente, o que um herói (sem possuir superpoder) poderia fazer.
A grande maioria não tinha conhecimento dos heróis históricos apresentados (Martin
Luther King, Madre Tereza de Calcutá, entre outros) e denotaram surpresa diante do
altruísmo desses, relatando como poderiam existir pessoas que fazem o que fizeram terem
existido; outros relacionando personagens da ficção com estes da realidade apresentados.
Assim sendo, houve comparações entre seres ficcionais com superpoderes salvando vidas
e esses heróis reais da nossa história transformando e também salvando vidas.
Foi-lhes questionado se, na comunidade onde vivem, há pessoas que poderiam ser
chamadas de heróis/heroínas. Após uma breve reflexão, alguns começaram a questionar
se determinadas tarefas realizadas poderiam ser consideradas heroicas, tais como:
pessoas que auxiliam na causa de defesa aos animais, causas sociais, e atividades ligadas a
combate à fome. Foi devolvido o questionamento, indagando se tais atividades poderiam
ser heroicas, e todos concordaram. Os participantes citaram nomes de pessoas na
comunidade onde vivem que realizam tais tarefas citadas acima; 100% dos integrantes
também citaram nomes de alguns professores de sua escola e suas ações além da sala de
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aula. Indagados o porquê desses nomes, foi relatado que: “Esta olha para nós”; “Vai além
da sala de aula, conversa e me dá dicas de como me comportar na rua”; “Dicas para a vida”;
“É carinhosa e se preocupa comigo”. Interessante observar que as concepções de
heroísmo dos participantes não são limitadas aos superpoderes, mas sim se referem às
ações, atitudes e relações com os outros. Trata-se de uma perspectiva na qualidade
relacional de um herói, de cuidados e bons-tratos (BARUDY & DARTAGNAN, 2007).
5º. encontro: Nessa etapa, o dinamizador apresentou ao grupo como se dá o processo
de criação de uma história em quadrinhos. Foi referido que várias mãos são envolvidas
e ajuda mútua é essencial para o desenvolvimento do material: o roteirista que cria a
história e visualiza como esta será apresentada; o desenhista que fará os desenhos; o
colorista que coloca cores nos desenhos. Há ainda, em alguns casos, os arte-finalistas,
que dão os acabamentos finais aos desenhos. Pode ainda ser solicitado um profissional
que faz os balões com as falas.
Após esta apresentação de ordem mais técnica e explicativa, o grupo foi dividido entre
aqueles que ficariam com o roteiro e criação da história e os que desenhariam a história em
formato de quadrinhos. Cada grupo deveria conter um desenhista e um ou dois roteiristas.
Após esta divisão de grupos, foi explicado que a tarefa de construir a história em quadrinhos
deveria conter: 1 – o início da jornada do herói (com as seguintes etapas: vivência de uma ou
mais adversidades; um ponto de virada; como este se tornou um herói); 2 – o personagem
deveria, ainda, ser um exemplo moral e fonte de inspiração para seus leitores.
A ideia foi mostrar que a criação de uma HQ é um processo em equipe. Após os grupos
divididos, foi decidido quem ficaria com qual responsabilidade. Porém, a criação de um
novo herói era para ser debatida entre todos e, após a discussão, o responsável pelo
roteiro criaria a história. Foram criados dois grupos. A escolha do desenhista foi algo
natural, os grupos escolheram aqueles que já se destacavam nessa arte. Ficou como
tarefa de casa compor quem seria o roteirista e a decisão de como seria este herói.
Tudo isso foi bem recebido pelos participantes, que se mostraram motivados e
engajados no processo de criação e elaboração de um super-herói diferente daqueles
que eles cultuam pelos meios de comunicação. O fato de protagonizar o processo
promove mais envolvimento e responsabilidade.
6º. encontro: Neste encontro, foi aplicado o questionário Ciclo de Eventos Adversos de
Infância (Adverse Childhood Events – ACE) na primeira fase da sessão. No segundo momento,
foi dada continuidade à tarefa da semana anterior de criação de uma HQ em grupo.
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A análise dos resultados das respostas ao questionário sobre traumas e vivências
indesejáveis retrata que a metade dos participantes convive com algum membro
familiar que usa drogas, tanto ilícitas como lícitas. 17% dos participantes perderam o
pai/mãe biológicos ou padrasto/madrasta em razão do divórcio, abandono ou outros
motivos. Ainda, 17% dos envolvidos no programa responderam que em suas casas
frequentemente há violência doméstica entre seus pais e/ou responsáveis, sendo que
algumas vezes esses já foram ameaçados com algum tipo de arma; e outros 17% não
souberam responder ou não quiseram responder esta questão.
Questionados se algum membro de sua família que reside com eles frequentemente os
ameaçava, insultava ou humilhava, e provocava medo de os agredirem fisicamente,
17% foram afirmativos e 24% não responderam essa questão. 59% responderam
negativamente essa questão. Referente a se há frequentemente algum tipo de
violência física dentro de suas residências, os números foram os mesmos. E quase 60%
responderam que não sofrem violência. Também 17% responderam que há algum
membro de sua família com problemas de depressão ou mentalmente doente, e em
alguns casos com tentativa de suicídio. Houve relatos também (17%) de que algum
membro familiar está preso por ter cometido algum tipo de crime.
Após responderem o questionário, os participantes formaram seus grupos, conforme
divididos no encontro anterior, para discutir o início ou a continuação da tarefa de criar
uma HQ. Foi feito um acompanhamento do dinamizador em cada grupo, para assim
esclarecer dúvidas e dar encaminhamentos para a busca da finalização do roteiro da HQ e
início da atividade do desenho (quadrinização), quando essa ainda não estivesse iniciada.
7º. encontro: Foi aplicado o questionário Medida de Resiliência em Crianças e Jovens – CYMR
(Child and Youth Resilience Measure) e, após este ser entregue, os grupos apresentaram a
finalização de suas histórias em quadrinhos. Foram dadas sugestões e houve
esclarecimentos de dúvidas para o encaminhamento e a finalização do projeto (HQs).
O questionário estava dividido em duas seções; a primeira retratava a percepção sobre
o comércio de drogas e a segunda seção retratava sobre uma descrição do
participante. Na primeira seção, foi retratado que 50% dos participantes acreditam que
a venda de drogas pode auxiliar as pessoas a melhorarem de vida. E também (33%)
acreditam que os que comercializam drogas podem ganhar respeito e admiração no
lugar onde residem. A metade dos participantes concorda que muitos preferem traficar
drogas a ir para a escola, pois esta atividade de tráfico dá um retorno financeiro e

PJ C Pesquisas na íntegra

status social a elas. 67% afirmaram e concordaram que vender drogas é mais
gratificante que trabalhar.
Na segunda seção, pudemos retratar que a metade dos participantes acredita
fortemente que há pessoas em sua volta que são modelos para ser seguidos. Todos
acreditam que os estudos são de suma importância em suas vidas. Também 50%
relataram que acreditam que seus pais os conhecem bem. Somente a metade dos
participantes revela possuir orgulho de sua cor de pele.
A grande maioria, 83%, acredita que é capaz de resolver seus problemas sem o uso de
drogas ilícitas ou licitas e que possuem seus amigos a seu lado. Porém, em caso de busca de
ajuda na comunidade onde residem, a metade não sabe onde procurar auxílio. Já a metade
dos participantes acredita que a escola é um local ao qual se pertence como um local de
acolhida e de apoio e 67% acreditam que sua família estaria ao seu lado em momentos
difíceis de sua vida. Questionados sobre oportunidades de mostrar aos outros que estão se
desenvolvendo e que podem agir com responsabilidade, 83% concorda com essa
afirmação. Porém, somente a metade dos participantes possui consciência de sua força
pessoal. Observa-se que a escola pode estar sendo um contexto de proteção para esses
adolescentes que não estão completamente desassistidos. Disso se conclui que a ausência
de estratégias planejadas de empoderamento de crianças e adolescentes em situações de
risco e de adversidades sociais pode implicar a necessidade desses buscarem formas
alternativas de desenvolvimento, incluindo atividades consideradas ilícitas (PESSOA, 2015).
Esse aspecto reforça que essa intervenção desenvolvida em ambiente escolar e
educacional a partir da imagem de super-heróis pode vir a ser um elemento de prevenção
ao envolvimento em atos ilícitos e antissociais por adolescentes que vivem em condições
menos privilegiadas socialmente.
Uma breve análise dos quadrinhos desenhados pelos participantes demonstra que o
personagem criado por eles apresentava adversidades e situações de risco antes do seu
empoderamento (pré-capa/pré-máscara – WESCHENFELDER, FRADKIN & YUNES, 2018), o
que evidencia a compreensão da relação entre momentos de fragilidade com posterior
fortalecimento. Foi elaborado o momento de provações, assim como na jornada do herói
(CAMPBELL, 2007) com o momento de virada para uma vida heroica. Questionados
sobre o que esse herói criado simbolizava para eles, as falas foram as seguintes: “Poder
ser alguém melhor”; “Agir como o herói nos momentos mais difíceis (usar a sapiência)”;
“Poder ter uma maior reflexão sobre diversas questões do dia a dia, dificuldades e a
importância de seguir uma vida correta”; “Me ajudou a me importar mais com meus
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compromissos”; “Conviver mais com as pessoas”; Interagir mais com outras pessoas para
discutir sobre demais assuntos”. Ao que essas falas sugerem, o herói criado é um ser
reflexivo, sábio, responsável e que sabe conviver e lidar com pessoas. As virtudes e forças
do herói são valorizadas por estudiosos da Psicologia Positiva e demonstram que
intervenções positivas são aquelas que promovem ações afirmativas desses valores
socialmente fundamentais nesse momento da evolução da humanidade. O fascínio que
esses personagens exercem, figurando como exemplos heroicos em que esses abordam,
de forma exemplar, a maneira de enfrentar e de solucionar questões, remete-os às ações
virtuosas para tornarem-se modelos éticos (WESCHENFELDER, 2011).
8º. encontro: Aplicação do questionário “Seja o Super-herói de sua própria vida –
Avaliação e satisfação e eficácia do programa”. Cada grupo apresentou sua história em
quadrinhos para todos os participantes, salientando os motivos que os levaram a criar o
enredo das histórias. Após essa fase, a entrega da história em quadrinhos foi realizada.
Cada grupo apresentou seu herói e seus dilemas antes e depois do empoderamento
(de se tornarem heróis). Os dois grupos foram solicitados a relatar suas dificuldades na
elaboração da história. Reiteraram que, no início, trabalhar em grupo foi difícil. Para
criar o personagem, não havia concordância e cada um queria trazer características
diferentes. Mas, com o apoio do dinamizador, esse aspecto resolveu-se. Um elemento
interessante foi relativo ao número de adversidades vividas pelo herói. Alguns queriam
colocar mais situações de risco, e, questionados acerca do porquê, responderam que
achavam que são muitas as situações de risco vividas ou presenciadas cotidianamente.
Assim como os super-heróis dos quadrinhos que sofreram com inúmeros
acontecimentos trágicos no início de sua jornada, o personagem criado por eles
também deveria evidenciar essas adversidades com veemência. Vale ressaltar que
cada grupo listou até três situações de risco na criação de seus personagens. As mais
citadas foram, em ordem de maior frequência: bullying, autor de bullying, perda de
entes queridos/familiares, vivência no meio do crime organizado, doença.
Neste último encontro do programa, foi também apresentado um questionário
avaliativo de satisfação e eficácia do programa aos participantes. Todos os
participantes afirmaram que se sentiram aceitos por todos no grupo do programa.
Mas, quando questionados se sentiram-se bem com o apoio do grupo, a metade
respondeu algumas vezes. Mas a grande maioria (83%) respondeu que realizou novas
amizades nos encontros, que os participantes auxiliavam-se uns aos outros e que
gostariam que os encontros do programa continuassem. Também os 83% responderam
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que os assuntos abordados nos encontros foram de suma importância para o seu
crescimento como pessoa e que se sente que o que foi discutido vai ser útil para o seu
futuro como um bom cidadão. A metade acredita que as discussões realizadas no
grupo trouxeram mudanças pessoais, na maneira como falam e se comportam em
casa e no ambiente escolar. E 23% responderam que algumas vezes as discussões
realizadas no grupo trouxeram mudanças pessoais. A grande maioria (83%) dos
participantes pensa no que foi discutido nos encontros antes de resolver algum
problema, sendo que 67% acreditam que agora (após as discussões nos encontros) são
capazes de arranjar melhores soluções para as situações mais difíceis que enfrentam.
Questionados se agora fazem coisas a que antes não davam valor, 50% responderam
que muitas vezes; 34% poucas vezes e 17% algumas vezes. Todos responderam que
gostaram dos assuntos abordados e trabalhados no grupo.
Em relação ao dinamizador que estava à frente do projeto, 100% responderam que
sentiram que o profissional aceitava as suas opiniões, e também a mesma porcentagem
respondeu que acreditava que o dinamizador apresentou boas soluções nos momentos
difíceis. A grande maioria (83%) dos participantes sentiu que o dinamizador mostrou
interesse pelos seus problemas. Todos acreditam que o dinamizador manteve um bom
relacionamento entre todos, respeitando os limites de cada um. Na questão referente ao
respeito do dinamizador do grupo acerca do lado privado da sua situação familiar, e fazer
com que esteja mais atenta(o) ao que devo fazer, 83% respondeu que sim. Foi unânime a
crença de que o dinamizador teve um papel fundamental para que o grupo se sentisse
bem e, para a grande maioria (83%), esse motivou os participantes a falarem abertamente e
a dizerem o que pensavam e faziam.
Todos responderam que o programa foi melhor do que esperavam; ninguém pensou
em abandonar os encontros do programa, e assim sendo, diriam a uma pessoa amiga a
fazer parte de novos programas. Questionados se após as atividades nos encontros se
sentem melhor consigo mesmos, a metade dos participantes acredita que sim,
enquanto a outra metade respondeu que às vezes. Uma parcela grande (67%) disse que
convive melhor com os outros após os encontros e a grande maioria (83%) sente
orgulho de si mesmo por ter participado do programa.
Todos acreditam que de alguma forma os super-heróis são fontes de inspiração para
resolver os problemas e questionamentos no seu dia a dia. Todos acreditam que, após
os encontros do programa, percebem que agora podem fazer a diferença nas suas
vidas; assim sendo, é unanime que acreditam que podem vir a ser o próprio herói/
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heroína do meio onde vivem (escola/família/amigos/etc). Questionados se o programa
auxiliou a ter a consciência de sua coragem e força individual, todos acreditam que sim.
Incentivados a deixar um recado/sugestões e/ou críticas finais, poucos responderam.
Os que responderam descreveram o seguinte: “Gostei muito desse projeto e que ano
que vem poderia continuar”; “Fazer um grupo anônimo para pessoas que estão
sofrendo por algo”; “Gostei, foi ótimo pra mim fazer amigos e conversar”; “Prof. apesar
de feliz por ter participado desse importante projeto estou muito triste. Neste grupo
eu tinha amigos legais e me sentia muito à vontade, mas agora tenho de voltar para
minha realidade cinza e sem graça. Sinto por isso. <3 Obrigado a todos do projeto”.
Foi realizada uma confraternização final e realizado um bate-papo em que todos são
estimulados através de perguntas e respostas (dialeticamente) a falarem a respeito do
programa, pontos altos e baixos, o que mais gostaram etc. No bate-papo realizado, este
com registro de áudio, foi questionado o que foi mais importante nestes encontros para
eles: foi ter um contato mais direto com pessoas, não realizando somente as atividades,
mas sendo ouvidos e recebendo feedback. Também foram relatadas novas amizades,
conviver e aprender com pessoas diferentes, falar dos problemas do cotidiano deles e
aprender como agir em situações que possam ocorrer com eles. A maioria relatou que
relacionar os super-heróis com a vida real foi de suma importância. Sobre o porquê,
responderam que “eles podem se nortear a fazer coisas melhores”; “serem pessoas
melhores”; “os heróis são boas influencias”. Questionados se acreditam que possam ser
influenciados pelos super-heróis, todos responderam que sim. Responderam que foi
interessante conviver com outros e constatar que vivem a mesma realidade. Foram
valorizadas as novas amizades em que um auxiliava o outro, nos encontros e fora deles.
Como aprendizados, relataram que agora sabem o que é uma atitude certa a fazer;
questionados sobre o que era uma atitude certa, responderam que era “pensar antes de
agir”; “auxiliar os outros”; “fazer o bem”; “ser uma pessoa correta em um mundo onde
todo mundo não o é”; “ser o exemplo para os outros”.
Questionados sobre o que seria um ato de heroísmo, os participantes responderam
que seria ajudar alguém, “colocar a necessidade da outra pessoa à frente da sua”; “não é
só ajudar uma pessoa, é perceber que, ajudando uma, está ajudando as outras ao seu
redor”; “ser herói é o cara que sempre antes de fazer algo para si mesmo, pensa nos
outros. Indiferente se ele ficar bem ou não, é nunca colocar o bem-estar de alguém
acima de outros, por mais que uma pessoa seja boa ou má”.
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Perguntados se os encontros do programa mudaram algo neles, a maioria respondeu que
sim, mas que tinham dificuldade em identificar exatamente o quê. Relataram que
conseguiam ver a vida deles com outros olhos, assim como tudo que está a seu redor. Um
participante relatou que “percebeu que os problemas dos outros na maioria das vezes são
maiores que os dele, assim sendo, como o super-herói, deveria se erguer e auxiliar esses”.
Relataram que se projetaram e se perceberam nas histórias de vidas ficcionais dos
super-heróis e levaram isso para a criação de suas histórias. Houve relatos de suas
situações de risco e de adversidades sociais, tais como: abandono do lar do pai ou mãe
por motivos de divórcio; abandono da mãe; assassinato do irmão pelo tráfico de
drogas; violência física, depressão de um dos pais. Mas se sentiam indignados com a
situação vivida, mas percebem hoje que a vida deve continuar; assim como os superheróis, devem se erguer e trilhar melhor suas vidas.
Um dos participantes relatou que vivenciou grandes situações de risco. Esse
participante, na maioria dos encontros, era o mais tímido. Mas, no último encontro,
resolveu relatar suas histórias, e revelou que era violentado fisicamente pelo padrasto
e por isso a mãe o levou a morar com a avó materna. Assim sendo, revela que se sentia
abandonado pela mãe, por escolher viver com o padrasto e não com ele. O irmão com
idade próxima a dele foi assassinado, pois esse era traficante de drogas, e seu corpo foi
encontrado em uma cidade da grande região metropolitana de Porto Alegre uma
semana após seu desaparecimento. Este participante faltou a um único encontro, e no
último encontro foi a voz mais ativa para solicitar que os encontros do programa
continuassem, pois, segundo ele, o programa o está auxiliando a superar todo o
sofrimento. Este participante atribui esse apoio ao fato de ter pessoas à sua volta que
lhe dão atenção. Questionado sobre seu sofrimento, não conseguiu relatar, mas
respondeu que, assim como Batman, que também havia perdido entes queridos,
queria lutar para que outras pessoas não passassem pelo que eles vivenciaram, e
segundo ele os encontros auxiliam nesse processo.

Considerações Finais
Os super-heróis podem inspirar processos similares aos de tutores de resiliência,
mesmo sendo ficcionais. Esses são fontes de inspiração positiva, como muitos
estudiosos referem ao tratar do tema resiliência e tutores (CYRUILNIK, 2009;
NASCIMENTO, 2007). Os personagens de superaventura fornecem certa estrutura
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afetiva ao seu leitor/espectador, sendo fontes de superação e que inspiram, mostrando
como enfrentar de maneira mais positiva esse processo. O estudo GFK Indicador
(2008) apontou que os personagens super-heroicos estimulam virtudes nos seus
leitores/espectadores e os ensinam a enfrentar desafios e medos. Assim, mais do que
ídolos, são modelos a serem imitados. Para o filósofo grego Aristóteles (384 a.C.- 322
a.C.), os modelos virtuosos nos ensinam a ser cidadãos morais. Mais que modelos, os
super-heróis das HQs são os mitos contemporâneos, e mitos são experiências de vida,
contadas através de histórias (CAMPBELL, 2012). Nesse caso, estas experiências estão
nos enredos de uma HQ de superaventura, que traz questões que todo ser humano
enfrenta cotidianamente (IRWIN, 2005). Ademais, os mitos servem para compreensão
em como se relacionar com o mundo em nossa volta (CAMPBELL, 1990) e precisamos
deste contexto simbólico que promova identificação de indivíduos e suas realidades.
Os super-heróis vão além do entretenimento e os personagens tornam as coisas mais
divertidas e fáceis de enfrentar (MORRISON, 2012).
Um importante resultado desse estudo é que tanto os personagens clássicos das
superaventuras, como aqueles criados pelos participantes do projeto, possuem o apoio de
uma terceira pessoa e/ou instituição (no caso foi a escola) para se “erguer e sobreviver”.
Esse achado reitera que uma ação positiva em ambiente escolar a partir da imagem do
personagem super-heroico pode ser um elemento de prevenção ao envolvimento em atos
antissociais ou ilícitos. Conforme foi afirmado na intervenção pelos próprios participantes.
O ambiente escolar é um dos contextos mais proximais de promoção de desenvolvimento
pleno para as crianças e adolescentes (BRONFENBRENNER, 1996). Porém, na realidade das
escolas brasileiras, muitas situações de risco ameaçam e atravessam os processos de
construção de aprendizagens saudáveis e de valores humanos e éticos. Assim sendo, essa
intervenção psicoeducativa positiva em ambiente escolar teve como propósito focar
nesses aspectos usando a inspiração de super-heróis na sua etapa pré-capa/pré-máscara.
Inúmeras são as experiências em campos diversos (principalmente na área da saúde) que
usam estes personagens em suas ações. Assim, a proposta desse último estudo foi elaborar
um programa de intervenção positiva em ambiente escolar.
Os principais resultados da intervenção demonstraram que houve um entendimento do
conceito de situações de risco e adversidades sociais. Essas, que até então eram percebidas
como corriqueiras em seus meios, foram evidenciadas pelo programa de intervenção como
potencialmente prejudiciais ao desenvolvimento, mas com possibilidades de “virada” para
novas formas de atuar e ser. Assim como os super-heróis da ficção, que também passaram
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por situações difíceis antes do seu empoderamento, os heróis históricos e cada um dos
participantes também passaram ou ainda passam por dificuldades. O aspecto enfocado
pela intervenção psicoeducativa positiva foi no aspecto da saúde psicoeducacional, ou seja,
que isso não implica diretamente enfraquecimento, mas, ao contrário, pode transformar-se
em processos de resiliência e fortalecimento.
A percepção que os participantes tinham sobre heroísmo era uma concepção
mitológica de seres fortes, com poderes, realizando trabalhos herculosos e desafios
faraônicos. A ideia estava vinculada a possuir, ter superpoderes. A percepção dos
participantes foi se modificando quando foram apresentados e discutidos detalhes das
características dos heróis reais (de carne e osso) em nossa história, e também os da sua
comunidade. Assim, o programa buscou levar aos participantes uma compreensão de
que o heroísmo não está atrelado apenas aos superpoderes, mas sim a outras questões
mais complexas e de educação nas práticas relacionais de cuidado, bons-tratos, e
reciprocidade com equilíbrio de poder (BRONFENBRENNER, 1996). Assim, houve o
entendimento de que qualquer um, dentre os quais eles mesmos, podem ser este “ser
heroico”, para sua própria vida e para os outros que os rodeiam. Assim, a fala de um dos
participantes exemplifica: “Primeiro, o herói torna-se herói dele mesmo (superação do
desafio), para depois salvar os outros”. Essa era a ideia principal da intervenção, ou seja,
a de possibilitar que eles sejam e continuem sendo seus próprios heróis.
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Resumo
A presente pesquisa traz a discussão da conservação dos bens patrimoniais naturais
em meio urbano. Objetiva compreender as relações socioespaciais das Unidades de
Conservação da cidade do Recife tendo em vista a identificação dos atributos naturais
peculiares que lhes conferem valores patrimoniais e atestam sua significância. Como
objeto de estudo, analisam-se as Unidades de Conservação (UC) Parque Estadual de
Dois Irmãos e Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa. Identificar a
significância de um bem é uma etapa primordial no processo de conservação,
contribuindo para a construção de instrumentos de gestão e intervenção de maneira a
salvaguardar o patrimônio natural. Através do método “análise de conteúdo” aplicado
às falas dos gestores e especialistas, moradores e ao Plano de Manejo, foi possível
entender e comparar as percepções sobre as Unidades de Conservação que revelaram
os seguintes valores: Biodiversidade, Geodiversidade, Ecológico, Científico, Serviços
Ambientais e Estético. No contexto de urbanização crescente de áreas periféricas da
cidade do Recife, a investigação se insere no âmbito das discussões atuais sobre
conservação e sustentabilidade urbana traduzindo as bases teórico-conceituais das
cartas patrimoniais rebatendo-as sobre a importância destes fragmentos naturais na
melhoria da qualidade ambiental da cidade do Recife e região metropolitana.
Palavras-chave: Unidade de Conservação. Valor Natural. Valor Patrimonial.
Patrimônio Natural.

1. Introdução
A globalização e o avassalador processo de desenvolvimento urbano empreendido na
maioria das cidades nas últimas décadas, visando ao crescimento econômico, sobretudo
nos países em desenvolvimento, muito têm contribuído para a insustentabilidade
ambiental em consequência da degradação, deterioração e supressão indiscriminada dos
recursos naturais. Tal motivo tem figurado como uma das principais questões constantes
das pautas de discussão mundial dos órgãos gestores, dos governos, dos ambientalistas
e da população de um modo geral. O comprometimento da vida no planeta alcançou
nesse milênio graus alarmantes, tanto para o patrimônio vivo, como para o meio
abiótico, com a destruição paulatina dos solos e dos relictos geofísicos, testemunhos da
história da Terra. Essas duas dimensões naturais que juntas formam os ecossistemas têm
sido objetos de ameaças constantes em sua integridade ecológica.
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Já a supressão da cobertura vegetal, principalmente em centros urbanos, vem
quebrando o equilíbrio ecológico dos habitats naturais, gerando como consequência
frágeis ecossistemas. Tudo isso colabora com a alteração das formas e feições das
paisagens singulares que caracterizam cada sítio, cada território único. Os ecossistemas
específicos de cada região do planeta vêm sendo alterados de tal forma em sua
integridade que a significância vem perdendo seus valores, como se pode observar nas
condições dos grandes biomas mundiais, sobretudo os brasileiros, como a Mata
Atlântica, a Amazônica, a Caatinga e o Cerrado.
De forma alarmante, e conforme Peixoto e Gentry (1990), a floresta atlântica, embora
considerada uma das regiões de maior biodiversidade do planeta, é um dos biomas mais
ameaçados do mundo, sobretudo em sua biodiversidade, em relação à composição,
estrutura e dinâmica. Grande parte dos fragmentos florestais de domínio atlântico está
próxima aos grandes centros urbanos ou envolvida por monoculturas (MORELLATO e
HADDAD, 2000), e, dessa forma, está sujeita a intervenções e constantes ameaças.
Em toda a região Nordeste do Brasil, existem apenas 2% da floresta atlântica original.
Para o estado de Pernambuco a floresta atlântica ocupava, segundo Andrade-Lima
(1960), aproximadamente 15,7% da área total, estendendo-se de norte a sul, desde a
fronteira com a Paraíba até os limites com Alagoas. Atualmente, restam cerca de 2%
representados por um conjunto de fragmentos florestais, na maioria, com área inferior
a 50 hectares e distribuídos em pequenos fragmentos, quase não havendo grandes
extensões florestais, como ainda se pode observar no Sul e Sudeste do Brasil (MOURA,
BEZERRA e SILVA, 2017).
No caso especial de Pernambuco, em uma tentativa de conservação dos fragmentos da
floresta atlântica, através da Lei n.º 9.989, de 13 de janeiro de 1987, foram criadas 40
reservas na Região Metropolitana do Recife. Alguns destes fragmentos são preciosos, pois
contribuem para minimizar problemas causados pela superurbanização, como a poluição
do ar, impermeabilidade do solo, aquecimento do clima e outros fatores, além de atrair a
fauna dispersora, especialmente pássaros, para a vegetação (DISLICH e PIVELLO, 2002).
A reserva Parque Estadual de Dois Irmãos (PEDI) merece atenção especial como um dos
maiores fragmentos urbanos (FIDEM, 1987), sendo considerado por Tabarelli (1998)
como um dos mais importantes laboratórios naturais do Nordeste do Brasil. Outra
estrutura florestal de grande importância é o Refúgio de Vida Silvestre Mata do
Engenho Uchôa (RVSMEU), por favorecer, conforme especificado no seu Plano de
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Manejo, a proteção do relevo e do solo e do sistema hidrográfico da Região
Metropolitana do Recife, assim como garantir a qualidade ambiental urbana.
Apesar do PEDI e do RVSMEU serem classificados na categoria Unidade de Conservação
(UC), sancionada pela Lei Estadual n.º 11.622/98, ainda é observada uma forte pressão
antrópica nessa área.
Os fragmentos florestais urbanos, como o do PEDI e do RVSMEU, que são circundados
por uma matriz habitacional, abrigam, em sua maioria, testemunhos da biodiversidade
da região, o que evidencia a importância da sua conservação.
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – Lei n.º 9.985/2000),
constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais,
os Parques “tem como objetivo básico: a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em
contato com a natureza e de turismo ecológico” (2011, Art. 11, p. 10), definição esta
adotada pelo Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC) para os
Parques Estaduais de Pernambuco.
O PEDI também integra o Sistema Municipal de Unidades Protegidas do Recife (SMUP),
que faz parte do SEUC e do SNUC. O SMUP é um sistema que agrega os atributos
naturais da cidade, abrangendo toda a diversidade de ecossistemas existentes no
território municipal, considerando os grandes maciços vegetais distribuídos nos morros
e na planície, conectados pelos cursos e corpos d'água, bem como os espaços inseridos
na malha urbana que se apresentam como áreas de amenização climática e
compartilhamento socioambiental, bem como de valorização da paisagem urbana,
visando à melhoria da qualidade de vida humana (SMUP, 2014).
A significância natural, conforme a Australian Natural Heritage Charter (1996), está
relacionada ao conjunto de valores atribuídos aos ecossistemas, à biodiversidade e à
geodiversidade, não só pelo seu valor de existência, mas em termos de valores científico,
social e estético, como também suporte de vida das presentes e futuras gerações.
Compreender os valores patrimoniais dos fragmentos de natureza é fundamental para se
buscar implementar princípios, diretrizes que possibilitem a construção de ferramentas
ou instrumentos de gestão da conservação do patrimônio natural.
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2. Objetivos
Nessa perspectiva, a problemática da questão aqui tratada se insere no âmbito da
abordagem da conservação integrada patrimonial cuja fundamentação teóricometodológica tem como lastro de pensamento os princípios e as diretrizes estabelecidos
nas cartas patrimoniais instituídas pela United Nation Educational, Scientific and Cultural
Organization (Unesco). Dessa forma, tem-se como objetivo a compreensão das relações
socioespaciais e da gestão das Unidades de Conservação da cidade do Recife tendo em
vista a identificação dos seus atributos naturais peculiares que lhes conferem valores
patrimoniais e atestam sua significância.

3. Materiais e Métodos
Caracterização da área de estudo
Parque Estadual de Dois Irmãos (PEDI)
O Parque Estadual de Dois Irmãos (PEDI), Unidade de Conservação localizada na
cidade do Recife-PE, foi sancionada pela Lei Estadual n.º 11.622/98 e está sob as
coordenadas geográficas 8°7'30"S e 34°52'30"W. Seu fragmento florestal possuía
384,4 ha, passando para 1.157,72 ha, por meio do decreto estadual n.° 40.547, de 28
de março de 2014. Conforme a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a formação florestal do PEDI é classificada como Floresta Ombrófila
Densa das Terras Baixas.
Em nível municipal, o PEDI está categorizado como Zona Especial de Proteção
Ambiental II (ZEPA II) desde 1996 (Decreto n.º 17.548/96), constituída por áreas públicas
ou privadas com características excepcionais de matas, mangues, açudes e cursos
d’água. No contexto mundial, a UC está definida como Zona Núcleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica em Pernambuco.
No entorno imediato do PEDI, estão assentadas comunidades residenciais que lhe
circundam a área. As que fazem limite direto com o perímetro da área são: (i) Córrego
da Fortuna e (ii) Sítio dos Macacos. As localidades (i) Sítio São Braz, (ii) Sítio dos Pintos,
(iii) Córrego do Jenipapo, (iv) Brejo da Guabiraba, (v) Macaxeira e (vi) estrada de Pau
Ferro, mesmo não sendo limítrofes ao PEDI, contribuem com forte pressão antrópica.
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Além dos bairros residenciais, fazem limite com o PEDI: a Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), a BR-101, o Terminal Integrado de Passageiros, o Santuário dos
Três Reinos, onde está presente a nascente do rio Beberibe e empresas, como a Vital
Engenharia Ambiental e Masterboi.
Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa
Conforme o Plano de Manejo, o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa
(RVSMEU) localiza-se na porção sudoeste da cidade do Recife, entre as coordenadas
8°05’ 41,24” e 8°06’ 35,52” de latitude Sul e 34° 55’ 37,54’’ e 34° 56’ 59,49” de longitude
Oeste. Limita-se ao Norte com o rio Tejipió, ao Sul com a Vila do SESI, com o rio Moxotó,
com o ramal ferroviário da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e com a av. Dom Helder
Câmara; a Leste com a av. Recife e a Oeste com a BR-101 contorno Sul.
Até ser considerada como um Refúgio da Vida Silvestre, a Mata do Engenho Uchôa
passou, em nível estadual, por várias classificações. Com a criação do SEUC, ela foi
classificada como Reserva Ecológica (Lei n.º 13.787, 2009), porém, com a destituição
desta categoria, e com a vigência da Lei Estadual n.º 14.324, de 2011, passa a ser
classificada como Refúgio de Vida Silvestre.
O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Uchôa, em nível municipal, é considerado
como uma Área de Proteção Ambiental (APA) desde 1996 por meio do Decreto n.º
17.548/96. Em 2008, mediante a Lei n.º 17.511, foi inserida na ZAN Tejipió.

Procedimento metodológico
Tendo em vista a consecução do objetivo proposto, o material levantado para a
investigação foi o seguinte: a) documentação oficial elaborada pelos órgãos públicos
gestores das Unidades de Conservação para o objeto de estudo, quais sejam, Plano de
Manejo do Parque Estadual Dois Irmãos e Plano de Manejo da Mata do Engenho Uchôa;
e b) entrevistas semiestruturadas aplicadas a diferentes atores, estendida a dois
gestores de Unidades de Conservação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
e Meio Ambiente da Prefeitura do Recife; um gestor de Unidades de Conservação da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado
de Pernambuco; dois especialistas da Universidade Federal de Pernambuco, do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo; três ambientalistas engajados no
movimento em defesa da Mata do Engenho Uchôa; um líder comunitário e um gestor
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da Escola Estadual Presidente Humberto Castelo Branco, no entorno da Mata do
Engenho Uchôa, além de 22 moradores do entorno – 11 para cada UC e espacializados
em três áreas, como pode ser visto a seguir (Figura 1).

Figura 1. Espacialização da Mata de Dois Irmãos (esquerda) e da Mata
do Engenho Uchôa (direita). Fonte: Google Maps 2017. Edição: Autores.

Entre os moradores do entorno da Mata de Dois Irmãos, a distribuição etária dos
pesquisados se configura como: 28% (20-30); 18% (30-40); 18% (40-50); 27% (50-60) e 9%
(60+); possuindo 18% destes Graduação; 27% Ensino Médio completo; 27% Ensino Médio
incompleto e 28% Ensino Fundamental incompleto. No entorno da Mata do Engenho
Uchôa, a composição etária da população foi a seguinte: 9% (0-20); 28% (20-30); 27%
(30-40); 9% (40-50); 18% (50-60) e 9% (60+); destes, um total de 36% possui Ensino
Médio incompleto e 64% Ensino Fundamental incompleto. Esses dados se mostram de
extrema importância, já que se constatou a influência das características socioeconômicas
de uma população sobre a percepção que esta tem de seu ambiente. Tais parâmetros só
foram considerados para os moradores porque os gestores/especialistas foram escolhidos
de forma especifica por sua atuação na gestão e domínio no tema abordado.
Para análise do material levantado, foi utilizado o método Análise de Conteúdo,
procedimento metodológico aplicado nas análises de elementos textuais (discursos,
falas e/ou textos resultados de entrevistas). Segundo Bardin (1970, p. 11), esse método
é tratado como um esforço da interpretação que, segundo a autora, é “a hermenêutica
controlada, baseada na dedução: a inferência”. A análise de conteúdo possibilita a
oscilação entre dois polos, “do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade”.
Seguindo a orientação metodológica adotada, a análise do material se processou
mediante a identificação nos textos das palavras-chave, contidas nas unidades de
contextos, identificadas como os focos de conteúdo nos quais reside o teor objetivado –
os valores atribuídos às Unidades de Conservação. Tais palavras foram agregadas em
categorias de atributos que, por sua vez, evidenciaram os valores atribuídos.
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4. Resultados da Pesquisa e Discussão
A Mata de Dois Irmãos e do Engenho Uchôa, por sua condição de Unidades de
Conservação da Natureza, convertem-se em um patrimônio natural que, segundo a
Australian Natural Heritage Charter, compreende os componentes “vivos naturais e não
vivos, isto é, a biodiversidade e a geodiversidade do mundo que os humanos herdam.
Ele incorpora uma gama de valores, desde o valor da existência até os valores
socialmente relacionados” (1996, p. 4).
Para a elaboração de políticas eficientes de gestão da conservação do patrimônio
natural, devem ser levados em consideração os valores atribuídos ao bem, sendo de
fundamental importância a constatação da significância natural. Esta, por sua vez,
define-se, de acordo com a Australian Natural Heritage Charter, como a importância
“dos ecossistemas, da biodiversidade e da geodiversidade pelo seu valor de existência
ou para as gerações presentes ou futuras, em termos de seu valor científico, social,
estético e de suporte à vida” (1996, p. 9).
Assim sendo, como parte de uma política de conservação que visa à salvaguardar um
sítio enquanto patrimônio natural, se faz necessário o reconhecimento da significância
natural através da identificação dos atributos que lhe conferem valores patrimoniais.
Para as Unidades aqui estudadas, os valores de Biodiversidade, Geodiversidade, Ecológico,
Científico, Serviços Ambientais e Estético foram atribuídos pelos atores que fazem parte
da dinâmica territorial urbana e pela gestão de tais Unidades de Conservação.
A análise dos valores atribuídos à Mata de Dois Irmãos e do Engenho Uchôa teve como
referência teórico-conceitual o teor da Australian Natural Heritage Charter, bem como
levou em consideração as características socioeconômicas e culturais peculiares à
cidade do Recife, em específico o entorno de ambos os fragmentos florestais urbanos.
Observa-se que, apesar de ambas as unidades de conservação possuírem valores
semelhantes, há uma clara distinção da importância destes para a significância da Mata
de Dois Irmãos e do Engenho Uchôa enquanto bens naturais patrimoniais. Para
compreensão dos valores atribuídos, disserta-se sobre seus conceitos, buscando
entender como os processos sociais, culturais e econômicos interferem nas percepções
de cada ator sobre a Mata de Dois Irmãos e do Engenho Uchôa.
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A biodiversidade é considerada pela Australian Natural Heritage Charter (1996, p. 9, Art.
1.5) como sendo a “variabilidade entre os organismos vivos de todas as fontes
(incluindo os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os
complexos ecológicos dos quais fazem parte) e inclui a diversidade dentro e entre as
espécies e a diversificação dos ecossistemas”.
A análise das entrevistas revelou um distanciamento da apreensão do conceito de
biodiversidade entre a população e os gestores/especialistas em ambas as Unidades de
Conservação. Os entrevistados nas comunidades do entorno dos fragmentos florestais
não têm a compreensão do conceito de biodiversidade, e a atribuição do valor se dá
mais por uma questão de afinidade direta com alguns elementos da área do que por
uma visão mais ampla de valorização das diferentes espécies da flora e da fauna, numa
perspectiva mais técnica (como a percepção dos gestores e especialistas). Isso pode ser
observado nos seguintes fragmentos de entrevistas realizadas com os moradores do
entorno da Mata de Dois Irmãos:
Ah, o sistema da mata é muito importante. A gente ainda consegue
ver, visualizar alguns animais, tipo sagui [Callithrix jacchus].
Pra mim é ótimo, né? É, pra gente aqui é bom.
Essa Mata Atlântica é boa pra gente.
Já a noção de biodiversidade para os entrevistados no entorno da Mata do Engenho
Uchôa relaciona-se com a fauna como elemento identitário, enquanto a vegetação é
citada apenas como meio de subsistência, principalmente das espécies frutíferas, em sua
grande maioria exóticas e invasoras, revelando não uma relação natural com a flora, mas
sim cultural e social como relatado pelos moradores, a exemplo do fragmento abaixo:
Ela é útil para nós, moradores. Pra tudo, né? Sempre é útil.
Quem andar nela, tem pé-de-manga [Mangifera indica],
Jaca [Artocarpus heterophyllus]... Essas coisas tudo, sabe?
Além disso, os testemunhos por parte dos moradores das comunidades da Mata do
Engenho Uchôa tratam as espécies exóticas como única referência à biodiversidade
da flora da Mata. Além da importância destas para a subsistência, o elevado grau de
antropização do fragmento florestal revela um estágio de degradação ambiental
não apenas relativo à poluição, mas à própria mudança das características
ambientais da floresta.
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Diferentemente das percepções da população do entorno da Mata do Engenho Uchôa
sobre a biodiversidade, a população das comunidades do entorno da Mata de Dois
Irmãos possui uma visão mais ampla sobre a importância da biodiversidade. Observouse uma frequência maior de citações à fauna e flora enquanto elementos fortes da
identidade local. Contudo, tal percepção não reflete a diversidade e dinamicidade da
mata como um todo. Os gráficos a seguir (Figura 2) revelam a frequência da citação dos
atributos da biodiversidade na unidade amostral entrevistada.

Figura 2. Citação a atributos de biodiversidade pelos moradores entrevistados.
Mata de Dois Irmãos (à esquerda) e Mata do Engenho Uchôa (à direita).

No que tange à percepção dos gestores, ambientalistas e especialistas sobre as
unidades de Dois Irmãos e Engenho Uchôa, percebe-se que há um conhecimento
técnico sobre os aspectos da biodiversidade, o qual compõe parte primordial dos
Planos de Manejo das duas Unidades de Conservação. Entretanto, há uma grande
diferença na quantidade e qualidade dos dados apresentados sobre a biodiversidade
entre os Planos de Manejo. Os levantamentos da flora e fauna de Dois Irmãos se
apresentam de maneira mais detalhada e abrangente, respaldados em pesquisas
científicas que tratam das características florísticas e faunísticas da Unidade.
A disponibilidade dos dados e levantamentos mais aprofundados se dá pelo maior
apoio à ciência e pesquisa desenvolvidos dentro da Unidade de Dois Irmãos,
principalmente amparados pela presença da Universidade Federal Rural de
Pernambuco. Na contramão, para a Mata do Engenho Uchôa há uma ausência de dados
científicos, o que reflete diretamente no seu Plano de Manejo. Os dados referentes à
biodiversidade não se embasam em publicações e pesquisas científicas, mas nos
relatos da população local sobre as espécies encontradas na localidade. O
levantamento relativo à avifauna é o único que se apresenta como o mais completo.
Tal levantamento foi obtido a partir dos estudos realizados pela ONG Observadores de
Aves de Pernambuco (OAP), entre os anos de 1995 e 1996.
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Tal condição causa uma disparidade entre a valorização dos atributos de
biodiversidade pelos Planos de Manejo da Mata de Dois Irmãos e Engenho Uchôa, cuja
repercussão atinge tanto a comunidade científica quanto as próprias percepções das
populações locais sobre a importância do reconhecimento da biodiversidade para a
gestão da conservação destas Unidades.
A geodiversidade alia-se à biodiversidade na avaliação da significância Natural. A
Australian Natural Heritage Charter a define como sendo a:
Faixa natural (diversidade) das características geológicas (rocha), geomorfológicas (relevo) e do
solo, conjuntos, sistemas e processos. A geodiversidade inclui evidências da vida passada, dos
ecossistemas e dos ambientes na história da terra, bem como uma variedade de processos
atmosféricos, hidrológicos e biológicos atuando em rochas, formas de relevo e solos (1996, p. 9).
Na Mata de Dois Irmãos, os entrevistados conferem valor patrimonial de
geodiversidade a essa unidade a partir da estreita relação estabelecida com os cursos
d’água inseridos no contexto da Mata, que são representados pela microbacia do
Açude do Prata, do rio Beberibe e a bacia hidrográfica do rio Capibaribe, formando
quatro grandes açudes (Figura 3).

Figura 3. Paisagens da Mata de Dois Irmãos. a) Açude do Prata;
b) Açude do Meio; c) Açude de Dentro; d) Açude de Dois Irmãos.
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Para a população entrevistada, a água é um elemento de grande importância, daí atribuir
a esses açudes a função de suprir a demanda por água potável na região. O gráfico a
seguir (Figura 4) revela a função atribuída aos corpos d’água pela população local.

Figura 4. Função dos açudes para a população entrevistada.

Além disso, foi observado que dentre os moradores entrevistados, seis deles
destacaram o Açude do Prata como importante elemento para a região, como vemos
no fragmento abaixo:
É importante, água vem da natureza, do Açude do Prata lá atrás da mata. [...]
Você conhece o Rio da Prata? Que é perigosíssimo, que até a gente vai tomar banho.
A relação com o Açude do Prata se dá de forma mais direta e próxima do que com os
outros açudes citados, apesar da dificuldade de acesso. É importante observar que a
frequência de citações ao Açude do Prata é dada pelos moradores das comunidades do
Córrego da Fortuna e do entorno da Praça Faria Neves por sua relação direta. Entre os
entrevistados, o açude foi citado em 66% das entrevistas e 54% dentre o total.
Os gestores públicos e o Plano de Manejo do Parque de Dois Irmãos têm uma visão mais
abrangente sobre a geodiversidade local. Com as entrevistas foi possível perceber que a
questão da geodiversidade está mais ligada às características hidrológicas da área
enquanto prestadoras de serviço para as comunidades do entorno e da cidade do Recife
como um todo. O Plano de Manejo, entretanto, apresenta uma visão mais ampla e
detalhada das características do solo, relevo e hidrologia do Parque – fruto de pesquisas
científicas, enfatizando a significância natural através do valor de geodiversidade.
No que tange à Mata do Engenho Uchôa, a ausência de políticas educacionais
ambientais em larga escala e a falta de uma relação de necessidade direta com o solo
e com recursos hídricos locais justificam a ausência do conhecimento da população
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sobre a importância dos aspectos geofísicos, geomorfológicos e hidrológicos da região.
O Plano de Manejo desta unidade apresenta uma caracterização sobre as condições
da geodiversidade local, mas, ao contrário do Plano de Manejo de Dois Irmãos, essas
características são pouco exploradas, apresentando-se como uma compilação de
poucos dados e de forma sintética.
O valor ecológico é compreendido como a condição ecossistêmica das Unidades
de Conservação ao se levar em consideração que um ecossistema é um “complexo
dinâmico de organismo e seu ambiente não vivo interagindo como uma unidade
funcional” (AUSTRALIAN NATURAL HERITAGE CHARTER, 1996, p. 10, Art. 1.14).
O caráter científico do Plano de Manejo do Parque Estadual de Dois Irmãos confere à
Unidade o valor ecológico ao reconhecer a importância dos ecossistemas associados,
no caso o manguezal, bem como a estrutura da ecologia vegetal. Por ser uma mata em
regeneração natural, vem favorecendo o aparecimento de novas espécies vegetais e
animais pelo restabelecimento dos nichos ecológicos e das guildas. Para os gestores
entrevistados, esse valor é conferido através do entendimento dos processos
ecológicos ocorridos no interior da mata atuando como impulsionadores de uma
qualidade ambiental para a cidade do Recife, bem como local de importância científica
para os estudos sobre biodiversidade da Mata Atlântica. Assim, a Mata funciona não
enquanto fragmento isolado no meio urbano, mas compondo um complexo de massas
verdes na cidade do Recife cujas características ambientais e benefícios para a cidade
se associam em variados aspectos.
Apesar da tradição científica da Mata de Dois Irmãos, sua atribuição enquanto
prestadora de serviços naturais e culturais para a população se apresenta como um
fator de maior importância do que o reconhecimento de seu valor ecológico.
O desconhecimento da mata, do ponto de vista da sua ecologia, remete à própria função
desta para a população do entorno. A falta de acesso a dados das pesquisas, tanto pelos
moradores, de uma forma didática, como pelos gestores, agrava ainda mais essa lacuna.
Tal questão torna-se grave, posto que, na visão dos gestores, a pesquisa científica reflete
uma tendência academicista muitas vezes não disponibilizada para a gestão, como foi
observado com o pequeno número de títulos de pesquisa disponíveis nas bibliotecas da
CPRH e SEMAS. Este fator dificulta o amadurecimento da perspectiva da importância
ecológica da Mata de Dois Irmãos e Engenho Uchôa pelos moradores e gestores públicos.
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Na Mata de Engenho Uchôa, a questão toma proporções mais alarmantes. Das onze
entrevistas realizadas com a população local, nenhum dos entrevistados, das três
comunidades, conferiu atributos que pudessem ser relacionados ao valor ecológico da
mata, apesar da forte presença da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados,
restinga e manguezal. Contudo, vale ressaltar a importância da atuação do Movimento
em Defesa da Mata na luta pela preservação, que vem tentando introduzir questões de
sustentabilidade, preservação do meio ambiente e consciência ecológica para a população
local com o intuito de conter a degradação do fragmento. Este movimento iniciado na
década de 1970 contabiliza inúmeros ganhos para a questão ambiental de Pernambuco.
O Movimento encontra relativa resistência do despertar ecológico das populações do
entorno, que tendem a enxergar a Mata de Engenho Uchôa como prestador de serviços
ambientais. Há relutância dos mesmos em participar de dinâmicas mais diretas com o
fragmento por conta da periculosidade relatada por todos os moradores entrevistados.
No que concerne ao valor científico, e de acordo com a Australian Natural Heritage
Charter, o conhecimento é o elemento base da compreensão do patrimônio natural e
é de fundamental importância para a conservação do bem. Entre os princípios da
conservação explicitados na Carta, o desenvolvimento científico é citado enquanto
fonte de embasamento técnico para ações que visam a salvaguardar o bem
patrimonial. Conforme a referida Carta:
A conservação deve fazer uso de todas as disciplinas e experiências que possam contribuir
para o estudo e salvaguarda de um lugar. As técnicas empregadas devem ter uma base
científica firme ou ser apoiadas por experiência relevante (p. 13, Art. 6).
O desenvolvimento da pesquisa científica realizada na Mata de Dois Irmãos tem como
impulso a presença da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao contrário do
que se observa na Mata do Engenho Uchôa, cujo perímetro próximo é ocupado por
comunidades de baixa renda e pontuais instituições de ensino. Além da presença da
Universidade, o fato da unidade gestora em Dois Irmãos se localizar dentro dos limites
da mata impulsiona a viabilidade de execução de trabalhos científicos dentro desta,
o que contribuiu de forma significativa nas formulações do Plano de Manejo. Este,
por sua vez, se apresenta enquanto uma compilação de trabalhos acadêmicos bem
estruturados e cujos dados analisados impulsionaram o desenvolvimento de
estratégias de gestão do Parque.
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A cultura e o exercício da pesquisa observados na Mata de Dois Irmãos passam a ser
apreendidos pela população local, o que vem dar relevância ao valor científico, não por
participar diretamente das atividades de pesquisa, mas por estarem habituados com a
presença de pesquisadores e excursões pedagógicas de instituições de ensino de toda
a Região Metropolitana do Recife, como podemos perceber nas seguintes falas:
Essa mata serve o quê? As pessoas que vêm, as pessoas gostam muito de fazer
trilha, estudantes que vêm estudar, vêm estudar os pés-de-planta [...].
Eu acho que a mata serve pra Universidade, pro estudo [...].
A população entrevistada referencia a Universidade Federal Rural de Pernambuco
como importante elemento local e cita o conhecimento científico como importante
atividade desenvolvida na região. Entre a população entrevistada, houve a citação à
UFRPE por 60% dos entrevistados. O mesmo número de moradores atribuiu valor
científico à Mata de Dois Irmãos.
Tal realidade da Mata de Dois Irmãos, apresentada pelos moradores entrevistados,
contrasta com os levantamentos obtidos em entrevistas com a população do entorno
da Mata do Engenho Uchôa, onde apenas um indivíduo citou o conhecimento científico
como importante atributo para a valorização da mata. Este fato está de acordo com as
percepções dos gestores sobre o desenvolvimento científico na Mata do Engenho Uchôa;
enquanto em Dois Irmãos, gestores da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Recife
e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado de
Pernambuco citam a importância do estudo científico, inclusive enquanto elemento
identitário e serviço prestado para a cidade do Recife. No Uchôa existe a crítica quanto
à ausência de pesquisas científicas que embasem sobretudo o Plano de Manejo da
Unidade, cuja elaboração é fruto de um esforço da SEMAS junto à população local.
Observa-se que o valor científico atribuído pela população e gestores em ambas as
Unidades de Conservação, mesmo que em proporções de importância diferentes,
também pode ser caracterizado como um serviço prestado pelo fragmento florestal
à comunidade acadêmica e à cidade do Recife como um todo ao abrir possibilidade
e ampliação do conhecimento sobre o bioma da Mata Atlântica e seus ecossistemas
associados, principalmente no que se refere aos estudos de preservação de espécies.
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A tendência de enxergar os fragmentos florestais urbanos enquanto prestadores de
serviços ambientais confere a essas o valor de serviços da natureza quando se admite
a função e importância dos recursos hídricos, climáticos e ambientais para a cidade e
comunidades próximas. Os gestores avaliam que ambas as Unidades de Conservação
oferecem serviços naturais para a cidade do Recife e são imprescindíveis para a
manutenção da qualidade de vida no meio urbano:
Nós chegamos a um grau de urbanização em que a conservação e o uso inteligente dessas
UCs são essenciais na tentativa de reaproximar o homem da natureza, mas
também na tentativa de garantir uma certa qualidade ambiental e
finalmente criar oportunidades de lazer e contemplação [...].
E na questão ambiental de uma UC, ela tem inúmeras importâncias, desde a
questão de criar um microclima, de reduzir escoamento superficial de
índices extremos de chuva, você cria uma sanidade ambiental [...].
Apesar das semelhanças dos papéis atribuídos pelos gestores, eles destacam na Mata
de Dois Irmãos o papel de equalizador ambiental para o entorno urbano imediato e
para a cidade do Recife como um todo. A borda da Mata do Engenho Uchôa é um
corredor verde fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental da cidade. Na
opinião dos gestores públicos, a Mata de Dois Irmãos ainda presta serviços científicos,
ecológicos e culturais, enquanto nas citações sobre a importância da Mata do Engenho
Uchôa os gestores destacam o papel mais relacionado com a drenagem urbana. Este
fator se dá, em parte, pela presença do rio Tejipió, que margeia a Unidade e faz parte de
um sistema de águas que interliga a bacia do rio Tejipió com o rio Jordão, criando um
percurso de escoamento de águas.
A população residente nas comunidades do entorno das duas matas destaca a
importância destas enquanto prestadoras de serviço, contudo, dadas as
diferenciações socioeconômicas, históricas e culturais das populações, o serviço
prestado tem conotação diferente. Na Mata de Dois Irmãos, a população destaca a
qualidade do ar enquanto maior benefício da mata para o entorno. A visão da mata
enquanto “pulmão” foi explicitada por diversos moradores nas entrevistas:
[...] A mata devolve pra gente a preservação ambiental,
que devolve pra gente um oxigênio melhor.
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Eu descreveria a mata como maravilhosa, o pulmão de Dois Irmãos [...].
Como eu descreveria a mata? O pulmão do Brasil [...].
Outra questão a ser levantada é a reincidente citação da água contida nos açudes
internos da Mata de Dois Irmãos (com foco no Açude do Prata), constituindo-se como
grandes prestadores de serviço responsáveis pela distribuição de água potável para as
populações do entorno. A questão da água faz parte da construção histórica e social
das comunidades da área, muitos dos moradores são descendentes de ex-funcionários
da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), cuja presença no local
estreitou as relações com a água e o Açude do Prata.
A população do entorno da Mata do Engenho Uchôa, em consonância com a situação
anterior demonstrada, tende a observar a mata não sob o ponto de vista do valor
ambiental ou ecológico, mas enquanto grande prestadora de serviços, principalmente no
que se refere à importância da vegetação, em sua maioria exótica. O valor se destaca pela
natureza enquanto fonte de subsistência para a população do entorno próximo.
Resumidamente, as Figuras 5 e 6 mostram as percepções dos moradores sobre os
serviços prestados pela mata de Dois Irmãos e do Engenho Uchôa, respectivamente.

Figura 5. Percepções dos moradores sobre os serviços prestados pela Mata de Dois Irmãos.
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Figura 6. Percepções dos moradores sobre os serviços prestados pela Mata do Engenho Uchôa.

A Australian Natural Heritage Charter afirma que lugares podem ter valores patrimoniais
naturais e culturais simultaneamente. As análises in loco, principalmente com a análise
do conteúdo, das entrevistas com os moradores de ambas as UCs, revelaram que eles
conferem a esses fragmentos um valor cênico, que se apresenta não apenas enquanto
um valor patrimonial natural, mas também cultural. Esta percepção da paisagem da
Mata de Dois Irmãos e Engenho Uchôa pelos diferentes atores envolvidos na dinâmica
territorial do entorno ajuda a contribuir com a preservação local ao estreitar as relações
entre os habitantes e a natureza através da criação de vínculos com a paisagem pelos
seus aspectos estéticos.
Ainda de acordo com a Carta supracitada, a beleza natural dota um sítio de significado,
dando-lhe caráter de Patrimônio Natural. O conteúdo conceitual revela a relevância
dos aspectos estéticos para a compreensão da paisagem e a relação dos indivíduos
com esta, conferindo-lhe a significância.
A importância da paisagem e da sua apreensão pelas populações do entorno de ambas
as matas confere Valor Estético às localidades. Observa-se que os moradores das áreas
do entorno de ambas as matas, através da percepção da paisagem, criam vínculos
emocionais com a localidade. Este vínculo se reflete no discurso dos moradores locais
quando, mesmo sem a indagação, destacam a beleza cênica das matas como uma
peculiaridade destas. Essa visão destoa da perspectiva dos gestores públicos e dos
especialistas, que atribuem para ambas as matas a função de ambientes para
contemplação, sem citar diretamente atributos de beleza. Intui-se que, quanto maior o
grau de proximidade afetiva com a mata, mais se dá a compreensão da paisagem.

133

134

Inovações para Conservação da Natureza
e Transformação Social

Apesar da forma diferenciada, as percepções dos moradores e dos gestores de ambas
as UCs dão relevância ao valor estético ou cênico. Em Dois Irmãos, este valor toma
maior proporção na população do que na Mata de Uchôa. Isso se dá por uma maior
quantidade de visadas para a Mata, seja pela presença do Horto Zoobotânico, que
fornece uma visibilidade interna da paisagem, ou pelo contexto do entorno das
comunidades e da área da Universidade Rural de Pernambuco, que está inserida entre
grandes resquícios de áreas de Mata Atlântica entrecortadas pelas principais vias de
tráfego de veículos do bairro. Importante destacar o maciço vegetal e a beleza da praça
Faria Neves, obra do paisagista Roberto Burle Marx, que compõe a paisagem local
conformando-se como a antessala da Mata de Dois Irmãos (Figura 7).

Figura 7. Aspecto visual da rua Ribeiro Pessoa e praça Faria Neves, Dois Irmãos.

O acesso precário à Mata do Engenho Uchôa faz com que muitos dos moradores não
tenham a oportunidade de experimentá-la em sua totalidade. A questão da violência,
citada por todos os moradores, também afasta os mesmos, impedindo, em parte, uma
percepção da paisagem, realidade exposta em entrevistas. Em ambas as UCs a questão
da insegurança toma importância à frente de outros problemas detectados. Em
Engenho Uchôa, essa questão toma proporções acima de Dois Irmãos, somadas ao
desmatamento, que é visto como o maior problema da mata. Os gráficos a seguir
elucidam estas situações (Figura 8).
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Figura 8. Principais problemas destacados pelos moradores. Mata
de Dois Irmãos (à esquerda), Mata do Engenho Uchôa (À direita).

Enquanto a insegurança afasta os moradores de uma experiência estética com a mata,
os planos de manejo acabam se eximindo dessa interpretação da paisagem ao não
conferir valor estético às unidades. Esse valor foi apenas citado pelo Plano de Manejo
do Parque Estadual de Dois Irmãos em relação à paisagem enquanto beleza natural
(Figura 9) reconhecida culturalmente pela sociedade desde o século XIX, mas sem
demais ênfase ou destaque.

Figura 9. Aspecto paisagístico de Dois Irmãos. a) Chalé de Prata e b) Açude do Meio.
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5. Conclusões
Na perspectiva da conservação patrimonial integrada, os resultados aqui apresentados
buscam não só a compreensão do estado atual do meio natural, a partir da
caracterização das dimensões biológicas, geofísicas, ecológicas, sociais e estéticas da
natureza, mas também visam a apontar caminhos que venham contribuir no processo
de proteção e gestão da conservação dos valores do patrimônio natural. Faz-se mister
que tal problemática conste da pauta das autoridades públicas competentes a fim de
que se discutam meios de desenvolver instrumentos de gestão e monitoramento da
integridade e significância dos bens naturais.
A atribuição de valores por parte dos atores está diretamente relacionada com as
diferentes percepções sobre cada fragmento e que por sua vez são norteadas pelo tipo
de vínculo que cada ator possui com as matas, vínculos estes que estão sobre
influência das condições socioeconômicas e culturais locais.
A dinâmica territorial e social acaba por determinar os valores naturais que são
conferidos pela população local, gestores, especialistas e ambientalistas. No entorno da
Mata do Engenho Uchôa, os moradores a compreendem por sua função de suprir
necessidades básicas dada à precariedade das suas condições socioeconômicas. Estes
moradores assumem uma postura de maior dependência dos benefícios da presença
do fragmento florestal sem, contudo, se relacionar com questões ambientais desta,
desconhecendo, em grande parte, a sua geodiversidade, biodiversidade e importância
ecológica. Em Dois Irmãos, conclui-se que, apesar de entender a Mata enquanto
prestadora de serviços ambientais, estes ainda conseguem visualizar nela a importância
da biodiversidade, geodiversidade, ecologia, estética e valor científico, numa percepção
que está diretamente relacionada tanto pela dependência destes moradores com a
Unidade quanto pelas relações culturais e ambientais com o fragmento.
Do ponto de vista dos gestores e especialistas, observou-se uma visão mais
aprofundada sobre questões que caracterizam a mata enquanto ecossistema
complexo. Tal percepção, embora confira a ambos os fragmentos os valores de
biodiversidade e ecológico, ainda atribui como maior valor das matas a prestação de
serviços ambientais, numa visão mais relacionada com o impacto para o meio urbano
da cidade do Recife como um todo do que para as comunidades mais próximas.
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A distância entre as visões dos gestores e população local acaba por refletir as formulações
dos planos de manejo de ambas as Unidades de Conservação que não estão alinhados com
as perspectivas da população sobre os fragmentos florestais, conforme Figuras 9 e 10:

Figura 9. Gráfico de valores atribuídos. Mata do Engenho Uchôa.
MO = Moradores; G/E = Gestores e Especialistas; PM = Plano de Manejo.

Figura 10. Gráfico de valores atribuídos. Mata de Dois Irmãos.
MO = Moradores; G/E = Gestores e Especialistas; PM = Plano de Manejo.

O Plano de Manejo do Parque de Dois Irmãos apresenta-se enquanto uma compilação
bem estruturada de dados científicos, valoriza a Mata correspondente do ponto de
vista da sua biodiversidade, geodiversidade e ecologia, revelando entretanto uma clara
dificuldade de interpretação das visões das populações do entorno. O Plano de Manejo
da Mata do Engenho Uchôa, cuja construção, apesar de ter se dado com a presença de
entidades populares locais, desconsiderou a importância da subsistência da população
através da mata em sua elaboração.
A partir dessa constatação, vale destacar que há uma necessidade de elaboração de
políticas de gestão voltadas para as Unidades de Conservação que levem em
consideração os valores atribuídos aos fragmentos de florestas urbanas pelos
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diferentes atores que participam da dinâmica do espaço e paisagem locais. O
entendimento das peculiaridades de cada Unidade de Conservação deve-se dar
através de suas dimensões ecológicas e socioculturais, e tais aspectos devem ser
observados através da análise das perspectivas de todos os atores da gestão dessas
unidades e sistematizadas através de Planos de Gestão.
Os Planos de Manejo de Unidades de Conservação, quando elaborados em conjunto
com a sociedade, especialistas e demais atores, são instrumentos fundamentais que
garantem uma Gestão da Conservação eficiente que corresponda a demandas e
interesses locais. Traduzir tais percepções através de valores patrimoniais atestando a
significância destas enquanto Bens Patrimoniais Naturais é de importância primordial,
ampliando a visibilidade destes fragmentos florestais em meio urbano num contexto
metropolitano em crescente expansão. As conclusões das análises dos casos das Matas
de Dois Irmãos e do Engenho Uchôa na cidade do Recife e seus respectivos planos de
manejo podem ser empregadas para o planejamento da Gestão das demais Unidades
de Conservação a nível municipal, estadual e nacional, cujas diretrizes podem ser
amparadas através dos valores conferidos pelos atores e análise das formulações das
Cartas Patrimoniais, instituídas pela United Nation Educational, Scientific and Cultural
Organization (Unesco), garantindo a conservação destes fragmentos e suas
características para as gerações presentes e futuras.
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Resumo
A surdocegueira é uma múltipla deficiência sensorial cujas limitações vão além da
surdez e cegueira. Por ser uma doença particular com diferentes causas e graus de
perdas na visão e na audição, além dos problemas associados, os surdocegos
representam um grupo bastante heterogêneo. Portanto, o presente trabalho tem
como objetivo projetar dispositivo que auxilie a comunicação de pessoas com
surdocegueira, de forma mais independente. A execução do projeto teve início com
análises bibliográficas sobre deficiência múltipla e surdocegueira. E um estudo sobre
os dispositivos existentes no mercado. Portanto, com o briefing definido conforme a
demanda do projeto foram feitas geração de alternativas, modelagens digitais e físicas
e construção de protótipos para testes ergonômicos e funcionais.
Palavras-chave: Design de Produto. Surdocegueira. Comunicação. Multidisciplinaridade.

1. Introdução
A surdocegueira é uma condição particular, uma vez que se relaciona com perdas em
dois importantes canais sensoriais: visão e audição. Contudo, por ser uma deficiência
múltipla, não aditiva, envolve limitações que vão além de surdez e cegueira, associadas
a outras condições de comportamento e comprometimento, sejam essas na área física,
intelectual ou emocional, além de dificuldades de aprendizagem. Dessa forma, os
canais de visão e audição não são os únicos afetados, mas também outros sistemas,
como os sistemas tátil, vestibular, proprioceptivo (posição corporal), olfativo (aromas e
odores) ou gustativo (LEME, 2015; MEC, 2006).
A surdocegueira pode acontecer em diferentes fases da vida. Dessa forma, pode-se
dizer que a surdocegueira é congênita quando surge antes ou durante o nascimento do
indivíduo; assim sendo, trata-se de uma múltipla deficiência sensorial pré-linguística,
ou seja, ocorre anteriormente ao aprendizado da linguagem. Por outro lado, a
surdocegueira pode ser classificada como pós-linguística ou adquirida e neste caso a
pessoa pode nascer sem nenhuma deficiência visual ou auditiva ou apenas uma delas
e se tornar surdocego ao longo da vida.
Dentre as causas da surdocegueira é possível citar: Síndrome de Alport, Síndrome de
Usher, Microcefalia, Síndrome de Lennox Gastaut, Síndrome de Goldenhar, Septicemia,
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Síndrome de Down, Síndrome da Trissomia 13, Eritroblastose Fetal/Septicemia, Síndrome
de Marshall, Síndrome de Stickler, Prematuridade, Síndrome de Duane, Hidrocefalia,
Rubéola Congênita, Meningite, Asfixia, além de álcool, drogas e acidentes ao longo da
vida. Contudo, as principais são a Rubéola Congênita e a Síndrome de Usher (MAIA, 2012).
A Rubéola Congênita é uma doença infecciosa passada de mãe para filho a partir da
placenta, dessa forma, quanto mais cedo a mãe é infectada, maiores serão os danos
provocados em seu filho. Contudo, as consequências da doença podem acontecer de
formas variadas e são poucas as vezes que as anomalias são descobertas em recémnascidos. A surdez é a deformidade mais comum de ser encontrada em crianças, podendo
surgir de forma isolada ou associada a outras anomalias. Dentre as anormalidades
oculares pode haver microftalmia, catarata, iridociclite, necrose de corpo ciliar, glaucoma
e retinopatia. Sendo a catarata, uni ou bilateral, a mais grave, e a retinopatia, que possui
pouco impacto inicial, a mais frequente (ARÁOZ, 2012; COSTA, 2013).
Já a Síndrome de Usher é a principal causa da surdocegueira adquirida. A doença é
hereditária e se apresenta pela associação de retinose pigmentar e surdez congênita
parcial ou total. Tais alterações são apresentadas de forma heterogênea, afetando o
vestíbulo, a visão e o sistema nervoso em diferentes graus, podendo também causar
retardo mental (LIARTH, 2002).
Portanto, a surdocegueira apresenta-se em diferentes graus de comprometimento da
visão e da audição, contudo graves o suficiente para que seja necessária a utilização do
tato para que haja o reconhecimento do mundo. Para melhor entender a classificação
de intensidade das perdas auditivas e visuais vale ressaltar que o resíduo visual permite
que o surdocego se oriente pela luz e perceba formas a partir do alto contraste das
cores, portanto a classificação pode ser feita do seguinte modo (MATOS, 2012):
total;
·· Surdocegueira
Surdocegueira
com surdez profunda associada com resíduo visual;
·· Surdocegueira com
moderada associada com resíduo visual;
·· Surdocegueira com surdez
surdez
ou leve com cegueira;
·· Surdocegueira com perdas moderada
leves, tanto auditivas quanto visuais.
··
Desse modo, é difícil mensurar a porcentagem de pessoas surdocegas no Brasil, uma
vez que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera surdocegas
apenas aquelas pessoas totalmente surdas e cegas, ou seja, um número irrisório de
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indivíduos, portanto a surdocegueira não tem categoria própria no censo demográfico
brasileiro. Contudo, a prefeitura de São Paulo fez um levantamento e chegou ao
resultado de que há em média 250 pessoas surdocegas com acesso à educação no
município. O Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial,
ONG localizada em São Paulo, estima que há 2.800 surdocegos por todo o país
(DIÓGENES, 2015; MAIA,2012).
Ao Grupo Brasil estão filiadas instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, como
Associação Educacional para Multipla Deficiência (AHIMSA), Associação Brasileira de
Surdocegos (ABRASC) e Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdocegos e Múltiplos
Deficientes Sensoriais (ABRAPASCEM). A rede promove eventos, campanhas, cursos e
oficinas em prol da melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiências múltiplas.
Além do Grupo Brasil, em São Paulo está localizada a Associação para Deficientes da
Audiovisão (ADEFAV), tal organização filantrópica foi a primeira instituição do município
criada com o objetivo de promover a educação de crianças com surdocegueira.
A importância das iniciativas voltadas para os surdocedos é notória, visto que essas
pessoas apresentam grande dificuldade em se desenvolver a partir da percepção do
que está em sua volta, uma vez que a visão e a audição são os principais canais
sensoriais utilizados para estabelecer relação com o mundo (LAGATI, 1995). Grandes
limitações estão ligadas à locomoção, além das dificuldades de perceber sua posição
espacial, bem como de entender a relação que tem com os objetos que lhe rodeiam.
Portanto, a comunicação tem um papel ainda mais especial na vida de pessoas
surdocegas, uma vez que a sua assimilação do mundo não acontece de forma tão
intuitiva quanto a de pessoas ouvintes-videntes, nem tampouco quanto a de pessoas
surdas ou cegas (CARILLO et al., 2008).
Por consequência, os meios de comunicação utilizados por pessoas surdas ou cegas
não são pertinentes para os surdocegos, dessa forma, estes necessitam de condições
especiais próprias de comunicação para interação social e com o meio em que se
encontram (CADER-NASCIMENTO, 2010). O alfabeto manual e o braile são exemplos de
meios de comunicação de surdos e cegos, respectivamente, que passaram por
adaptação para serem utilizados por surdocegos. Dessa forma, no alfabeto manual tátil
o interlocutor reproduz as letras em contato com a mão do surdocego; já no braile tátil
os dedos indicador e médio do próprio surdocego e de seu guia intérprete fazem o
papel das colunas, as falanges, dos pontos do braile tradicional.
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Há também métodos de comunicação específicos para surdocegos, como o Tadoma, o
sistema Malossi, o Alfabeto Moon e o sistema Lorm. No método do Tadoma o
surdocego posiciona uma ou as duas mãos no rosto do interlocutor, de forma que
consiga tocar parte da boca, do queixo, do pescoço e da face, a fim de perceber o
movimento dos lábios, a vibração da garganta e a expressão do rosto durante a fala
(CADER-NASCIMENTO; FAULSTICH, 2016). Já o sistema Malossi relaciona os números e as
letras do alfabeto com partes da mão, conforme a Figura 1. Dessa maneira, para se
comunicar com surdocego é preciso tocar os respectivos locais, dos dedos ou da palma
da mão dele, referentes às letras da palavra que deseja comunicar (ALMEIDA, 2015).

Figura 1. Sistema Malossi. Fonte: ALMEIDA, 2015.

O Alfabeto Moon é representado por catorze caracteres em alto relevo em diferentes
ângulos, cada qual referente a um número, pontuação, letra do alfabeto e algumas
abreviaturas, conforme a Figura 2 (BEHLING et al., 2013). Por fim, para comunicação a
partir do Sistema Lorm o surdocego deve posicionar sua mão aberta com os dedos
voltados para cima, então, sob sua mão o interlocutor deve fazer certos movimentos,
conforme a Figura 3, referentes às letras do alfabeto (GALVÃO, 2010).
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Figura 2. Alfabeto Moon. Fonte: <http://www.omniglot.com/writing/moon.htm>.)

Figura 3. Sistema Lorm. Fonte: GALVÃO, 2010.
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Contudo, aliado aos meios de comunicação expostos, está o papel do profissional guia
intérprete. Esse é responsável por comunicar de forma expressiva e materna, sintetizar as
conversas de modo a transmitir apenas o essencial sem que o conteúdo seja alterado, ter
habilidade de se comunicar de diferentes meios, ter a sensibilidade de observar os
detalhes que estão à sua volta e conseguir transmiti-los para que o surdocego se sinta
inteiramente incluso no contexto em que se encontra (CARILLO et al., 2008).
Portanto, o projeto “Luvas de Comunicação para Portadores de Deficiências Múltiplas”,
do Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), foi criado com o objetivo de desenvolver um dispositivo de comunicação
inovador com base em acionamentos vibratórios. A tecnologia visa a converter esses
estímulos vibratórios em uma linguagem lógica e objetiva, abrindo novos meios de
inclusão social, interação, autonomia e trabalho para pessoas com múltipla deficiência,
especialmente surdocegos.
Devido à complexidade do público-alvo, o projeto desenvolvido no LABBIO é
composto por uma equipe multidisciplinar da qual fazem parte três principais frentes
de trabalho: linguagem, design e software e hardware. E, portanto, o projeto
“Dispositivo de Comunicação para Surdocegos através da Emissão e Recepção de Sinais
Sensíveis ao Toque” compreende a frente de design.
Dias Filho (2004) alega: “Acreditando que o processo de inovação está atrelado à
geração de ideias, o design, por ter a criatividade como base de sua atividade,
desempenha a função de ‘intérprete’ das expectativas e necessidades dos clientes”.
Portanto, o designer de produto é um profissional que consegue atuar em diferentes
áreas, podendo acompanhar, produzir e oferecer melhorias em projetos com temas
diversos. Logo, o presente trabalho apresenta o papel do design de produto em um
projeto multidisciplinar desenvolvido a partir de uma parceria entre a Escola de
Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG).

PJ C Pesquisas na íntegra

2. Objetivos
Objetivo geral
Desenvolver um dispositivo para comunicação de surdocegos, que atenda suas
necessidades ergonômicas e sensoriais; além de comportar todo o sistema de
hardware e software desenvolvido em parceria ao projeto “Luvas de Comunicação para
Portadores de Deficiências Múltiplas”, do Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Objetivos específicos
o projeto “Luvas de Comunicação para Portadores de Deficiências Múltiplas”,
·· Conhecer
do LABBIO da UFMG, compreendendo seus objetivos e ferramentas disponíveis;
sobre projetos já desenvolvidos tendo os surdocegos como público-alvo,
·· Pesquisar
buscando conhecer os pontos positivos e negativos encontrados, a fim de

··
··
··

aproveitar ao máximo suas qualidades e evitar problemas com a falta de
conhecimento sobre suas limitações;
Pesquisar sobre ergonomia e biomecânica dos membros superiores, em especial
das mãos, para se projetar produto ergonômico e que possa ser utilizado por
longos períodos sem causar fadiga muscular;
Projetar e produzir protótipos ergonômicos e funcionais utilizando-se das
ferramentas disponíveis no FABLAB do Centro Design-Empresa da UEMG e no
LABBIO da UFMG, com o objetivo de fazer testes com pessoas com e sem
surdocegueira, de diferentes alturas e tamanhos de mãos, consequentemente.
Desenvolver e modelar digitalmente dispositivo apto a ser fabricado por
prototipagem rápida e fazer as alterações necessárias, além do detalhamento
técnico, para que o modelo projetado possa ser produzido pelo processo de injeção.
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3. Material e Métodos
O projeto teve início com estudos teóricos. Foi feita uma análise bibliográfica sobre
deficiência múltipla e surdocegueira; assim como foi averiguado o histórico do projeto
“Luvas de Comunicação para Portadores de Deficiências Múltiplas”, do Laboratório de
Bioengenharia (LABBIO). Por fim foram utilizadas três ferramentas de projeto: análise
paramétrica, análise SWOT e Project Model Canvas.
Para análise paramétrica de concorrentes e de produtos similares os parâmetros
escolhidos e a forma de avaliação a partir deles foram:
facilidade de manuseio e transporte do objeto.
·· Portabilidade:
posicionamento ideal das mãos no produto.
·· Ergonomia:
Linguagem:
·· dispositivo. referente a quão intuitiva é a forma de comunicação utilizada pelo
interação sensorial entre o usuário e o objeto.
·· Interface:
formato claro e posicionamento intuitivo dos componentes.
·· Pregnância:
Textura:
resposta
tátil do produto, referente ao material e acabamento utilizado em
·· cada peça que o compõe.
·· Versatilidade: possibilidade de ser utilizado de diferentes maneiras.
Foram separados para análise paramétrica de concorrentes apenas os meios de
comunicação de pessoas com surdocegueira que dispõem de objetos, meios físicos,
como tablitas de comunicação, Máquina Perkins e o projeto “Mobile Lorm Glove”,
conforme Tabela 1. O “Mobile Lorm Glove” é um dispositivo que está em fase de
desenvolvimento na Alemanha. Nesse país a linguagem mais conhecida pelos
surdocegos é o alfabeto Lorm, portanto o produto traduz a mensagem da linguagem
Lorm para a língua alemã e vice-versa. O projeto tem o formato de luvas e seu
funcionamento ocorre a partir de bluetooth, sensores de pressão e motores de vibração.
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Tabela 1 - análise paramétrica de possíveis concorrentes

Fonte: Próprio autor.

Já para análise de produtos similares foram escolhidos cinco teclados que possuem
diferenciais significativos para o projeto, dentre eles:

·
·

·

M15 / IBM: O teclado possui 88 teclas, inclinação adaptável de 5° a 25° e ajuste de
altura. Contudo, o grande diferencial do teclado é o fato de ser dividido em duas
partes, possibilitando que sejam utilizadas afastadas uma da outra ou unidas por
uma junta esférica que permite que formem angulação de até 90° entre si.
l90 / Maltron: O teclado L90 foi projetado ergonomicamente para evitar e amenizar
as dores causadas por lesão por esforços repetitivos (LER). O teclado possui 110
teclas inclinadas e que estão dispostas de forma propícia para os diferentes
comprimentos dos dedos, a fim de reduzir a tensão muscular. Possui apoios para as
mãos, que permitem relaxamento, e os comandos mais utilizados, como Enter,
Espaço e Delete, estão localizados próximos aos polegares, que apesar de serem
menores são os dedos mais versáteis, evitando a rotação do punho e do braço.
Evolution Track-Mount Keyboard / Kinesis: O teclado é dividido em duas partes e
possui diversas possibilidades de ajustes. Cada módulo do teclado conta com
touchpad e pode ser regulado de forma independente, permite rotação livre e
altura ajustável em até seis polegadas abaixo da superfície de apoio.
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·
·

sculpt Ergonomic Keyboard / Microsoft: O teclado foi projetado para que fosse
totalmente ergonômico, pensando nisso as 89 teclas foram posicionadas em duas
regiões principais, divididas por um domo. Possui também almofada acolchoada
para apoio dos pulsos, além de uma barra de elevação do removível.
ErgoDox: É um projeto de teclado ergonômico que está disponível como produto
montado ou como kit DIY (sigla da língua inglesa cujo significado é “faça você
mesmo”). As teclas são dispostas em colunas lineares em duas metades,
fisicamente independentes, do teclado, dessa maneira ambas as partes podem ser
posicionadas conforme a necessidade do usuário, e o arranjo das teclas permite
que elas sejam acionadas sem que haja tensão ou ampla movimentação dos dedos.

Portanto, a Tabela 2 representa a análise paramétrica de produtos similares.
Tabela 2 - análise paramétrica de produtos similares
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Fonte: Próprio autor.

A fim de organizar os pontos que devem ser considerados durante o planejamento do
projeto, foi feita uma Análise SWOT (Tabela 3). O método é um acrônimo de palavras da
língua inglesa: Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e
Threats (ameaças). A Análise SWOT é dividida em dois contextos, micro e macroambientais.
Nos fatores microambientais se encontram as forças e as fraquezas do sistema, ou seja, são
questões internas nas quais os gestores têm influência e modem modificar. Já os fatores
macroambientais envolvem pontos dos quais os gestores não têm domínio, são as
oportunidades e ameaças do projeto, empresa ou associação (APPIO et al., 2009).
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Tabela 3 - análise sWoT

Fonte: Próprio autor.
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Tabela 4 - Project Model Canvas

Fonte: Próprio autor.
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Em seguida, foi feita uma pesquisa qualitativa que contou com nove voluntários, sendo
cinco mulheres e quatro homens, entre 17 e 49 anos e 1,58 m e 1,80 m de altura. O
primeiro estudo teve como objetivo definir as dimensões mínimas que o dispositivo
deveria ter para comportar mãos de diferentes tamanhos de maneira agradável.
Portanto, os participantes da pesquisa tiveram as pontas dos dedos e parte da palma
da mão pintadas com tinta guache, em seguida, com a tinta ainda molhada, foi pedido
a eles que posicionassem as mãos sobre uma folha A4 da forma mais confortável
possível, simulando a colocação das mãos sobre um teclado, conforme Figura 4.

Figura 4. Primeiro teste de posicionamento de mãos. Fonte: Próprio autor.

Logo, a partir do estudo acima mencionado, foram feitos desenhos bidimencionais de
geração de alternativas, a fim de encontrar um formato que fosse ergonômico e
intuitivo, conforme a Figura 5. O formato escolhido foi projetado tridimensionalmente,
considerando o volume dos componentes eletrônicos. E, portanto, o projeto foi
modelado digitalmente, a partir do programa de modelagem 3D, SolidWorks,
conforme Figura 6. O modelo, então, foi impresso pela impressora 3D a base de
filamento e passou por acabamento com massa corrida e lixa, conforme Figura 7.
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Figura 5. Desenhos de geração de alternativas. Fonte: Próprio autor.

Figura 6. Modelagem no SolidWorks do modelo ergonômico. Fonte: Próprio autor.
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Figura 7. Protótipo ergonômico. Fonte: Próprio autor.

Para comprovar a ergonomia do protótipo criado, foi feito um segundo teste de
posicionamento de mãos. Novamente, houve a participação de nove voluntários,
contudo dessa vez foram sete mulheres e dois homens, entre 18 e 53 anos e 1,58 m e
1,84 m de altura. A primeira parte do teste consistiu na cobertura do protótipo acima
mencionado, utilizando-se de uma folha A4 para cada participante da pesquisa. Em
seguida foi pedido para que eles pressionassem os dedos em uma almofada para
carimbo e, quando suficientemente sujos, posicionassem-nos de diferentes formas
sobre o protótipo, a fim de marcar áreas em que as teclas poderiam ser inseridas,
conforme a Figura 8.

Figura 8. Segundo teste de posicionamento de mãos – primeira parte. Fonte: Próprio autor.
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Para a segunda parte do segundo estudo o protótipo foi novamente coberto com folha
A4 e foi pedido mais uma vez para que os voluntários marcassem seus dedos sobre a
folha, porém, agora em apenas uma posição, em que as teclas ficariam localizadas de
forma ideal para suas mãos, conforme Figura 9.

Figura 9. Segundo teste de posicionamento de mãos – segunda parte. Fonte: Próprio autor.

Portanto, com os estudos qualitativos concluídos, foi feita uma nova modelagem 3D,
pelo SolidWorks. Contudo, desta vez os componentes eletrônicos não foram
analisados apenas de forma volumétrica, como também foram considerados os
formatos e seus respectivos encaixes internos, tornando o modelo funcional,
conforme Figura 10. O modelo, então, foi impresso pela impressora 3D ProJet 4500,
a base de pó de polímero, e as peças pretas passaram por acabamento com tinta
emborrachada, conforme Figura 11.

Figura 10. Modelagem no SolidWorks do modelo funcional. Fonte: Próprio autor.
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Figura 11. Protótipo funcional. Fonte: Próprio autor.

A partir do protótipo acima foi possível comprovar a efetividade do projeto, tanto em
relação ao formato quanto em relação aos encaixes e mecanismos internos referentes
aos componentes eletrônicos. Portanto, uma vez encontrado o formato ideal, o
próximo passo foi pensar na produção do objeto final. Para isso, ficou definido o
processo de injeção, técnica que permite a fabricação precisa de peças com detalhes,
além de, escolhido como material o ABS, possibilitar que sejam resistentes ao impacto.
Portanto, a modelagem do produto passou por alterações para viabilizar a produção
das peças pelo processo de injeção, conforme Figura 12.

Figura 12. Modelagem no SolidWorks do modelo final. Fonte: Próprio autor.
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4. Resultados da Pesquisa e Discussão
A partir da análise paramétrica dos produtos concorrentes foi comprovada a falta de
produtos para a comunicação de surdocegos, especialmente que condizem com os
avanços tecnológicos de hoje. Com a análise paramétrica dos produtos similares foi
possível ter referência dos formatos mais ergonômicos, sem que fossem necessários
inúmeros testes, assim como de sistemas mais funcionais de acionamento e encaixes.
Portanto, tendo como base as análises paramétricas e os estudos sobre surdocegueira
e o histórico do projeto “Luvas de Comunicação para Portadores de Deficiências
Múltiplas”, a Análise SWOT foi essencial para avaliar as forças, fraquezas, oportunidades
e ameaças do projeto “Dispositivo de Comunicação para Surdocegos através da
Emissão e Recepção de Sinais Sensíveis ao Toque”; assim como levantar as estratégias
que deveriam ser utilizadas para que fosse possível aproveitar ao máximo as forças e
oportunidades, amenizar as fraquezas e evitar as ameaças. Tais estratégias ficaram
organizadas de forma prática e direta na tabela de Project Model Canvas, bem como
todo o planejamento do projeto.
A fim de analisar o primeiro teste de posicionamento de mãos, realizou-se, de diferentes
formas, a marcação dos locais em que ficaram delimitados com a tinta guache os dedos
e o punho dos nove voluntários. Os resultados que foram obtidos estão representados
pela Figura 13. A partir deles foi possível perceber as dimensões mínimas que o
protótipo deveria ter, a disposição dos dedos, assim como quais dos formatos da
geração de alternativas melhor condiziam com o posicionamento das mãos.

Figura 13. Estudo do teste de posicionamento de mãos. Fonte: Próprio autor.
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O formato do dispositivo teve como referência direta a configuração das mãos quando
em repouso. Ou seja, possui inclinação na parte da frente, onde ficam localizados os
dedos, e angulação na parte de trás, apoio do punho. Tal formato permite que os dedos
fiquem levemente contraídos, auxiliando o pressionamento das teclas, enquanto o
punho apresenta posicionamento neutro.
O segundo teste de posicionamento, diferentemente do anterior, foi feito a partir do
protótipo físico e teve como objetivo que, marcando primeiro todas as possibilidades
que seus dedos poderiam ficar localizados, os voluntários pudessem conhecer melhor
o protótipo e, dessa forma, na segunda parte dos testes marcassem com mais
segurança o posicionamento ideal.
O resultado da segunda etapa do teste serviu para encontrar o espaço em que cada
tecla ficaria mais bem colocada, ou seja, que essa englobasse a maior quantidade de
marca ideal referente ao dedo ao qual está ligada. O resultado da primeira parte do
teste, portanto, foi utilizado para analisar se as mãos, cujos dedos não foram
englobados pelas teclas, possuíam ao menos um outro posicionamento que
coincidisse com essas. Para facilitar tal estudo, foi feito, no protótipo, o desenho de
cada tecla no local visto como o mais preciso, conforme Figura 14.

Figura 14. Desenhos das teclas no protótipo ergonômico. Fonte: Próprio autor.

Durante os testes, o modelo acima foi considerado bastante ergonômico e a única sugestão
foi que ele fosse um pouco maior, especialmente devido às teclas referentes aos dedos
mínimos. Portanto, para que os locais das teclas fossem passados para a modelagem
digital com retidão, eles foram medidos em diferentes pontos a partir do centro do

PJ C Pesquisas na íntegra

protótipo ergonômico, conforme Figura 15. Dessa forma, mesmo que a área superior fosse
aumentada, a posição das teclas continuaria pertinente com os resultados dos testes.

Figura 15. Medição dos desenhos das teclas no protótipo ergonômico. Fonte: Próprio autor.

As mudanças pelas quais o protótipo passou para que a modelagem fosse condizente
com o processo de injeção foram significativas. A começar com a divisão das cascas,
conforme Figura 16. Para a impressão 3D, a lateral acompanhou a parte superior do
produto, dando origem a grande ângulo negativo incompatível com molde de injeção.

Figura 16. Modelos – injeção x impressão 3D. Fonte: Próprio autor.

Outra grande mudança surgiu com a possibilidade de criar encaixes do tipo “click”, que
foram utilizados no modelo de injeção para a fixação de todas as placas, da bateria e
do apoio do botão de liga/desliga. A diminuição da espessura, a formação de nervuras
e a necessidade de ângulo de saída em todas as superfícies, assim como a de
angulação de todas as arestas também foram quesitos essenciais para que a
modelagem ficasse apta para o processo de injeção.
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As nervuras geralmente são feitas para evitar que a peça fique com superfície
heterogênea, ou seja, forme vazios ou também chamados rechupes. Contudo, a fim de
otimizar o modelo, além de evitar rechupe nas cascas, algumas nervuras foram criadas
com o objetivo de apoiar o emborrachado responsável por conter a vibração, assim
como as placas modulares e a placa do cabo USB, como representado pela Figura 17.

Figura 17. Nervuras – modelo injeção. Fonte: Próprio autor.

Portanto, para a produção final foi escolhida para as teclas a cor amarela e para o corpo
ou casca do produto a cor preta; já que grande parte dos surdocegos não apresenta
total perda da audição e da visão e, portanto, o contraste de cores, criado pelo amarelo
e preto, por exemplo, favorece a percepção dos objetos que estão ao redor de
surdocegos com baixa visão. Já quanto ao acabamento do material, ficou determinado
que seria acetinado para a casca superior, parte do teclado em que há maior contato
com a mão do usuário, e acabamento brilhante para o resto das peças. Uma vez que o
acetinado transmite a sensação de conforto por não permitir que o material apresente
toque frio, e as outras peças sendo brilhantes, possibilita que o usuário obtenha
diferentes percepções com o produto.
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5. Conclusões
Conclui-se que o objetivo do presente trabalho foi alcançado com êxito. Desde o início,
o projeto se deparou com desafios que favoreceram um desenvolvimento
enriquecedor. A começar com o público-alvo estabelecido. Criar um produto para uma
realidade tão distinta da qual se está inserido é uma missão difícil, especialmente
quando não se tem contato com o usuário e o faz realmente parte da pesquisa.
Além disso, foi entendido que a tecnologia desenvolvida não se restringiria às
demandas dos surdocegos, como também às de outros públicos em ocasiões diversas.
Afinal, a não ser que essa seja capaz de se expressar e compreender algum método de
comunicação para surdocegos, ela também necessita do dispositivo em
desenvolvimento para conseguir se comunicar com um surdocego.
No que se refere ao aspecto do dispositivo, infere-se que acatou ao conceito inicial e
imprescindível. Aspecto que valoriza a função do produto, influenciando também na
elevação da autoestima do público-alvo, uma vez que deixa incontestável que a
preocupação em atender as necessidades do surdocego esteve como foco durante
todo o desenvolvimento do produto. Tal cuidado com as necessidades do público-alvo
é característica de projetos de design.
Por fim, o presente trabalho pôde comprovar que ainda há muito a ser feito para
possibilitar que as oportunidades sociais e profissionais de pessoas deficientes se
aproximem das de pessoas sem deficiência. E que a tecnologia assistiva se mostra como
ferramenta valiosa para que tal desenvolvimento ocorra de forma ampla e efetiva.
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Resumo
Analisa os conflitos socioambientais envolvendo a sobreposição de Unidade de
Conservação da Natureza (UC) em territórios das comunidades tradicionais na
Amazônia brasileira através do estudo de um caso emblemático: o Parque Estadual
Charapucu sobreposto ao Assentamento Agroextrativista Ilha Charapucu. Também
avalia quais os impactos das sobreposições no que se refere ao direito ao território das
populações tradicionais e como os conflitos são mediados, tanto pelas comunidades
quanto pelo órgão ambiental. O PAE destina-se a reconhecer o direito de populações
tradicionais agroextrativistas utilizarem os recursos da área de modo sustentável, e o
Parque Ambiental é uma unidade de conservação de proteção integral na qual não é
admitida a presença de pessoas nem o uso direto dos recursos ambientais e, nesse
aspecto, pontuamos a incoerência das duas categorias jurídicas em um mesmo espaço.
A proposta do trabalho envolve também a definição de quem são as populações
tradicionais, definindo o seu conceito, abrangência e principais aspectos jurídicos em
relação ao conflito socioambiental discutido.
Palavras-chave: Unidades de Conservação. Territórios tradicionais. Sobreposição.
Conflitos socioambientais.

1. Introdução
A busca por mecanismos eficazes capazes de garantir a proteção do meio ambiente e
das suas espécies é uma luta mundial. Para isso, a criação de espaços ecologicamente
protegidos é um importante meio para a conservação da natureza. Nesse rol,
incluem-se as Unidades de Conservação (UC), como os parques, reservas biológicas
e reservas extrativistas.
Em uma análise crítica, observa-se que a maneira como esses espaços ambientalmente
diferenciados foram criados e conduzidos no Brasil desde a década de 90 do século
passado, em alguns casos, compromete os direitos e a autonomia das comunidades
tradicionais de gerir seus territórios.1

1 Neste texto adotamos as concepções de território tradicional sob um recorte antropológico, em que o território congrega todas as
manifestações culturais e de manutenção dos modos de vida tradicionais, e não somente a noção de território empregado pela geografia.
A partir dessa noção, nos lançamos ao estudo dos fenômenos de interação com os territórios e a construção das territorialidades.
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Conforme salienta Haesbaert (2009), podemos definir território sobre dois níveis
conceituais. O primeiro conceito, entendido como predominante, é atribuído à terra, o
território é assumido como materialidade; a segunda concepção concerne aos
sentimentos que o território desperta, ou seja, “[...] medo para quem dele é excluído, de
satisfação para aqueles que dele usufruem ou com o qual se identificam”.
As diferentes interações e usos dos territórios por esses grupos sociais portadores de
uma identidade étnica coletiva2 fomentam debates e discussões relacionados ao seu
uso e ocupação. Nesse cenário, constantes são os casos de sobreposições de Unidades
de Conservação e assentamentos da reforma agrária a terras tradicionalmente
ocupadas. As terras quilombolas e indígenas lideram o ranking da sobreposição de
suas áreas a outros projetos.
Observa-se que o debate atinente à sobreposição de espaços ambientalmente
protegidos, os projetos de reforma agrária e as terras tradicionalmente ocupadas é
relativamente recente, portanto, os mecanismos para a solução dos conflitos
socioambientais oriundos dessa questão ainda estão em fase de debate e construção.
Os números do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) indicam que as florestas públicas
federais no Brasil – que possuem populações tradicionais e familiares, onde ocorre
exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros – estão estimadas em
138 milhões de hectares, do total de 222,86 milhões de hectares de florestas públicas
federais, o que representa 61,9% do total de florestas públicas federais cadastradas
(BRASIL, 2015). A maior proporção dessas áreas está localizada na Amazônia Legal.
Os diversos arranjos sociais impetrados sob a ótica homem/natureza vividos pelas
emergentes e legalmente reconhecidas populações tradicionais colaboram para a
manutenção do ecossistema como um todo, tanto em seus aspectos ambientais
quanto socioambientais.
Com o advento da Constituição da República de 1988, o Brasil inaugura uma nova fase
para assegurar o direito à terra aos povos e comunidades tradicionais, o que é
respaldado no âmbito internacional pela Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é
signatário. Nota-se que a Convenção também admite a interligação entre a proteção

2 CALEGARI, M. G. A.; HIGUCHIO, M. I. G.; BRUNO, A. C. Povos e comunidades tradicionais: das áreas protegidas à visibilidade política de grupos
sociais portadores de identidade étnica e coletiva. Revista Ambiente & Sociedade. São Paulo, jul-set de 2014, vol. 17, n. 03, p. 115-134.
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dos recursos naturais e a existência de comunidades e populações tradicionais em
áreas de floresta nativa.
No novo cenário político a partir da Constituição de 1988, a definição de espaços territoriais
protegidos nas unidades de federação compete ao Poder Público, com ênfase no Art. 225
desta Constituição, assegurar o direito de todos ao “meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”.
A sobreposição fundiária de unidades de conservação de proteção integral3 e os
territórios tradicionais (terra indígena, territórios de uso das comunidades tradicionais,
terras de quilombos, dentre outras) é uma realidade brasileira que exige atenção e a
busca de medida justa para compatibilizar os interesses sociais e ambientais envolvidos.
Deste modo, a criação de espaços ambientalmente protegidos que não admitem a
presença de populações tradicionais, como ocorre no Brasil, principalmente com
unidade de conservação (UC) de proteção integral, promove conflitos entre o direito ao
meio ambiente equilibrado e os direitos territoriais e culturais, ambos previstos na
Constituição Federal de 1988.
É necessário pensar como contemplar esses diversos interesses de forma que garanta
às populações tradicionais o respeito e direito ao território. Em outras palavras, o nosso
questionamento é discutir se existe incompatibilidade entre a proteção ambiental e o
respeito aos direitos à terra das populações tradicionais.
Para responder essa indagação iremos analisar a intrusão do Parque Estadual Charapucu ao
Assentamento Agroextrativista Ilha de Charapucu (PAE), em Afuá, região do arquipélago
marajoara, no estado do Pará, que é ocupada por populações tradicionais ribeirinhas.4
A pesquisa, portanto, discute os mecanismos jurídicos utilizados pelo Estado do Pará
para criação da UC sobreposta a assentamento federal, além dos aspectos da gestão dos
conflitos socioambientais com as comunidades tradicionais promovidos pela intrusão do

3 A lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (Lei 9.885/2000) define como unidade de conservação de proteção integral as que têm
como “objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei” (§ 1o, art. 7º), não sendo prevista a permanência das populações tradicionais.
4 O trabalho se desenvolveu a partir da consulta a documentos adquiridos através de ofícios referentes à criação, tanto do Parque
Ambiental do Charapucu, à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA), administrado atualmente pelo Instituto de
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), quanto por documentos oriundos do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Superintendência Regional do INCRA – Belém (SR-1), responsável pelo Assentamento
Agroextrativista Ilha de Charapucu.
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parque ambiental ao apossamento agroecológico, criando conflito com as comunidades
tradicionais que residem e exploram os recursos naturais na área de estudo.
Em uma primeira análise, resta claro que a criação do Parque se deu ao arrepio da
legislação vigente e sem considerar os direitos territoriais de populações tradicionais
que já haviam sido reconhecidos pelo Estado. As comunidades preexistiam ao parque
e já tinham o direito de usar os recursos ambientais locais.
Analisamos como a questão ambiental tem sido utilizada para violar direitos, ou seja,
buscamos compreender como o discurso ambiental (justificativas e os meios) tem sido
usado para sobrepor os interesses de proteção ambiental ao interesse das
comunidades tradicionais no uso e manejo de suas áreas.

Relevância da análise e efeitos socioambientais
O diálogo sobre as sobreposições de categorias jurídicas distintas, sejam unidades de
conservação (UC) ou projetos da reforma agrária, em relação ao território dos povos e
comunidades tradicionais, precisa ser cada vez mais destacado na pauta dos grandes
debates sobre os usos das áreas de uso comum. A debilidade na gestão das políticas
públicas voltadas para a proteção dos recursos naturais renováveis e suas diversas
formas de exploração ocasiona na Amazônia e no Brasil fortes embates e sérios
conflitos socioambientais.
Na Amazônia, a iminência dos conflitos envolvendo áreas de populações tradicionais
coloca em evidência a falha presente nas políticas públicas que nem sempre
contemplam o interesse das populações tradicionais aliado à proteção da natureza.
As sobreposições entre UC e terras indígenas, por exemplo, já apresentam um
panorama de recorrência na Amazônia5 e constroem um pano de fundo para um
acalorado debate entre os defensores das UC de proteção integral e, em oposição a
essa corrente, os que defendem os territórios indígenas dentro das áreas sobrepostas,
ou seja, territórios de reprodução dos seus modos de vida e cultura, de acordo com as
prerrogativas constitucionais de 1988.6
5 Terras Indígenas & Unidades de Conservação da natureza: o desafio das sobreposições / organização Fany Ricardo. São Paulo: Instituto
Socioambiental (ISA), 2004, p. 7.
6 São as terras indígenas de que trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo processo de
demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96.
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Observamos a necessidade imperiosa de elevar essa discussão a outras áreas, como a
sobreposição de UC e projetos de reforma agrária ao território das comunidades
tradicionais. É nesse contexto que a pesquisa se insere e se propõe a analisar um caso
de sobreposição de UC estadual a assentamento agroextrativista em territórios de
comunidades tradicionais da região do Marajó, no estado do Pará. O estudo será base
para outras análises de sobreposições de áreas protegidas ao território das populações
tradicionais na Amazônia.
Parte-se de uma abordagem multidisciplinar para definir os conceitos de populações
tradicionais e territórios tradicionalmente ocupados, através de levantamento
bibliográfico na área da geografia e antropologia jurídica, método de extrema
importância para comprovar que o Direito não é uma ciência fechada às suas próprias
definições jurídicas e que a contribuição das outras áreas do conhecimento humano
sobre os conflitos em voga contribui com a solidificação do debate.
O conflito socioambiental envolvendo a sobreposição do Parque do Charapucu e o
Assentamento Agroextrativista Ilha Charapucu mostra como a falta de comunicação entre
o Estado, na figura dos órgãos ambientais e de regularização fundiária, e os interesses das
populações tradicionais se dá de forma precária, com informações desconexas.
Os dados levantados para a pesquisa também deram suporte à investigação da
autonomia das populações tradicionais a partir da análise das legislações nacionais e
internacionais que determinam os direitos dos povos e comunidades tradicionais,
como o Decreto n.º 6.040 de 2007 e a Convenção 169 da OIT, e ajudaram a entender
como seus interesses são relativizados pelas representações do governo no que tange
ao atendimento das suas demandas.
A análise da legislação estadual ratificou a ausência de comunicação com a lei federal.
Observa-se o descompasso das ações do Estado do Pará ao criar um parque ambiental
sobreposto a um assentamento federal; agravado pelo fato de não consultar a população
local, gerou graves consequências sociais promovidas pela inobservância dos direitos
territoriais das comunidades tradicionais ali existentes e detentoras de direitos territoriais
por meio da criação do projeto de assentamento agroextrativista Ilha Charapucu.
Conforme consta no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre
Ministério Público Estadual e Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), a Secretaria de
Patrimônio da União relata que, ao final de 2010, foi surpreendida com a criação do
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Parque Estadual, causando estranheza a esta Secretaria devido à não consulta por
parte do órgão ambiental.
A problemática do caso em questão traz à tona a antiga discussão sobre os limites da
preservação das áreas de relevante interesse ambiental frente à manutenção dos
modos de vida das populações tradicionais. Essa é uma das questões mais delicadas e
discutidas no âmbito dos movimentos ambientalistas no Brasil e que divide opiniões
entre favoráveis e contrárias à presença e permanência de pessoas nas UC, como, por
exemplo, as de proteção integral. Há de um lado os que se manifestam contrariamente
à presença de pessoas nesses espaços, pois a presença humana nas áreas
ambientalmente protegidas acarretaria prejuízos à preservação. Em oposição a esse
pensamento, há a afirmação de que a presença de populações tradicionais em grande
parte das áreas de conservação no Brasil é anterior a sua criação. Esse debate também
ganha proporção no mundo jurídico e se traduz do ponto de vista prático na busca de
soluções de conflitos socioambientais como os aqui tratados.
É importante, portanto, reconhecermos que vigora no país um pluralismo jurídico e,
diante disso, Wolker (1994) define pluralismo jurídico como sendo a “[...] multiplicidade
ou práticas normativas num mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos ou
consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades
existenciais, materiais ou culturais”. Questionamos: como mediar, ou seja, resolver o
conflito entre direito das populações tradicionais e a proteção dos recursos naturais?
Esse conflito é real ou apenas teórico? Com base nisso, ressaltamos a importância da
pesquisa no equacionamento dessas indagações.
A pesquisa discutiu os mecanismos jurídicos utilizados pelo Estado do Pará para criação
da UC sobreposta a assentamento federal, além dos aspectos da gestão dos conflitos
socioambientais com as comunidades tradicionais promovidos pela intrusão do parque
ambiental ao apossamento agroecológico, criando colisão de interesses com as
comunidades tradicionais que residem e exploram os recursos naturais na área de estudo.
Avaliamos como a questão ambiental tem sido utilizada para violar direitos, ou seja,
buscamos compreender como o discurso ambiental (justificativas e os meios) tem sido
usado para sobrepor os interesses de proteção ambiental ao interesse das
comunidades tradicionais no uso e manejo de suas áreas.
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Percurso metodológico
O trabalho se desenvolveu a partir da consulta a documentos adquiridos por meio de
ofícios referentes à criação, tanto do Parque Ambiental do Charapucu, à secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA), administrado atualmente pelo Instituto de
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), quanto
por documentos conseguidos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), Superintendência Regional do INCRA – Belém (SR-1), responsável pelo
Assentamento Agroextrativista Ilha de Charapucu.
Alguns documentos relacionados ao INCRA, como portaria de criação do
Assentamento Agroextrativista Ilha de Charapucu e alguns mapas do perímetro em
conflito, foram disponibilizados via pedido junto à plataforma e-SIC,7 fundamentados
com base na Lei n.º 12.527/2011,8 que disciplina o acesso à informação pública.
Também analisamos o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) formalizado pelo
Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) conjuntamente com o Ministério Público
Federal (MPF), INCRA, Ideflor-bio, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU),
Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) do Pará e o Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Afuá, cujo objetivo do TAC é
encontrar uma solução para o conflito.
Foi realizada entrevista à atual gestão do Parque Ambiental junto ao Ideflor-bio para
esclarecimentos sobre o andamento das ações para resolução dos conflitos
socioambientais na região e quais têm sido as medidas empregadas pelo órgão a fim
de efetivar o que foi estabelecido no TAC.
Fizemos o estudo de casos semelhantes e analisamos como os órgãos fundiários e
ambientais lidam com o assunto, além da posição do Judiciário quanto à judicialização
do conflito.

7 Disponível em: <https://esic.cgu.gov.br/sistema/Principal.aspx>.
8 A Lei n.º 12.527/2011 (LAI) regulamenta o direito fundamental de acesso à informação pública e estabelece, sobretudo, o dever de
transparência ativa e passiva do Estado. Além de determinar a divulgação espontânea de informações de interesse público, a legislação
obriga os órgãos públicos a criarem e manter ativado o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC).
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Histórico do conflito socioambiental entre Parque Estadual
Charapucu e Assentamento Agroextrativista Ilha de Charapucu
O arquipélago do Marajó tem destaque na Constituição do Estado do Pará, art. 13, o
qual cita os bens do Estado, dentre eles, as áreas de ilhas fluviais e lacustres não
pertencentes à União, considerados como Área de Proteção Ambiental (APA).9 A
classificação quanto APA torna determinada área ecológica oficialmente protegida
contra processos de intervenções antrópicas que possam impactar de forma
significativa o meio ambiente.
Neste contexto, o Parque Estadual Charapucu é a única unidade de conservação na
categoria de proteção integral da APA Marajó. Segundo o art. 11, da Lei 9.985 de 2000,10 a
categoria de manejo classificada como Parque “Tem por objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”.
O Parque Estadual do Charapucu abriga famílias tradicionais extrativistas que moram
em seu interior desde antes da data de sua criação. Em razão disso, a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SEMA)11 assinou em 2013 um Termo de Compromisso com
a população tradicional residente no parque para permitir a sua moradia e
regulamentar o uso dos recursos naturais para fins de subsistência até que seja
realizado o seu reassentamento. Até o presente ano não houve direcionamento quanto
à situação das famílias.
A grande questão salientada nesse recorte diz respeito à legitimidade de criação do
Parque, visto que na área onde este se localiza já existe um Assentamento
Agroextrativista criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) em 2009. O PAE destina-se a reconhecer o direito de populações

9 Art. 13, § 2º. O arquipélago do Marajó é considerado área de proteção ambiental do Pará, devendo o Estado levar em consideração a
vocação econômica da região, ao tomar decisões com vista ao seu desenvolvimento e melhoria das condições de vida da gente marajoara.
10 Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que divide as categorias de unidades de conservação federais em dois grandes
grupos: proteção integral e uso sustentável.
11 Todos os processos de criação do Parque competiam à SEMA. Quando o Ideflor-bio foi criado, passou a assumir a administração das Unidades
de Conservação estaduais, incluindo o Parque Charapucu. O Ideflor-bio foi criado por meio da Lei Estadual n.° 6.963, de 16 de abril de 2007 e
modificado pela Lei Estadual n.º 8.096/2015, atendendo a exigência da Lei Federal n.° 11.284, de 02 de março de 2006, que versa sobre a
Gestão de Florestas Públicas. Com sede estabelecida na capital e com circunscrição em todo o território paraense, atua de forma
descentralizada a partir de quatro unidades administrativas regionais, dotadas de corpo técnico e estrutura operacional, sendo a Regional de
Carajás no município de Marabá, a Regional do Baixo Amazonas nos municípios de Santarém e Monte Alegre e a Regional do Xingu no
município de Altamira.
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agroextrativistas usufruírem os recursos naturais da área de modo sustentável,
objetivando garantir sua sobrevivência, tendo, portanto, propósitos totalmente
diferentes do que fundamenta o Parque, unidade de conservação marcada pela
proteção integral, onde não se admite a presença de pessoas, nem o uso dos recursos.
Outro fato que merece expressivo destaque é que o Parque Ambiental foi criado em
2010 sem ouvir as famílias tradicionais habitantes da região, prejudicando seus modos
de vida tradicionais, baseados na exploração dos recursos naturais renováveis.
Atualmente, a questão da sobreposição do Parque Estadual Charapucu com o
Assentamento Agroextrativista do INCRA está sendo coordenado pela 8ª Promotoria
de Justiça do Estado do Pará/MP do Pará, em conjunto com o Instituto de
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – Ideflor-bio, além
do INCRA e outros órgãos.
Para o Ministério Público, há a necessidade imperiosa da execução da consulta nos
termos da Convenção 169 da OIT, objetivando ouvir a comunidade e verificar qual a
melhor solução para a gestão do território e manejo nas áreas em conflito, o qual
percorre por diversas possibilidades jurídicas, almejando uma possível solução do
conflito. Com base nesses pressupostos, o MP expediu recomendação para que a
SEMA, à época do acirramento do conflito, realizasse a consulta prévia nos padrões
apontados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, recomendando também
que seja garantida a permanência das atividades tradicionais das comunidades que
estão inseridas dentro do Parque.
O Parque Estadual Charapucu possui uma área de 65,1 mil hectares, criado em
dezembro de 2010, incidindo integralmente dentro do polígono do Projeto de
Assentamento Agroextrativista (PAE) Ilha Charapucu do INCRA, criado pela Portaria n.º
165, de 11 de novembro de 200912 com uma área de 201,7 mil hectares.13
O Parque é uma Unidade de Conservação (UC) Estadual de proteção integral onde não
é admitida a presença de pessoas nem o uso direto dos recursos naturais. O PAE é um
assentamento federal que se destina a reconhecer o direito de populações tradicionais,
que utilizam os recursos florestais de modo sustentável.
12 Consideram-se as disposições contidas no Termo de Cooperação Técnica, celebrado entre a Secretaria de Patrimônio da União e o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, publicado no DOU de 22/11/2005, no qual a SPU autoriza o INCRA a criar projetos de assentamento
sustentáveis.
13 Duzentos e um mil, setecentos e sessenta e oito hectares, oitenta e um ares e dez centiares.
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Diante disso, o grande questionamento levantado baseia-se nas prerrogativas legais
estaduais que fundamentam a criação do parque ambiental no interior de um
assentamento, visto que tal ação viola os pressupostos de criação da UC, previstos na
Lei n.º 9.985 de 2000.
Os estudos para a criação de um Parque Estadual no município de Afuá, na Ilha do
Marajó, com a denominação de Charapucu, decorreram em função da iniciativa do
Governo do Estado do Pará via Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no
cumprimento das determinações do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do
Estado do Pará, instituído por meio da Lei n.º 6.745, de 06 de maio de 2005, que
destaca a ilha na foz do rio Amazonas, município de Afuá, como de referência para
criação de Unidades de Conservação da Natureza de Proteção Integral; assim como da
Lei n.º 7.398, de 16 de abril de 2010, que dispõe sobre o Zoneamento EcológicoEconômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará.
Também se levaram em consideração as conclusões do trabalho “Espécies Ameaçadas
e Áreas Críticas para a Biodiversidade no Pará, 2009”, o qual iniciou no ano de 2008,
em parceria do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) com a Conservação
Internacional (CI) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). Estas mesmas
entidades foram responsáveis pelos trabalhos que resultaram na lista das espécies da
flora e da fauna ameaçadas no estado do Pará, homologada por meio da Resolução
COEMA n.º 54, de 24/10/2007.
O discurso utilizado pelo órgão ambiental é de que a UC serviria como uma das zonas
núcleos, atendendo ao critério estabelecido pela Unesco (Órgão das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura), visando ao reconhecimento do Arquipélago do
Marajó como Reserva da Biosfera.
Em 2015, o Ministério Público do Estado do Pará (MPE) propôs um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) considerando a criação do Parque Estadual do
Charapucu no município de Afuá, por intermédio do Decreto n.º 2.592, de 09 de
novembro de 2010, o qual incide integralmente sobre o Projeto de Assentamento
Agroextrativista Ilha do Charapucu, do INCRA, destinado inicialmente ao assentamento
de 406 famílias agroextrativistas, posteriormente ampliados para 1.200 famílias e os
litígios ocorridos na área relatados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afuá,
decorrentes da mencionada sobreposição e tendo em vista a necessidade de solução
amistosa do conflito resultante da mencionada sobreposição.
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Atualmente há uma proposta de redimensionamento do Parque que, segundo o MPE,
seria viável e incidiria em uma área que não afetaria as famílias que ocupam o
perímetro, sem a necessidade de realocação. Segundo relato via entrevista a uma das
gestoras do PAE, os moradores da área não entraram em consenso quanto a isso,
inclusive se manifestam desde o início contra a existência do PAE. Os moradores não se
sentem representados dentro dos processos decisórios que discutem seus direitos na
área de conflito. Enquanto a situação não é resolvida pelos órgãos competentes, as
tensões vividas pelas famílias se agravam.
Os estudos para a resolução do conflito seguem conduzidos pelo MPE e Ideflor-bio. De
10 a 29 de abril de 2018 foi realizada uma expedição pelo Ideflor-bio ao Parque
Estadual do Charapucu para subsidiar os estudos de redimensionamento e criação de
nova unidade de uso sustentável no entorno.
Ressalta-se também que em 27 de março de 2017 o órgão ambiental participou de
reunião sobre os conflitos do Parque, convocada pelo Ministério Público Federal (MPF).
Para uma das gestoras do parque entrevistadas, o INCRA tenta se eximir da culpa
alegando que, quando se criou o parque, o assentamento já existia. O fato é que o
Estado já sabia da existência de um assentamento na área em que foi criado o PAE.
Observa-se que a falta de dados integrados entre Estado e Governo Federal
potencializa os problemas.

As garantias jurídicas de acesso aos recursos naturais
pelas populações tradicionais
No cenário global, a criação de áreas protegidas é um importante meio para a
conservação da natureza, incluindo a criação de parques e reservas ambientais
(DIEGUES, 2001, p. 13). A maneira como esses espaços ambientalmente diferenciados
foram criados no Brasil, desde a década de 90 do século passado, acabaram, em
algumas situações, relativizando os direitos e a autonomia das comunidades
tradicionais em gerir seus territórios.
Entende-se, portanto, que populações locais são aquelas cuja permanência e
perpetuação da cultura em determinado território permitiu a formação e o
desenvolvimento de sua territorialidade, expressa na relação com o lugar de pertença.
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Ao longo da história, o conceito de populações tradicionais foi definido com base na
antropologia, cuja contribuição fornece elementos para a instituição dos principais
dispositivos jurídicos sobre o tema, com campo de estudo delimitado na
Antropologia do Direito.
No plano da diversidade do campesinato amazônico, por exemplo, os povos e
comunidades tradicionais desenvolveram suas próprias técnicas de relação com a terra e
com o meio ambiente, fortemente influenciadas pela cultura indígena. Benatti (2003, p.
100) remonta ao século XVIII como período de formação do pequeno produtor rural de
base familiar ou caboclo amazônico, em razão das políticas pombalinas para a Amazônia,
da expulsão dos missionários e da miscigenação entre colonos, povos indígenas e negros.
No Brasil, a sensibilidade jurídica para com esses povos é recente. É fruto das lutas políticas
e sociais que marcaram o país no período pós-Ditadura no final da década de 1980, além
das pressões internacionais14 pela proteção da biodiversidade. De uma posição de
invisibilidade, os “povos da floresta”15 lançaram-se a uma posição protagonista no cenário
nacional, reivindicando direitos territoriais e culturais, bem como denunciando os impactos
ambientais sobre a floresta causados por projetos desenvolvimentistas.
Embora seja usual a utilização da expressão “populações tradicionais”, o termo que vem
se consolidando no discurso acadêmico e no próprio âmbito jurídico é o de povos e
comunidades tradicionais. A noção de “povos” possibilita a compreensão das identidades
próprias dos grupos sociais, abrindo horizontes de reconhecimento das diversidades que
foram por muito tempo invisibilizadas pelas pretensões oficiais, havendo assim uma
pluralidade implícita no conceito de povos,16 conforme aponta Almeida (2004, p. 9-32).
A partir do texto constitucional de 1988, a expressão “populações tradicionais” foi
incorporada ao direito nacional em 2000, com a Lei n.º 9.985. Anteriormente, atos
normativos já tratavam desse segmento social rural específico, mas sem a utilização
de um termo comum.

14 Foi marcante a influência dos grandes eventos internacionais sobre meio ambiente nesse processo, como a Conferência de Estocolmo em
1972, a publicação do Relatório Nosso Futuro Comum em 1987 e a preparação para a Conferência no Rio de Janeiro em 1992.
15 Essa expressão é utilizada em referência à Aliança dos Povos da Floresta, formada em 1986, com a participação do Conselho Nacional dos
Seringueiros (CNS), da União Nacional das Nações Indígenas (Uni) e do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi) (VIANNA,
2008, p. 224).
16 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras tradicionalmente ocupadas – processos de territorialização e movimentos sociais. Revista
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 6, n. 1, 2004; Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e
Regional; editor responsável Henri Acselrad: A Associação, 2004, p. 32.
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Como exemplo, observa-se que a norma que criou os projetos de assentamento
agroextrativistas (Portaria INCRA n.º 268 de 23 de outubro de 1996), reconhecida
atualmente como importante modalidade de acesso ao território das populações
tradicionais, mencionava “populações que ocupem ou venham ocupar áreas dotadas
de riquezas extrativistas”, destinadas a exploração via “atividades economicamente
viáveis, socialmente justas e ecologicamente sustentáveis”.
É importante observar que as populações tradicionais não indígenas ou não
quilombolas têm seus direitos territoriais definidos no Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela Lei n.º 9.985 de 2000, dentro das
categorias Reservas Extrativistas (Resex) e Reservas de Desenvolvimento Sustentável
(RDS), ainda que nas Florestas Nacionais também seja assegurada a presença de
populações tradicionais. O objetivo dessas unidades é proteger os meios de vida e a
cultura de populações extrativistas e tradicionais, garantir o uso sustentável de
recursos naturais da unidade.
A legislação brasileira passou a adotar ainda o conceito de “povos e comunidades
tradicionais” inserindo o termo ao ordenamento jurídico por via do Decreto n.º
6.040/2007 que instituiu a “Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais” (PNPCT).
A Convenção sobre a Diversidade Biológica,17 assinada durante a Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em junho de 1992, no Rio de
Janeiro, é um marco importante na atual discussão das questões que envolvem as
populações tradicionais.
Nas UC, a compreensão do território permite identificar diferentes valores no que concerne
ao sentido de território. Para a geografia, por exemplo, o território é uma categoria de
análise que possibilita a compreensão dos conflitos derivados das relações estabelecidas
entre os atores sociais e os distintos interesses na exploração dos recursos naturais.

17 A Convenção sobre a Diversidade Biológica foi assinada na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio
de Janeiro, em 1992. Seus objetivos centram-se na conservação da diversidade biológica, no uso sustentável da biodiversidade por meio
da repartição justa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos, a CDB, portanto, incorpora os valores ecológico,
social, econômico e cultural na conservação da biodiversidade e, em diferentes escalas, da reflexão no nível do ecossistema planetário até
o estudo do patrimônio genético.
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A partir da percepção das diferentes concepções acerca do território é possível entender
como se constroem as territorialidades nos diferentes espaços tradicionalmente
ocupados. Nesse contexto, entendemos que a territorialidade possui estreita relação
com o surgimento dos conflitos, uma vez que as populações tradicionais que vivem nas
UC interagem com sujeitos diversos, sejam eles organizações não governamentais, seja o
próprio Estado na figura dos órgãos fundiário e ambiental.
As comunidades tradicionais residentes na região do conflito estudado são compostas
por populações ribeirinhas, caracterizadas e alijadas aos núcleos dinâmicos da economia
nacional, que ao longo da história do Brasil, como define Arruda,18 adotaram o modelo
da “cultura rústica”, refugiando-se nos espaços menos povoados, onde a terra e os
recursos naturais ainda são, ou eram em alguns casos, muito abundantes, possibilitando
sua sobrevivência e a reprodução desse modelo sociocultural de ocupação do espaço e
exploração dos recursos naturais determinados pela especificidade ambiental e
histórica do processo ecológico das comunidades que nela persistem.

Sobreposições de categorias: casos ilustrativos
No Estado do Pará e na Amazônia como um todo é comum encontrarmos casos de
sobreposição de áreas de interesse ambiental a outras categorias jurídicas como terras
indígenas e territórios pertencentes a remanescentes de quilombos.
Existem atualmente no Brasil mais de 80 casos de sobreposição de áreas protegidas
segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA), reafirmados pelas pesquisas do
Imazon.19 A maioria são sobreposições de Terras Indígenas e de Territórios Quilombolas
com UC. Em todas as incidências, as populações tradicionais são atores do conflito, seja
pela permanência nas áreas de uso tradicional, seja pela dependência e acesso aos
recursos naturais renováveis.
Os conflitos territoriais apresentam um evidente antagonismo entre os direitos
tradicionalmente adquiridos e os direitos ao meio ambiente. Persiste, portanto, o
histórico antagonismo entre protecionismo e preservacionismo, apontando que há

18 ARRUDA, R. S. V. Populações Tradicionais e a Proteção dos Recursos Naturais em Unidades de Conservação. In: Anais do Primeiro Congresso
de Unidades de Conservação. Vol. 1, Conferências e Palestras, p. 262-276. Curitiba, Brasil, 1997.
19 Disponível em: <http://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/ares_protegidas_na_amazonia/3-areasprotegidas-na-amazonialegal-pdf>.
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necessidade de maior interação entre os órgãos responsáveis pela criação de áreas
protegidas. O caso estudado mostra com clareza a falta desse diálogo, pois o Estado do
Pará, ignorando a legislação federal e as políticas públicas de reforma agrária já
existentes na Ilha de Charapucu, criou um parque ambiental com o objetivo de
preservar a flora e a fauna, tomado pelo discurso da proteção da natureza por si só.
É válido, portanto, perceber que isso ocorre devido ao planejamento governamental
desorganizado e sem articulação quando se trata dos territórios tradicionais. Por
exemplo, é muito comum uma UC ser criada sobre uma terra indígena, ou territórios
quilombolas serem delimitados dentro de UC.
No caso do Parque Charapucu, o uso dos recursos naturais pela população extrativista
residente em seu interior contradiz os objetivos pelos quais a área ambiental foi criada,
gerando conflitos com o órgão ambiental. O problema atinge proporções em maiores
escalas porque na grande maioria das vezes essas populações nem ao menos são
consultadas sobre a criação dessas áreas, uma evidente prova do desrespeito às
prerrogativas da Convenção 169 da OIT no item consulta prévia.
O que ocorre atualmente quanto à sobreposição na Ilha de Charapucu é que a categoria
de manejo do parque ambiental inviabiliza as práticas extrativistas já garantidas
quando da criação do Assentamento Agroextrativista Ilha Charapucu, potencializando
os conflitos na gestão territorial e ambiental da área.
Desde a década de 1980, quando começaram a ser criadas as primeiras áreas
protegidas no Brasil, já havia discussões sobre como se daria o diálogo entre a
instrumentalização dessas áreas e as populações tradicionais nelas residentes. A
grande questão era se pensar como não limitar as populações tradicionais à criação
desses espaçosos protegidos.
Um exemplo dos primeiros conflitos envolvendo o tema pode ser observado no caso
da Estação Ecológica Jureia-Itains, criada em 1986, localizada nos municípios de Iguape,
Miracatu, Itariri e Peruíbe, na região sul de São Paulo. A UC é gerenciada pela esfera
estadual e é administrada pela Fundação Florestal, ligada à Secretaria Estadual de Meio
Ambiente. Possui uma área total de 79.830 hectares. A estação apresenta conflitos
socioambientais envolvendo a permanência de populações tradicionais e a exploração
dos seus recursos naturais por estas. A população local é reconhecida como caiçara e
possui cultura e modos de vida próprios.
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Até meados de 1987 o abuso de poder e a violência eram recorrentes na área, motivados
por fortes conflitos fundiários, com registros de mortes. Após a criação da UC, os conflitos
diretos foram atenuados e começaram-se os conflitos territoriais. Um deles se relaciona
às normas da categoria estação ecológica que impedem as atividades tradicionais
desenvolvidas pelos ocupantes, como caça e pesca, além da agricultura de subsistência.
As famílias esbarram, portanto, com várias dificuldades em morar no interior da estação,
primeiro porque o uso dos recursos naturais é considerado ilegal, e isso implica na
comercialização dos seus produtos. Além, disso, vivem sob forte ameaça de
reassentamento, isso motiva ao desenvolvimento de atividades de curto prazo.20
A sobreposição de áreas quilombolas também é um dos desafios a serem enfrentados
pelo Estado brasileiro em atendimento às demandas dos remanescentes de
quilombos. No âmbito do estado do Pará, apesar de termos um número não tão
elevado de casos de sobreposição de unidades de conservação estaduais com outras
categorias jurídicas em relação às UC federais, os casos existentes no estado têm
dificultado, por exemplo, a titulação de áreas quilombolas.
Observa-se, como ilustração, a criação de UC estaduais em diferentes períodos dentro
de territórios quilombolas em Oriximiná, no estado do Pará. A primeira UC criada na
região foi a Reserva Biológica do Rio Trombetas em 1979. Em decorrência disso,
diversas famílias chegaram a ser expulsas com violência de suas casas. Embora tenha
havido repressão dos órgãos ambientais, os quilombolas resistiram e continuaram
explorando os castanhais da reserva biológica. A reivindicação das comunidades
quilombolas de Oriximiná se pauta na revisão dos limites de tais unidades de forma a
excluir a área de ocupação quilombola e garantir a sua titulação em seu nome.
Em vistas ao conflito em Oriximiná, o Governo do Estado do Pará assumiu o
compromisso de rever os limites das Florestas Estaduais a fim de assegurar a
regularização das Terras Quilombolas Ariramba e Cachoeira Porteira. Para isso
apresentou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei n.º 04/2017 determinando a
exclusão dos dois territórios quilombolas do perímetro das Flotas. O projeto de lei foi
aprovado pelo Legislativo em novembro de 2017 e sancionado pelo governador Simão
Jatene em 11 de janeiro de 2018, dando origem à Lei n.º 8.595, de 11 de janeiro de 2018.21

20 OLIVEIRA, Eliane Rita. Populações humanas na Estação Ecológica Jureia-Itatins. Série Documentos e Relatórios de Pesquisa n. 2. São Paulo: USP,
2004.
21 Lei n.° 8.595, de 11 de janeiro de 2018. Altera os Limites das Florestas Estaduais de Faro e do Trombetas, desafeta as áreas de uso das
Comunidades Quilombolas de Cachoeira e de Ariramba.
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Em comparação ao âmbito federal, em que se observa maior número de conflitos
envolvendo sobreposições, observa-se que o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente
criaram diversos obstáculos para o andamento dos processos das Terras Quilombolas
Alto Trombetas. Um deles ocorre em 2007, após o ICMBio encaminhar este e outros
casos de unidades de conservação sobrepostas a terras quilombolas à Câmara de
Conciliação da Advocacia Geral da União. Em 2015, os processos foram encerrados sem
conciliação. Em março de 2016, INCRA e ICMBio criaram um Grupo de Trabalho para
solucionar impasses envolvendo os dois órgãos, entre eles o que vem impedindo a
titulação de terras quilombolas em Unidades de Conservação.
Passaram-se anos e o processo de titulação das terras quilombolas permaneceu
paralisado, o MMA autorizou a exploração minerária e madeireira na Flona SaracáTaquera. Em 2013, o Ibama concedeu a Licença de Operação para a Mineração Rio do
Norte extrair bauxita no platô Monte Branco parcialmente incidente em terra
quilombola sobreposta à Flona.22
Foi somente após a publicação do relatório de identificação dos territórios quilombolas
do Alto Trombetas I e II feito pelo INCRA, via determinação judicial, o ICMBio e o MMA
iniciaram as negociações com os quilombolas e outros órgãos representantes do
governo, pautado em propostas para regularizar essas áreas. Enquanto as titulações
não são efetivadas, os quilombolas vivem um cotidiano de conflitos e restrições devido
à sobreposição com as Unidades de Conservação. Relatam, inclusive, as dificuldades
para desenvolver atividades de subsistência, como a agricultura, pesca etc.
Somado a isso, denunciam os recorrentes episódios de abuso de autoridade e violência
por parte dos fiscais do órgão ambiental.
Os exemplos ilustram os resultados, implicações e consequências da sobreposição de áreas
definidas como UC e a forma condutora de impactos negativos para a vida das populações
que moram e desenvolvem sua cultura e suas dinâmicas de subsistência nesses locais. A
morosidade na resolução desses conflitos é outro fator que merece atenção, pois resta
claro que a prioridade para esses casos por parte do governo é mínima.
Outros exemplos na Amazônica são apresentados por Brito23 (2008, p. 10) ao apontar
que, no Amapá, além de reservas indígenas, há conflitos com a criação em áreas
22 Disponível em: <http://www.quilombo.org.br/sobreposicao-com-unidades-de-conser>. Acesso em: 19 de novembro de 2017.
23 BRITO, D. M. C. Conflitos em unidades de conservação. Revista de Humanidades do Curso de Ciências Sociais, Macapá, v. 1, n. 1, p. 10, 2008.
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simultâneas a UC como Parque Nacional (Parna), Reserva biológica (Rebio) e Floresta
Nacional (Flona) como meios de compensação ambiental onde a população tradicional
da área não foi convidada para a discussão. Percebemos, portanto, que a criação de
áreas protegidas, da forma como os processos são conduzidos, inclui o meio ambiente,
mas exclui quem mantém a floresta “em pé” por gerações.

2. Considerações Finais
Os conflitos entre populações tradicionais e as áreas protegidas, ou seja, de relevante
valor ecológico, não são novos. O deslocamento dessas populações e a proibição do
acesso às áreas protegidas para o extrativismo, por exemplo, acirram ainda mais os
embates socioambientais nesse tema quando essas situações são aliadas à
sobreposição de categorias jurídicas como unidade de conservação, terra indígena,
território quilombola e assentamentos agroextrativistas.
A pesquisa trouxe uma reflexão sobre os conflitos decorrentes da sobreposição de
Unidade de Conservação estadual ao território das populações tradicionais da Ilha de
Charapucu, no Marajó, que já exerciam seu direito ao território através do
Assentamento Agroextrativista Ilha Charapucu. O cenário revela, portanto, uma relação
de indefinição jurídica quanto à legitimidade de criação do parque ambiental e o
embate entre atores e agentes do governo presentes nessa área.
Os estudos demonstram que as disputas territoriais e os conflitos socioambientais
referentes à institucionalização das UC no Brasil possuem em comum a luta pela
permanência na terra pelas populações tradicionais, e que a falta de comunicação
entre órgão fundiário e ambiental contribui para a intensificação dos conflitos.
O cenário estudado torna evidente mais uma vez a grande irregularidade fundiária
existente na Amazônia, que detém grandes áreas de terras ocupadas por populações
tradicionais e que possuem sua autonomia decisória relativizada frente aos interesses
do Estado quando da criação de UC.
É possível, portanto, afirmar que no caso em tela, assim como em outros existentes no
Brasil, seja com relação à intrusão de UC e terra indígena, seja em territórios
quilombolas ou de assentamentos da reforma agrária, a concepção de área protegida
se sustenta em um molde puramente ambiental e não socioambiental, como se as
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comunidades tradicionais que já preexistiam à criação da UC fossem totalmente
externas ao ambiente que precisa ser “protegido”.
Chamamos atenção para a necessidade de se incorporar o discurso e as definições que
compreendem o próprio conceito de território e territorialidades na Amazônia às ações
do Estado. Uma crítica à posição do direito que muitas vezes é fechada à própria norma
e legislações. Essa imposição se reflete na elaboração de políticas públicas que nem ao
menos tece um diálogo entre a esfera estadual e federal, e o mais importante, não
insere as populações tradicionais diretamente envolvidas nesse processo.
Enquanto a situação de Charapucu não é resolvida, as populações tradicionais que
vivem em seu interior seguem na luta pela garantia dos direitos territoriais, afirmando
posições contrárias à permanência do PAE. Além dos conflitos políticos que também
são percebidos, os aspectos relacionados da gestão da área também se mostram
críticos devido à rotatividade de gestores e encaminhamento das novas demandas.
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1. Apresentação
1.1. Problema
Este projeto foi baseado no seguinte problema de pesquisa: “É possível desenvolver um
plástico biodegradável a partir do resíduo do maracujá amarelo?”.

1.2. Justificativa
O interesse no desenvolvimento de plásticos biodegradáveis tem aumentado nos últimos
anos com a demanda cada vez maior de produtos ecológicos. Os principais componentes
de plásticos biodegradáveis são as proteínas (como gelatina e caseína), os polissacarídeos
(como amido, pectina e celulose) e os lipídios (como ácido esteárico, ceras e ácidos graxos)
(CAMPO, 2014). Tais componentes são extraídos de plantas, alimentos ou tecidos animais e
oferecem opções alternativas de plásticos com matérias-primas renováveis.
Ainda, a produção de plásticos sintéticos está em constante desenvolvimento, atingindo um
montante de 335 milhões de toneladas em 2016 (PLASTICS EUROPE, 2018). Entretanto, os
plásticos demoram a apresentar ação microbiana e seu longo processo de decomposição
afeta o meio ambiente ao gerar a formação de ilhas de plásticos no meio dos oceanos, como
a existente no Pacífico. Eles também geram a liberação de aditivos químicos que
contaminam de forma tóxica o solo e a água, deixando-os impróprios para utilização.
Além da grande produção de resíduos plásticos, 1,3 bilhão de toneladas de resíduos
alimentares é gerada mundialmente a cada ano (ONU VERDE, 2013). Os resíduos orgânicos
representam 69% do total descartado no Brasil e estes são gerados a partir de
procedimentos inadequados que abrangem toda a cadeia produtiva.
Um dos principais procedimentos que geram resíduos orgânicos, sendo frequentemente
utilizado para a produção de sucos e geleias, é o processamento dos alimentos. O maracujáamarelo é um fruto que produz uma alta quantidade de resíduos ao ser processado, visto
que cerca de 70% da sua massa é descartada como um subproduto. O Brasil é o maior
produtor mundial de maracujá-amarelo, com 70% da produção mundial, e os resíduos
agroindustriais do fruto impactam negativamente o meio ambiente ao poluir o solo, a água
e o lençol freático e ao causar o acúmulo de lixo (COELHO; CENCI; RESENDE, 2011).
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Portanto, desenvolver um filme plástico biodegradável a partir de resíduos
agroindustriais tem papel fundamental na redução dos impactos negativos que tanto os
resíduos plásticos como os resíduos agroindustriais geram à fauna e à flora, contribuindo
para uma melhor qualidade do ambiente.

1.3. Objetivos
O objetivo geral foi desenvolver um filme biodegradável a partir do resíduo agroindustrial
do maracujá. A fim de atingir o objetivo geral deste trabalho, foi necessário alcançar os
objetivos específicos abaixo relacionados:
Coletar os resíduos de maracujá oriundos do processamento de sucos e geleias no Litoral
Norte Gaúcho;
a utilização de resíduos agroindustriais;
·· Promover
as características estruturais e funcionais
·· Estudar
do resíduo proveniente do maracujá;
uma farinha que utilize a casca do maracujá de forma integral;
·· Produzir
Estudar
sobre
de filmes biodegradáveis flexíveis;
·· Aplicar a farinhaa produção
em filmes plásticos biodegradáveis;
·· Desenvolver um produzida
protótipo
com
o filme.
··

2. Desenvolvimento
A fim de desenvolver este projeto, foram necessárias diversas etapas. Abaixo, segue a
metodologia utilizada.

2.1. Metodologia
2.1.1. Pesquisa bibliográfica
A primeira etapa do desenvolvimento deste projeto foi a revisão da literatura. Para isso,
buscaram-se trabalhos já publicados sobre o tema do projeto no Portal da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES).
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2.1.2. Produção da farinha da casca do maracujá
As cascas do maracujá foram coletadas nas agroindústrias da região do Litoral Norte do
Rio Grande do Sul. Foi realizado um estudo para a adequação da produção da farinha do
maracujá (FM), em que a metodologia foi adaptada (NASCIMENTO et al., 2012): (i) lavar as
cascas em água corrente; (ii) remover a polpa residual; (iii) cortar as cascas em 2cm2; (iv)
submergir as cascas em solução aquosa de 0,5% de ácido nítrico por 10 minutos; (v) secar
em estufa até peso constante; (vi) moer (moinho modelo MCF55, Arbel, Brasil).
2.1.3. Análise bromatológica da farinha da casca do maracujá
Foram realizadas análises bromatológicas da farinha da casca do maracujá de acordo
com as metodologias da Association of Official Analytical Chemists (2005) e Instituto
Adolfo Lutz (2008).
2.1.4 Preparação dos filmes plásticos biodegradáveis
A técnica de casting foi utilizada para a produção dos filmes plásticos biodegradáveis
(MALI; GROSSMANN; YAMASHITA, 2010).
Realizaram-se diferentes ensaios para a elaboração dos testes preliminares. Os primeiros
ensaios realizados podem ser visualizados na Tabela 1. Os demais ensaios foram
dimensionados de acordo com os resultados dos testes preliminares.
Tabela 1 - Concentrações dos ensaios contendo a farinha bruta
Insumos

Concentrações [%]
Ensaio 1

Ensaio 2

Ensaio 3

FM

2

3

4

Amido de milho

2

2

3,41

Glicerol

1

1

1

Fonte: Autora (2017).

Após a preparação das soluções filmogênicas através da técnica casting, estas foram
colocadas em placas de Petri de poliestireno e levadas para secagem em uma estufa
com circulação fechada a 35°C por 18h. Após a etapa de secagem na estufa, os filmes
produzidos foram colocados em dessecadores, por cerca de 120 horas, com controle
de umidade relativa (58% RH, 25 ºC).
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2.1.5. Caracterização dos filmes plásticos biodegradáveis
Os filmes plásticos biodegradáveis (FPB) foram analisados para conhecer suas
características e identificar alguma possível aplicabilidade. As análises realizadas foram:
2.1.5.1. Espessura
A espessura dos filmes foi medida utilizando um micrômetro digital (Mitutoyo Corp.,
Tóquio, Japão; modelo MDC-25) com a precisão de 0,001 mm e resolução de 0 a 25 mm.
A espessura de cada formulação foi determinada pela média dos valores de 12 tiras.
2.1.5.2. Umidade
A análise de umidade foi determinada de acordo com a Association of Official
Analytical Chemists (AOAC, 2005), através de método gravimétrico.
2.1.5.3. Solubilidade
Determinou-se o teor de solubilidade dos filmes através da agitação constante dos
discos com 2 cm de diâmetro em uma mesa agitadora (modelo NT 145, Brasil; Nova
Técnica – Equipamentos para Laboratório) e posteriormente através da secagem
em estufa a 105 ± 2 ºC durante 24 horas. O percentual de solubilidade foi expresso
como a diferença entre o peso inicial e o peso final da amostra após a submersão
da mesma em água.
2.1.5.4. Propriedades mecânicas
Para a realização dos testes de propriedades mecânicas, foi necessário cortar os
filmes de cada formulação em 12 tiras (80 mm – 10 mm). As tiras tiveram suas
espessuras medidas em três pontos aleatórios utilizando um micrômetro digital
(Mitutoyo Corp., Tóquio, Japão; modelo MDC-25) com a precisão de 0,001 mm e
resolução de 0 a 25 mm.
A partir dos dados de espessura de cada tira, as propriedades mecânicas de resistência à
tração [MPa], alongamento na ruptura [%] e módulo de Young [MPa] foram determinadas
utilizando-se um texturômetro (TA.XT2i e Stable Micro Systems, Reino Unido), de acordo
com a norma da American Society for Testing and Materials D882-12 (ASTM, 2012).
2.1.5.5. Permeabilidade ao vapor d’água
A permeabilidade ao vapor de água (PVA) dos filmes foi determinada gravimetricamente
com base no método padrão (ASTM E96M-16, 2016) com algumas modificações. O teste
foi realizado a 25 °C e o ganho de massa foi medido em um intervalo de 24 h.
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2.1.6. Mark up
Para a formação do preço de venda do filme plástico biodegradável produzido,
utilizou-se o método denominado Mark up (MENDES, 2009).

2.2. Análise de dados
Os resultados foram analisados através da Análise de Variância (ANOVA) de um fator
para verificar se as propriedades do filme se diferenciavam. As propriedades avaliadas
foram (i) solubilidade, (ii) espessura, (iii) resistência à tração, (iv) umidade, (v)
alongamento na ruptura e (vi) módulo de Young. O teste de Tukey foi utilizado para
identificar quais concentrações apresentavam diferença (MONTGOMERY, 2008).

3. Conclusão
3.1. Resultados da pesquisa
Abaixo, seguem os resultados obtidos.
3.1.1. Pesquisa bibliográfica
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando as palavras-chave passion fruit e film,
e o período pesquisado não foi fixado no Portal CAPES. Tal busca resultou em um total
de 831 resultados. Dentre estes, não se encontraram trabalhos na literatura
relacionados com a utilização da farinha integral da casca do maracujá de forma
sozinha na elaboração dos FPB.
3.1.2. Produção da farinha da casca do maracujá
A granulometria da farinha da casca do maracujá (FM) ficou elevada (Figura 1) e a
solubilização dos grãos foi baixa. Devido a isso, foi acrescida uma etapa à metodologia da
produção da FM: (vii) peneirar os grãos moídos em peneira Tamis 115 mesh, Bertel, Brasil. A
partir do acréscimo da etapa de peneiração, foi perceptível o aumento da homogeneidade
e uniformidade da FM e a sua maior solubilização, como mostra-se na Figura 2.
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Figura 1. FM bruta.
Fonte: Autora (2017).

Figura 2.FM peneirada a 115 mesh.
Fonte: Autora (2017).

A análise bromatológica, em percentual (%), da FM foi: a umidade foi de 11,48 (± 0,50);
proteína 10,32 (± 0,68); lipídios 0,54 (± 0,08); cinzas 9,36 (± 0,25); carboidratos 68,30
(± 0,38); fibras 55,67 (± 1,76).
3.1.3. Testes preliminares
A produção preliminar dos filmes foi realizada em triplicata utilizando amido, glicerol e
farinha bruta, conforme quantidades descritas na Tabela 1.
Observou-se que o Ensaio 1, da Tabela 1, resultou no filme plástico que pode ser
observado na Figura 3. No entanto, a amostra apresentou poros visíveis em sua
estrutura, o que pode ser atribuído à farinha não estar completamente homogênea.
3.1.4. Filmes biodegradáveis com a FM 115 mesh
Após os testes preliminares, realizou-se a padronização da farinha através de
peneiração. Assim, pôde-se observar uma maior homogeneidade e solubilização, fator
que gerou mais flexibilidade ao filme plástico (Figura 4).

Figura 3. FPB utilizando a farinha bruta.
Fonte: Autora (2017).

Figura 4. FPB com a farinha 115 mesh.
Fonte: Autora (2017).
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Logo, foram estabelecidas novas formulações para a produção dos FPB (Tabela 2).
Tabela 2 - Concentrações dos filmes contendo a FM 115 mesh
Ensaios

Concentrações dos insumos [%]
FM 115 mesh

Ácido cítrico

Glicerol

Cloreto de cálcio

Ensaio 4

4

-

-

-

Ensaio 5

4

-

0,8

-

Ensaio 6

4

-

1,2

-

Ensaio 7

4

-

1,6

-

Ensaio 8

4

0,8

-

-

Ensaio 9

4

1,2

-

-

Ensaio 10

4

1,6

-

-

Ensaio 11

4

-

-

1,2

Fonte: Autora (2017).

A partir da produção dos filmes cujas formulações apresentam-se na Tabela 2, foram
realizadas as análises que podem ser observadas nas Tabelas 3 e 4
Tabela 3 - Propriedades dos filmes plásticos biodegradáveis analisadas
Ensaios

Propriedades analisadas
-1

-1 -1

Espessura [mm]

Umidade [%]

Solubilidade [%]

PVA [ g mm s Pa ]

E4

0,16

13,45 ± 2,07

52,21 ± 3,43

0,47 ± 0,01

E5

0,18 ± 0,01

27,66 ± 1,57

60,57 ± 0,54

1,17 ± 0,03

E6

0,18 ± 0,01

31,99 ± 3,07

65,50 ± 2,38

1,04 ± 0,01

E7

0,19 ± 0,01

37,89 ± 1,19

69,11 ± 0,62

1,27 ± 0,01

E8

0,18

20,18 ± 1,56

40,74 ± 4,58

0,21 ± 0,01

E9

0,18 ± 0,01

21,11 ± 0,65

43,69 ± 6,23

0,22 ± 0,01

E10

0,17 ± 0,01

21,23 ± 0,75

43,21 ± 5,35

0,30 ± 0,01

E11

0,19 ± 0,01

29,81 ± 3,24

67,65 ± 0,72

1,85 ± 0,05

Fonte: Autora (2017).
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Tabela 4 - Propriedades dos filmes plásticos biodegradáveis analisadas
Ensaios

Propriedades analisadas
Resistência
à tração [MPa]

Alongamento
na ruptura [%]

Módulo de Young [MPa]

E4

7,71 ± 1,27

10,02 ± 1,68

55,73 ± 5,74

E5

3,40 ± 0,42

17,42 ± 1,74

18,79 ± 1,74

E6

2,27 ± 0,50

18,82 ± 2,38

13,87 ± 1,28

E7

2,63 ± 0,25

21,92 ± 1,26

11,95 ± 0,79

E8

5,28 ± 0,85

18,38 ± 1,30

21,13 ± 4,96

E9

4,89 ± 0,98

18,27 ± 1,97

25,71 ± 3,39

E10

3,42 ± 0,54

22,95 ± 1,69

14,82 ± 2,06

E11

0,84 ± 0,16

16,48 ± 2,68

5,56 ± 0,10

Fonte: Autora (2017).

A Análise de Variância (ANOVA) de um fator a 95% de confiança foi utilizada, e todos os
atributos analisados apresentaram diferença significativa na ANOVA. Analisando os
testes de caracterização, pôde-se observar que o filme com as melhores propriedades
foi o filme do Ensaio 4, que continha apenas a farinha da casca do maracujá. Tal fato
pode ser atribuído ao alto teor de fibras totais que a FM contém, fazendo com que as
propriedades dessa farinha sejam a sua elevada capacidade de retenção, absorção e
adsorção de água (SOUZA; FERREIRA; VIEIRA, 2008). Além disso, um dos componentes
dessa farinha é a pectina, substância que aumenta o poder de geleificação das
soluções. A gelatinização da solução filmogênica teve um melhor desempenho devido
ao grau de metoxilação da pectina presente na farinha.
3.1.5. Aplicação do filme em protótipo
A partir dos filmes produzidos, surgiu a oportunidade de desenvolver uma aplicação. A
região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul é uma região de agricultura familiar, e, quando
os agricultores repassam as mudas da estufa para o solo, uma alta quantidade de resíduos
plásticos é gerada. Diante disso, foi desenvolvida uma embalagem para acondicionamento
de mudas que não precisa ser retirada no momento de plantio da muda. Logo, pode-se
realizar o plantio da muda com o próprio recipiente. A Figura 5 apresenta o protótipo
formulado a partir do filme produzido e que contém uma muda de cebolinha.

PJ C Pesquisas na íntegra

Figura 5. Protótipo com uma muda de cebolinha.
Fonte: Autora (2017).

As principais vantagens de um recipiente para acondicionamento de mudas feito por
filme biodegradável quando comparado aos de plásticos sintéticos convencionais são:
1. A conservação e preservação do torrão e raiz da muda, em contrapartida ao
processo de retirada do plástico de polietileno que envolve a muda e que pode
danificar o seu torrão, possibilitando a necessidade de descarte da muda.
2. O rápido e eficiente processo de degradação do plástico produzido, que pode ser
enterrado junto à planta e decompor-se em até 20 dias.
3.1.6. Mark up
O filme plástico biodegradável que obteve melhor desempenho nas análises de
espessura e resistência à tração foi o Ensaio 4 (E4). Através dos cálculos do Mark up,
acrescendo 4,5% de impostos e 10% de margem de lucro para comercialização, um
recipiente para acondicionamento de mudas de 0,018m² custa R$0,04, visto que o
metro quadrado do filme plástico biodegradável custa R$2,00.
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3.2. Considerações finais
Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver um filme plástico biodegradável a
partir dos resíduos agroindustriais do maracujá da espécie Passiflora edulis. A motivação
para tal pesquisa surgiu a partir de dois motivos. O primeiro caracteriza-se pela
geração de resíduos agroindustriais orgânicos gerados pelo cultivo do maracujáamarelo no território brasileiro, os quais causam o acúmulo de lixo e a contaminação
do solo, água e lençol freático. O segundo define-se pelo crescimento da produção
mundial de plásticos, levando em consideração a estimativa de que em 2050 haverá
mais plástico do que peixes nos oceanos.
Portanto, o trabalho teve seu objetivo alcançado com êxito e foi comprovado
cientificamente que é possível a produção de plásticos biodegradáveis a partir do
resíduo agroindustrial do maracujá. Dessa forma, agrega-se valor tecnológico,
científico, social, financeiro e ambiental ao subproduto descartado e, com a produção
dos filmes biodegradáveis, também se cria uma alternativa que visa à redução do
montante de plásticos sintéticos existentes.
Por outro lado, a presente pesquisa resolve problemas da região onde foi realizada, ao
utilizar um resíduo gerado pelos agricultores familiares na região do Litoral Norte do
Rio Grande do Sul, o resíduo agroindustrial do maracujá, e ao aplicá-lo em uma
alternativa aos materiais plásticos também utilizados pelos agricultores familiares, os
recipientes para mudas. Logo, soluciona-se o problema da geração de resíduos
agroindustriais nesta região, e também o problema da produção de resíduos plásticos
causado pelos agricultores no plantio das mudas. Portanto, a pesquisa desenvolvida
demonstra importância e relevância ao estimular: 1) o aproveitamento de resíduos
agroindustriais; 2) uma alternativa que contribui na redução da geração de resíduos
plásticos; 3) a diminuição dos impactos que tais resíduos causam ao meio ambiente; e
4) a melhora da qualidade de vida e do ambiente.
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Resumo
O referido projeto objetiva a construção de duas calhas e um reservatório sustentável
feito a partir de garrafas PET (polietileno tereftalato) e cimento ecológico produzido
com a cinza da fibra do coco (Cocos nucifera) para a captação e armazenamento da
água da chuva, visto que a água potável está sendo utilizada em vasos sanitários,
limpeza e irrigação de jardins no ambiente escolar e das decorrentes crises hídricas
que vêm afetando não só o Brasil, mas muitas regiões do globo terrestre. Outro
problema que leva à execução do projeto é a grande quantidade de garrafas PET
compradas pela população caculeense através de refrigerantes, que, após serem
ingeridos, elas são queimadas a céu aberto ou jogadas no ambiente, gerando um
grande volume de poluição, pois elas na natureza levam cerca de 400 anos para se
decompor. As comunidades da zona rural de Caculé, por não terem um local
adequado para o descarte das garrafas, acabam jogando-as no ambiente ou
queimando, prática antiga e inadequada a qual como resultado gera gases tóxicos e
gases poluentes, como o gás monóxido de carbono (C) e o dióxido de carbono (CO2)
– gases prejudiciais para a respiração humana por causarem problemas respiratórios
e também são responsáveis pelo agravamento do efeito estufa e do aquecimento
global. O Colégio Estadual Norberto Fernandes – CENF, sendo um colégio de médio
porte, consome mensalmente aproximadamente 119,3 m3 (119.300 L), sendo 1.431,6
m3 (1.431.600 L) em média de água potável. Nesse sentido, foram usadas noções da
geometria e vários cálculos matemáticos, dentre eles o volume, a área, a capacidade
do telhado na captação de água pluvial e a média de chuva da região, para projetar as
calhas, o reservatório com as garrafas e todo o esquema de encanação. Pensando um
pouco na economia da água potável, um bem precioso, e principalmente no bemestar dos alunos e preservação do meio ambiente, já que as garrafas utilizadas nas
comunidades rurais antes jogadas no lixo ou queimadas a céu aberto terão um novo
destino, e, além do mais, criar um método ecológico para fabricar o cimento através
de uma matéria-prima renovável, que é a fibra do coco, a fim de transformar e criar
uma cultura enraizada na sustentabilidade.
Palavras-chave: Água da chuva. Reservatório. Garrafas PET. Cimento ecológico.
Sustentabilidade.
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1. Introdução
A posição favorável da Terra na zona habitável do sistema solar permite que a água
ocorra naturalmente em seus três estados físicos. A superfície do planeta é coberta em
mais de três quartos por um grande oceano de água líquida, além de grandes massas
de gelo calotas polares, o vapor presente na atmosfera e a água que circula sobre os
continentes em rios e lagos. Entretanto, toda a massa de água representa somente
0,02% da massa total do planeta. Todos os recursos hídricos globais formam a
hidrosfera terrestre. Uma quantidade considerável pode existir ainda misturada ao
magma no manto terrestre.
Desde o início da história humana, os grupos humanos se desenvolveram às margens ou
próximos aos rios e lagos, onde a água trazia consigo grande quantidade de alimentos e
insumos. Grandes civilizações se desenvolveram ao longo dos rios, como é o caso da
civilização egípcia nas margens do rio Nilo, a Babilônia entre os rios Tigre e Eufrates, e
muitas outras, usando-os como meio de transporte, comércio e desenvolvimento.
Assim, com a importância da água, sua economia não é assunto recente, já que a
superfície do planeta Terra é composta por aproximadamente 70% de água. Do total
desse volume, 97,5% estão nos oceanos e, dos 2,5% restantes, 1,5% está nos polos
(geleiras e icebergs), ficando 1% para o nosso consumo, sendo que a maior parte está nos
leitos subterrâneos, atmosfera, plantas e animais. Já do volume total de água doce
existente no Brasil, apenas 3,3% está concentrada no Nordeste. Muitas pesquisas
alertam sobre a crise hídrica que tem afetado não só o Brasil, mas várias regiões do
mundo, advinda do uso inconsciente e da má administração da água potável – água que
pode ser consumida sem nenhum risco de contaminação por agentes químicos ou
biológicos a curto e longo prazos. Algumas escolas públicas brasileiras sofrem com esse
problema diariamente, como diz o jornal O Globo: "[...] três em cada dez escolas da rede
pública de ensino no Brasil não têm abastecimento de água". (O GLOBO, 2016).
O CENF, sendo um colégio de médio porte, consome mensalmente aproximadamente
163,6 m3 (163.600 L) em média de água potável. Como outras edificações do município,
o Colégio Estadual Norberto Fernandes usa a água potável em todas as tarefas diárias,
como bebedouros, merenda, torneiras, vasos sanitários, limpeza e irrigação de jardins.
Já que essas três últimas tarefas não necessitam de água com o devido tratamento,
pode-se utilizar nelas a água captada diretamente da chuva, pois sua captação e
armazenamento são legais segundo o Código de Águas:
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CÓDIGO DE ÁGUAS – Decreto 24.643/1994 – artigo 103 – As águas pluviais pertencem
ao dono do prédio onde caírem diretamente, podendo o mesmo dispor delas
à vontade, salvo existindo direito em contrário. (Decreto 24.643/1994)
Nesse sentido, o Colégio Estadual Norberto Fernandes – CENF está gastando uma
quantidade muito grande de água potável, o que poderia ser diminuído com a
captação, através do telhado do edifício e calhas, e armazenamento da água pluvial.
Para o armazenamento da água da chuva coletada será construído um reservatório
totalmente sustentável, já que em lugar dos blocos e tijolos serão utilizadas garrafas
PET utilizadas pelas comunidades rurais da própria cidade, já que a garrafa PET já faz
parte do nosso cotidiano, uma vez que é utilizada para embalar bebidas,
principalmente refrigerante. Mas, apesar de ser um produto 100% reciclável e de baixo
custo de produção, a fabricação e o descarte inadequados fazem com que a garrafa
PET represente um enorme perigo para o meio ambiente e para a saúde humana, já
que na natureza elas levam cerca de 400 anos para se decompor. Na zona urbana da
cidade de Caculé, interior da Bahia, a coleta seletiva é feita pela prefeitura municipal da
cidade; os materiais plásticos são separados por cor e juntamente com outros materiais
são vendidos em fardos para Guanambi-BA; já as garrafas PET são levadas para a
fábrica de vassouras e junto com outras garrafas coletadas pela Cooperativa de
Catadores Catando a Vida vão dar origem a vassouras ambientais, que, além de
ajudarem o meio ambiente, geram renda para as famílias caculeenses. Porém, a coleta
seletiva e a atividade da cooperativa só é realizada na área urbana do município, sendo
que as comunidades rurais não dispõem desse serviço de coleta e jogam as garrafas
com os demais lixos produzidos no ambiente, gerando problemas sociais,
contaminação do solo e dos mananciais; ou acabam queimando-as a céu aberto,
prática antiga e inadequada a qual como resultado gera gases tóxicos e gases
poluentes, como o gás monóxido de carbono (C) e o dióxido de carbono (CO2) – gases
prejudiciais para a respiração humana (o monóxido de carbono possui a propriedade
química de combinar-se com a hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos do
sangue, prejudicando o transporte de oxigênio para as células do corpo, além de
provocar doenças como rinite, bronquite, pneumonia e asma; em altas concentrações
essa contaminação pode até matar) –, por causarem problemas respiratórios e
também são responsáveis pelo agravamento do efeito estufa e do aquecimento global.
Outro ponto da pesquisa realizada foi produzir um cimento ecológico que atendesse
aos parâmetros da sustentabilidade. Então, através de várias pesquisas bibliográficas e
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testes, foi possível produzir um cimento que tem por matéria-prima a cinza da fibra do
coco. O Nordeste é um grande produtor de coco, que por sua vez é um alimento rico
em nutrientes, fibras e vitaminas e faz parte da culinária regional em diversos pratos.
Segundo pesquisa de Gorete Ribeiro de Macedo, do Departamento de Engenharia
Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), são geradas, em
média, 6,7 milhões de toneladas de casca de coco por ano, e que muitas vezes são
descartadas no lixo sem nenhuma utilidade. A partir disso, com foco nas comunidades
rurais e nas fábricas de telhas e blocos da região, é possível reutilizar as cascas nos
fornos das cerâmicas e nos fornos caseiros que são utilizados na produção de bolos
e biscoitos nas famílias camponesas, em substituição da lenha vegetal, pois há uma
grande demanda de combustível para a realização da atividade de ambos. A lenha é
extraída da própria região, o que acaba gerando grandes áreas desmatadas e assim
destruindo a fauna e a flora do ecossistema; outro ponto é a grande quantidade de
gases poluentes que a queima da madeira produz.
Portanto, a fibra do coco é uma boa opção de combustível limpo para as cerâmicas
e os fornos caseiros reduzirem as emissões de gases poluentes causadores do efeito
estufa (apesar da combustão da fibra também gerar resíduos, eles são menores em
comparação com a lenha), diminuírem o desmatamento da vegetação local e, além do
mais, ter baixo custo e possuir poder calorífico aproximado ao da lenha. A fibra do coco,
então, pode ser considerada uma nova alternativa de combustível renovável
(biomassa), pois biomassa é qualquer tipo de matéria orgânica não fóssil, vegetal ou
animal, que possibilite a obtenção de energia.
Com a queima da fibra, são geradas quantidades de cinzas. E com essas cinzas será
produzido o cimento ecológico. Grande parte das coisas são construídas com o
cimento Portland, criado por Aspdin no século XIX, mas há antigas evidências de uso
do cimento nas pirâmides do Egito; para erguer as suntuosas pirâmides, os egípcios
desenvolveram um tipo de cimento fabricado através de uma mistura de gesso
calcinado. Já na Roma Antiga, há cerca de dois mil anos, surgiu o termo latino caementu,
palavra que deu origem ao termo “cimento” utilizado hoje. Esse tipo de cimento
provou-se barato de fabricar, além de muito versátil, tornando-se o ingrediente básico
para fazer o concreto e a argamassa, porém o processo de fabricação deste cimento
envolve a sujeição dos ingredientes a temperaturas extremamente elevadas. O
clínquer – matéria-prima do cimento, que por sua vez é produzido a partir do calcário,
argila e minério em uma etapa de transformação que ocorre a 1.450°C e necessita de
muita disponibilidade e energia e combustíveis para acionar os fornos e como
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resultado gera muitos gases poluentes, como o CO2 (responsável por cerca de 7% das
emissões de carbono no mundo) e gastos de energia. Enquanto isso, com a
substituição dele pela cinza, provoca a economia de uma enorme quantidade de
energia e a redução da emissão desses gases. O objetivo do cimento é diminuir
consideravelmente os impactos ambientais e que contêm matérias-primas renováveis
ou residuais de outros processos. Com isso, o cimento é produzido com a cinza da fibra
do coco proveniente da queima nos fornos, a pozolana (material silicoso ou sílicoalumínio), calcário (composto basicamente de carbonato de cálcio (CaCO3) e gesso.
Então, usando noções de volume e cálculos matemáticos, que tentamos resolver essa
questão, trazendo benefícios ambientais: minimizando o escoamento do alto volume
de água nas ruas, bem como a diminuição do uso desse recurso potável retirado do
único reservatório que abastece o município de Caculé (Barragem do Comocoxico), dar
às garrafas PET um destino adequado, diminuí-las no ambiente e amenizar a emissão
de gases tóxicos e poluentes na atmosfera, que causam doenças, agravam o efeito
estufa e o aquecimento global, utilizar o cimento ecológico em virtude dos benefícios
ambientais; econômicos: visando ao declínio da tarifa de água, assim parte do capital
gasto na conta poderá ser utilizado em outras áreas para melhorar as instalações no
espaço escolar; e sociais: bem-estar dos alunos e da comunidade escolar. Outro fator é
que o projeto pode ser estendido além das fronteiras escolares, como por exemplo nas
residências urbanas e rurais e empresas com a construção do reservatório.

2. Objetivos
Objetivo geral
O projeto foi feito para a captação e o armazenamento da água pluvial através de duas
calhas instaladas em cada parte do telhado e um reservatório construído de garrafas
PET, assim, com o uso da água captada na limpeza do espaço escolar, na irrigação e na
descarga dos vasos sanitários, economizar a água potável.
Produzir um cimento ecologicamente correto que diminua os impactos ambientais em
relação ao cimento normal comercial.
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Objetivos específicos
Várias partes do Brasil e do mundo estão passando pela crise hídrica, o desperdício da
água potável. Como o CENF e outras edificações do município, usam a água potável em
todas as atividades diárias, até mesmo em limpeza, sanitários e irrigação, assim, a água
pluvial poderá ser utilizada nessas tarefas, trazendo economias, bem-estar e
preservação do meio ambiente. Além de proporcionar um destino seguro para as
garrafas PET que seriam jogadas no lixo ou queimadas.
Utilizar a fibra da casca do coco como nova fonte de energia para fornos caseiros e
cerâmicas. Diminuir a emissão de gases tóxicos na atmosfera provenientes da queima
da lenha nos fornos e da fabricação do cimento comercial, assim como o gasto de
energia em sua produção.
Metodologia / Desenvolvimento
É direito de todo cidadão ter acesso à água potável, assim como educação e saúde.
Porém, não se pode abusar desse privilégio, pois o uso inconsciente pode acarretar
danos tanto ambientais quanto econômicos.
Para a elaboração do projeto, primeiramente, foi coletado o material para a realização da
pesquisa, o suporte teórico. Após essa etapa, foi realizada uma busca na EMBASA
(Empresa Baiana de Água e Saneamento) sobre o gasto médio de água por mês do
colégio, sendo 119,3 m3 (119.300 L) e anualmente 1.431,6 m3 (1.431.600 L). A partir disto,
medimos o comprimento e a largura do telhado para o cálculo da área, constatando 51 m
de comprimento e 11 m de largura, totalizando 561 m2.

Figura 1. Ilustração do telhado do colégio; cálculo de sua área.
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Em seguida, recorremos ao climograma de Caculé para calcular a média pluviométrica do
município, sendo os meses de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro os que têm
maiores índices de chuva, em média 580 mm, portanto, adotamo-lo como média anual.
Gráfico 1 -Climograma de Caculé

Fonte: <http://www.climate-data.org>.

Com base nesses dados coletados, calculamos qual a capacidade que o telhado do
colégio pode recolher em um ano, sendo 225.380 L ou 225,38m3.

Figura 2. Cálculo da quantidade de água que o telhado pode recolher em um ano.
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Após esse feito, calculamos a altura do reservatório (pois já se tinha noção do volume e
do raio); então, fez-se a projeção do reservatório com as medidas de volume, altura e
raio. Em conclusão, foi realizada a construção da maquete para a demonstração do
projeto em escala de 1:100.
Cálculo da altura do reservatório
Sendo: V = volume;
V = π.r2.h
		
π = 3,1415926536, aproximadamente 3,14;
		
r = raio;
		
h = altura
150 = π. r2.5
150 = 15,7r2
15,7r2 = 150
r2 = 150
15,7
2
r = 9,5
r = √9.5
r = 3,08 = aproximadamente 3,0

Figura 3. Ilustração das medidas do reservatório.
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O projeto consiste na captação e armazenamento da água pluvial, portanto, será instalada
em cada parte do telhado uma calha de 51 m para conduzir a água, através de canos, até
o filtro, onde serão filtrados folhas de árvores e outros materiais que vão ficar retidos.
O filtro ficará no seletor de água, que terá um registro, embaixo, para o descarte da água
da primeira chuva (a primeira chuva será utilizada para a lavagem do telhado, poeira,
fuligem e demais sujeiras). Após esse trajeto, ela ficará armazenada no reservatório.
O reservatório terá a capacidade de armazenar 150 m3, tendo 5 m de altura, sendo
metade subterrânea; e seu diâmetro será de 6 m. Nele haverá um clorador (cloro de
piscinas) para que não haja a proliferação de germes e bactérias. O reservatório
também terá um ladrão antirrefluxo em seu topo (caso chova mais que o volume do
reservatório suporte). Este esquema está dentro dos parâmetros estabelecidos pela
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), norma ABNT NBR 15.527:2007 Água
de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis.
A água armazenada será transferida por meio de uma bomba até uma caixa em cima
do colégio, que será distribuída para os vasos sanitários, torneiras de limpeza e
irrigação por meio da força gravitacional.

Figura 4. Esquema básico do sistema de captação e armazenamento de água
para fins não potáveis. Fonte: <http://www.sempresustentavel.com.br>.
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Figura 5. Representação através da maquete do sistema de captação e
armazenamento de água pluvial no CENF. Fonte: Os autores (2016).

Figura 6. Local onde será construído o reservatório. Fonte: Os autores.

Figura 7. Local onde as garrafas PET são queimadas com demais lixos
produzidos pelas casas na zona rural de Caculé. Fonte: Os autores.
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Para a construção do reservatório, serão utilizadas no lugar dos blocos e tijolos garrafas
PET (polietileno tereftalato) coletadas pelos próprios alunos do colégio.
O reservatório a ser construído terá as seguintes medidas:
1. Volume = 150 m3 (1500.000 L);
2. Diâmetro = 6 m;
3. Altura = 5 m (2,5 m subterrâneo/ 2,5 m acima da superfície).
Para a construção seguindo essas medidas serão utilizadas cerca de 6.016 garrafas;
para chegar a essa conclusão foram realizados vários cálculos matemáticos.

Figura 8. Reservatório sustentável construído a partir de garrafas PET.

Para a fabricação do cimento foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre ele e suas
propriedades e também em relação à existência de um outro projeto semelhante. Na
pesquisa buscaram-se os materiais necessários para a sua produção e de que forma
esses materiais e a produção agridem o meio ambiente. O clínquer é o principal item na
composição de cimentos Portland, sendo a fonte de Silicato tricálcico (CaO)3SiO2 e
Silicato dicálcico (CaO)2SiO2. Estes compostos trazem acentuada característica de
ligante hidráulico e estão diretamente relacionados com a resistência mecânica do
material após a hidratação. A produção de cimento consome muito combustível.
Geralmente utiliza-se uma combinação de diversos produtos como óleo, coque de
petróleo e resíduos industriais. Cerca de 7% das emissões de CO2 no planeta são
decorrentes da produção de cimento, devido à combustão e ao processo de
descarbonatação da matéria-prima.
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Como a cinza da fibra do coco é rica em sílica, foi estudado como ela poderia e qual
matéria substituir no cimento. Perceberam-se os danos causados pela fabricação inicial
do cimento no momento em que o clínquer é levado ao forno a altos graus, o que gera
muita poluição e grande consumo de energia, e com isso estudaram-se formas de
como o clínquer poderia ser substituído pela cinza. Os materiais usados para a
fabricação são: o clínquer (que foi substituído pela cinza), pozolana, calcário e gesso.
Em um segundo momento, buscou-se a quantidade desses materiais na composição
do cimento e elaborou-se a quantidade deles na fabricação do cimento ecológico.
Após muitos testes com quantidades de materiais diferentes, chegou-se ao modo
correto de fazer e as quantidades adequadas.
Cimento ecológico
Matérias:
Cinza da fibra do coco proveniente de fornos; pozolana; calcário (cal) e gesso.

··

Modo de preparo:
1. Colocamos a cinza em um recipiente e a umedecemos;
2. Após, levamos a cinza úmida ao fogo;
3. Retiramo-la do fogo e a colocamos novamente na água;
4. Então, formou-se uma pasta e adicionamos os materiais restantes (gesso, pozolana
e calcário-cal) que antes passaram por uma peneira fina, para retirar os grãos
maiores e ficarem bem finos;
5. O cimento ecológico nessa etapa já se encontrava pronto; para o uso é necessário
adicionar água e areia.
Com o cimento ecológico pronto, ele passou por testes de resistência e de
permeabilidade, em que foi colocado dentro da água e se mostrou igual ao comercial.

Figura 9. Cinza da fibra do coco.
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Figura 10. Cimento ecológico em sua etapa final.

Figura 11. Cimento ecológico para testes.

3. Resultados e Discussão
Foram efetuados cálculos que tiveram como base conhecimento e noções da
geometria para projetar as calhas, o reservatório e todo o esquema de encanação.
Dentre os cálculos estão o volume, a área, a capacidade do telhado na captação de
água pluvial e a média de chuva da região.
Primeiramente, foi feita uma busca pelo gasto médio de água mensalmente; após ter
calculado a área, calculamos a média anual de chuva de Caculé através do climograma.
De acordo com o climograma, os meses que têm os maiores índices de chuva são janeiro,
fevereiro, março, novembro e dezembro, sendo em média 580 mm, portanto, adotamolo como média anual. A partir disso, calculou-se a capacidade que o telhado pode
recolher em um ano, obtendo assim 225.380 L anualmente. Por fim, foram calculadas as
medidas do reservatório para que ele possa suportar a quantidade exata de captação do
telhado; e a quantidade de garrafas a serem utilizadas na construção do reservatório.
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Produção anual de garrafas PET no Brasil (em
toneladas)

Reciclagem de PET no Brasil
ANO - RECICLAGEM pós-consumo | Índice

• 1994 - 80.009

• 1994 - 13.000 ton | 18,80%

• 1995 - 120.000

• 1995 - 18.000 ton | 25,40%

• 1996 - 150.000

• 1996 - 22.000 ton | 21,00%

• 1997 - 185.700

• 1997 - 30.000 ton | 16,20%

• 1998 - 223.600

• 1998 - 40.000 ton | 17,90%

• 1999 - 244.800

• 1999 - 50.000 ton | 20,42%

• 2000 - 255.100

• 2000 - 67.000 ton | 26,27%

• 2001 - 270.000

• 2001 - 89.000 ton | 32,90%

• 2002 - 300.000

• 2002 - 105.000 ton | 35,00%

• 2003 - 330.000

• 2003 - 141 .500 ton | 43,00%

• 2004 - 360.000

• 2004 - 167.000 ton | 47,00%

• 2005 - 394.000

• 2005 - 174.000 ton | 47,00%

• 2006 - 406.000

• 2006 - 194.000 ton | 51,30%

• 2007 - 471.000
• 2008 - 486.000
• 2009 - 522.000
• 2010 - 561.000

A fibra do coco tem alto poder calorífico e pode ser usada no lugar da lenha nos fornos
e nas cerâmicas, pois além da fibra conter baixo custo e emitir menos gases, ela possui
poder calorífico aproximadamente ao da lenha:
Fibra – 3.000 kcal/kg. Lenha da Caatinga: entre 4,085 e 4,580 kcal/kg
Quantidade de materiais do cimento ecológico na fase de teste:
Gesso - 20% - 20g
Cinza - 30% - 30g
Pozolana - 35% - 35g
Cal - 15% - 15g
Total - 100g

PJ C Pesquisas na íntegra

Conclusões
Os objetivos propostos no início do projeto foram alcançados. Com a execução,
chegamos à conclusão de que o mesmo irá trazer benefícios tanto ambientais quanto
econômicos e sociais. Este trabalho irá minimizar o escoamento do alto volume de
água nas ruas, bem como a diminuição do uso desse recurso potável retirado da única
barragem que abastece o município Barragem do Comocoxico. Os benefícios
econômicos visam ao declínio da tarifa de água, assim, parte do capital gasto na conta
poderá ser utilizado para melhorar as instalações no espaço escolar; e sociais – bemestar dos alunos e da comunidade escolar. A água captada será utilizada para a
limpeza, irrigação dos jardins e descargas nos vasos sanitários, visando assim à
economia da água potável. Para a construção do reservatório, serão utilizadas, no lugar
dos blocos e tijolos, garrafas PET (polietileno tereftalato) coletadas pelos próprios
alunos do colégio; também é favorável que eles façam parte da construção, para que se
conscientizem da importância de economizar água e cuidar do meio ambiente, assim,
formar cidadãos instruídos na educação ambiental. O reservatório, além de reciclar as
garrafas que iriam para o lixo, diminuirá a emissão de CO2 na atmosfera, o uso de água e
energia, decorrentes da fabricação dos materiais – blocos e tijolos, já que serão
substituídos pelas garrafas. As garrafas terão um novo destino; antes elas seriam
queimadas ou iriam para o lixo, e ali, se não ocorresse nenhuma intervenção, levariam
cerca de 400 anos para se decompor, acarretando problemas ambientais e sociais. O
cimento ecológico atingiu seus objetivos e se mostrou adequado, mas é possível fazer
mais testes e buscar melhorá-lo ainda mais no quesito durabilidade. O projeto pode se
expandir além da escola e o reservatório de garrafas PET junto com o cimento
ecológico pode ser construído em residências urbanas e rurais e empresas.
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1. Apresentação
1.1. Problema
Os ecossistemas aquáticos desempenham um papel essencial, não apenas para a
preservação da biodiversidade, mas, inclusive, para a sobrevivência humana. Essa
importância se dá, pois, além da relação de dependência que existe entre esses
ambientes e a sobrevivência de milhões de espécies de animais e vegetais; esse
ecossistema representa a principal fonte de recurso indispensável à vida humana: a água.
Cada vez mais aumentam os registros de ameaças provenientes da ação antrópica a
esses ambientes. Fatores como o uso de agrotóxicos, queimadas, pesca predatória,
agricultura e até mesmo a descarga de lixo ou esgoto nas proximidades de ecossistemas
aquáticos acabam colocando em risco não apenas a existência de espécies da fauna e
flora, mas sobretudo da qualidade da água, impactando, consequentemente, vilas e
comunidades que dependem de atividades ribeirinhas para sobreviver.

1.2. Justificativa
O monitoramento dessas ameaças atualmente é feito por entidades reguladoras,
responsáveis pelo seu levantamento e análise. Contudo, essa forma de monitoramento
não constitui a maneira mais eficiente, pois fica restrita a agências de controle, sendo
muitas vezes difícil catalogar as diversas ameaças e analisá-las em tempo hábil. É nesse
sentido que uma educação ambiental crítica em conjunção com um monitoramento
descentralizado, sobretudo o monitoramento participativo, feito por meio da
tecnologia da informação, se mostram ferramentas promissoras na conservação de
ambientes aquáticos (BUSS et al., 2008).

1.3. Objetivos
1.3.1. Geral
Desenvolver uma ferramenta de monitoramento participativo dos problemas de
conservação relacionados a ambientes aquáticos, por meio de uma aplicação Android
para dispositivos móveis.
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1.3.2. Específicos
Ampliar o trabalho de monitoramento de ecossistemas aquáticos feito por
agências gestoras;
Cadastrar os fatores (tanto os conhecidos como os novos) que representem algum
perigo a ambientes aquáticos através do aplicativo;
Fomentar a educação ambiental por meio do monitoramento participativo na
população de modo geral.

··
··
··

2. Desenvolvimento
2.1. Levantamento de ameaças
Para o levantamento de ameaças aos ecossistemas aquáticos, foram realizadas
pesquisas em artigos, teses e dissertações (ex.: GILL et al., 2011; BARBOSA et al., 2012;
CIRILO, 2008; AZEVÊDO et al., 2017; AZEVÊDO et al., 2018). Considerando o contexto
local, foram priorizadas, para serem incluídas no aplicativo, aquelas ameaças mais
frequentes em ecossistemas aquáticos do semiárido brasileiro. Além disso, o teste do
aplicativo fora realizado, em um primeiro momento, em ecossistema localizado nessa
região (semiárido). Além do levantamento bibliográfico realizado, a ideia de catalogar
ameaças como Agrotóxicos e Agricultura, por exemplo, foi uma iniciativa da
Companhia e Gestão de Recursos Hídricos (COGERH) do estado do Ceará, parte
interessada no projeto. Sendo assim, as principais ameaças analisadas foram:
I.

Lixo ou esgoto: Rios, lagos, reservatórios e oceanos acabam sendo utilizados como
ambientes de descarte de lixo ou despejo de esgoto. Como formas de lixo, estão
incluídas as sacolas plásticas, garrafas PET, latinhas de bebidas, ou materiais
descartados por serem considerados sem uso. Esgotos lançados em rios pelas cidades
trazem produtos provenientes das descargas de banheiros, resíduos provenientes de
cozinhas ou mesmo poluentes vindos de indústrias (SMITH et al., 1999).
II. Desmatamento: O desmatamento é um processo de destruição da vegetação natural
(nativa) de uma região e pode provocar desertificação de áreas, assoreamento de rios
e reservatórios, além da destruição de áreas onde vivem espécies de animais e
plantas (FREMIER et al., 2015). A vegetação não pode ser retirada das margens dos rios
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e reservatórios, uma vez que ela reduz o assoreamento e ajuda a manter a água com
boa qualidade, além de muitos outros benefícios.
III. Pesca excessiva: Para que um rio ou reservatório possa continuar fornecendo
peixes para a população, é preciso que ocorra um controle da quantidade de pesca
em uma área. Se a pesca estiver ocorrendo com muita frequência, provavelmente
chegará um momento em que peixes não poderão ser pescados porque não
haverá tempo para que eles se reproduzam.
IV. Queimadas: A queima da vegetação é uma prática realizada para preparar o solo
para a renovação de pastagens ou para agricultura, mas também pode ser realizada
de forma criminosa. O IBAMA pode permitir a realização de queimadas quando
essas respeitam qualificações técnicas. Contudo, em algumas áreas, a realização de
queimadas é proibida, como nas margens de rios e reservatórios. Queimadas
empobrecem o solo, aumentam o assoreamento de corpos aquáticos e destroem
áreas onde vivem diversas espécies.
V. Espécies exóticas: Considera-se como espécie exótica qualquer ser vivo que não
seja natural de uma determinada área. Considerando rios e reservatórios, muitas
espécies de peixes, crustáceos e moluscos vindas de outras áreas do planeta têm
sido introduzidas no ecossistema brasileiro (ATTAYDE et al., 2011). Essas espécies
podem causar muitos danos aos rios e reservatórios, podendo, inclusive, reduzir a
quantidade de peixes e outras espécies.
VI. Retirada excessiva de água: A água é um bem precioso e de que todos os seres vivos
precisam para viver. Por isso, é necessário que seu uso seja feito de forma racional.
VII. Agrotóxico: A utilização de agrotóxicos nas proximidades de ambientes aquáticos
pode comprometer a qualidade da água. Apenas 0,1% do agrotóxico aplicado nas
lavouras atinge as espécies praga; os 99,9% restantes podem alcançar os corpos
hídricos. Assim, as altas concentrações de agrotóxico na água podem causar
doenças aos seres humanos e demais seres vivos, principalmente os aquáticos.
VIII. Agricultura: As áreas próximas às margens de qualquer ecossistema aquático são
protegidas por lei, pois são classificadas como Áreas de Preservação Permanentes
(Código Florestal, Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012). Assim, nesses terrenos não
podem ser desenvolvidas atividades como a agricultura. O desenvolvimento de
atividades agrícolas nas proximidades de rios e açudes causa problemas como
poluição, desmatamento e assoreamento.
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2.2. Desenvolvimento do aplicativo Android (AQUAMEAÇA)
O desenvolvimento do aplicativo foi realizado na plataforma Thunkable.1 Esta
ferramenta consiste em um construtor online de aplicações para dispositivos móveis
com aparência nativa e recursos interativos na plataforma Android. Por ser drag-anddrop (arrastar e soltar), a abordagem de programação em blocos do Thunkable fornece
um alto nível de abstração durante o desenvolvimento, permitindo que o
desenvolvedor possa focar apenas na lógica da aplicação propriamente dita.
Os registros realizados por meio do aplicativo são enviados para uma base de dados, com
o intuito de permitir que órgãos e agências gestoras possam analisar e identificar as
ameaças mais frequentes, bem como onde elas estão acontecendo. Como também são
armazenadas informações sobre a data e hora do registro, traçar o perfil de ameaças que
acontecem com mais frequência em um determinado período pode ser uma análise útil,
pois pode permitir que ações proativas de conservação venham a ser tomadas.

2.3. Apresentação e teste do aplicativo
com a comunidade acadêmica
Após a conclusão do aplicativo, o mesmo foi apresentado à comunidade acadêmica do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Cedro. O aplicativo
foi apresentado e testado em uma oficina realizada nos dias 24 e 25 de maio de 2018, com
a participação de 12 estudantes do Curso Integrado em Informática do mesmo campus.
No primeiro dia da oficina foi apresentada aos participantes, de forma expositiva, a
necessidade de conservação dos ecossistemas aquáticos e a importância que eles
representam. Nesse mesmo dia também foi realizada a elaboração de um aplicativo
simples, como forma de exercício, utilizando a plataforma Thunkable. O exercício foi
feito nos moldes do AQUAMEAÇA, ou seja, utilizou componentes semelhantes aos que
foram utilizados no projeto, e teve como intenção fomentar nos alunos a ideia de que
ferramentas relativamente simples, do ponto de vista de tecnologia, podem resolver
problemas de grande relevância na sociedade, sem que para isso uma solução
complexa seja necessária.

1 Disponível em: <https://thunkable.com/#/>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2018.

PJ C Pesquisas na íntegra

No segundo dia de oficina foi realizado o teste do aplicativo. Os estudantes foram
conduzidos para o açude Ubaldinho (bacia do rio Salgado, município de Cedro – CE,
latitude -6.570319 e longitude -39.234384), reservatório que abastece a cidade de
Cedro – CE, onde realizaram os testes. Foi realizada uma caminhada em uma das
margens do reservatório para que os estudantes fizessem observações do ecossistema
e registrassem as ameaças que pudessem detectar.
Após a utilização do aplicativo in situ, foi fornecido um questionário para avaliação
qualitativa do aplicativo, no qual foram realizadas perguntas que iam desde a
experiência dos usuários com monitoramento de ecossistemas aquáticos, até o grau de
dificuldade encontrado pelos mesmos ao utilizar o aplicativo desenvolvido. A coleta da
avaliação dos estudantes direcionou a realização de ajustes que já estão sendo
realizados no aplicativo, mas também permitiu verificar a utilização do mesmo no
ambiente real para o qual o seu desenvolvimento foi proposto.

3. Conclusão
As principais ameaças levantadas são dispostas na tela inicial do aplicativo (Figura 1), de
modo que, ao clicar na imagem referente a uma ameaça, o usuário obtém sua descrição.

Figura 1. Tela inicial do AQUAMEAÇA. Fonte: Elaborada pelo autor.
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Além da possibilidade de registrar qualquer uma das ameaças presentes na tela
principal (botão Registrar ameaça), o usuário também pode se deparar com uma
ameaça nova em um determinado local. Esse tipo de informação também pode ser
monitorada através do aplicativo a partir do momento em que o usuário faz o seu
registro, clicando no botão Nova ameaça.
Para ambos os registros, o usuário preenche as informações mais relevantes, como
pode ser observado nas Figuras 2 e 3, respectivamente. Em ambos os casos, o usuário
também pode anexar uma imagem da ameaça, tornando o registro ainda mais
completo. Uma vez que as informações são enviadas, essas são estruturadas em uma
base de dados que armazena cada registro de acordo com o dia e hora em que o
mesmo foi realizado, como observado na Figura 4. Neste exemplo, uma ameaça do
tipo Desmatamento foi armazenada no dia 25 do mês de maio, por volta das 13h. A
mesma estrutura é disposta quando uma nova ameaça é cadastrada.

Figura 2. Tela de registro de
ameaça. Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 3. Tela de cadastro de nova
ameaça. Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 4. Tela da base de dados com a estrutura do registro/cadastro de ameaças.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Como mencionado anteriormente, um teste de campo com o aplicativo foi realizado
no açude Ubaldinho (bacia do rio Salgado, município de Cedro – CE), conforme
Figura 5. Das oito ameaças que são apresentadas na tela inicial do aplicativo, quatro
delas foram registradas pelos participantes em apenas um dia de teste. Essas
ameaças foram: desmatamento, agrotóxicos, agricultura e lixo ou esgoto. No caso do
registro feito a respeito do uso de agrotóxicos, foi verificado que o uso desses
defensivos agrícolas tem ocorrido em virtude das plantações de milho e feijão nas
proximidades do açude, comuns na região.

Figura 5. Teste de campo com o aplicativo nas margens do açude
Ubaldinho (Cedro–CE). Fonte: Elaborada pelo autor.
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A região também costuma reunir pescadores, que descartam objetos pelo local, como
garrafas e latinhas, contribuindo para a existência de lixo na localidade, ameaça que
também foi registrada por meio do aplicativo.
De modo a avaliar a opinião dos participantes com relação ao uso do AQUAMEAÇA,
uma avaliação qualitativa foi realizada. Uma das questões analisadas foi quanto ao uso
anterior de alguma ferramenta de monitoramento e conservação de ambientes
aquáticos por parte dos participantes. Mais de 90% disse não ter utilizado alguma
ferramenta nesse contexto, como observado na Figura 6.

Figura 6. Gráfico da utilização prévia de ferramentas de conservação e monitoramento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Sendo assim, buscou-se avaliar se alguma dificuldade foi encontrada na utilização do
AQUAMEAÇA. Mais de 90% discordou de que o aplicativo foi difícil de ser utilizado, o
que corrobora o uso do aplicativo como ferramenta promissora.
A avaliação também procurou coletar a opinião dos participantes quanto à utilização
do AQUAMEAÇA como ferramenta de apoio ao monitoramento e conservação de
ambientes aquáticos. Com relação a essa utilização, foi perguntado se o entrevistado,
particularmente, utilizaria o AQUAMEAÇA (Figura 7), bem como a respeito do potencial
de contribuição que o aplicativo proporciona (Figura 8).
Em ambos os casos, 100% dos participantes não só disseram que utilizariam o
aplicativo, mas concordaram que o mesmo tem potencial para contribuir com a
conservação de ecossistemas aquáticos.
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Eu utilizaria o aplicativo AQUAMEAÇA como
ferramenta para monitorar ambientes aquáticos

A utilização do AQUAMEAÇA tem potencial
para contribuir com a conservação de
ambientes aquáticos.

Figura 7. Gráfico da utilização do AQUAMEAÇA como
ferramenta de monitoramento e conservação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 8. Potencial de contribuição do AQUAMEAÇA
no monitoramento e conservação.
Fonte: Elaborada pelo autor.

De forma semelhante à última pergunta, os participantes do teste de campo também
foram questionados quanto ao auxílio a órgãos governamentais e agências gestoras
que o AQUAMEAÇA poderia oferecer. A pergunta, também de cunho subjetivo, obteve
100% das respostas de modo afirmativo, reforçando a viabilidade do aplicativo no
contexto de conservação de ambientes aquáticos.
Os usuários também sugeriram algumas melhorias para o aplicativo, sendo a mais
recorrente o seu funcionamento de forma offline. Melhorias futuras, também já em
desenvolvimento, incluem a inserção de uma parte mais interativa para o aplicativo. A
ideia é que isso se dará por meio de animações explicando as principais ameaças, bem
como o uso de gamificação2 no contexto da conservação ambiental.
Sendo assim, de maneira geral, pode-se concluir que, mesmo sendo desenvolvido com
o intuito de ampliar a atuação de órgãos e agências gestoras, o monitoramento
participativo, presente em tecnologias como o AQUAMEAÇA, assume um forte papel
social: a construção de uma sociedade cujas ações são orientadas por uma educação
ambiental crítica. E em se tratando de um bem como a água, iniciativas que promovam
a formação de senso de conservação tornam-se ainda mais urgentes.

2 Técnicas utilizadas em jogos para a promoção do engajamento e resolução de problemas em contextos diversos. (SANTOS et al., 2016).
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Categoria

MéRITo
INsTITUCIoNal
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Ensino superior
Universidade Federal do Rio Grande do sul – UFRGs
Porto Alegre — RS

Ensino Médio
Escola Técnica Polivalente de americana
Americana — SP
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Categoria

Mérito institucional

ensino
superior
Porto Alegre — RS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
– Ufrgs
Uma instituição centenária, reconhecida nacional
e internacionalmente
O prêmio da 29ª edição Jovem Cientista na categoria Mérito Institucional Ensino Superior
foi dado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. Trata-se
de uma instituição centenária, reconhecida nacional e internacionalmente, que ministra
cursos em todas as áreas do conhecimento e em todos os níveis, desde o ensino
fundamental até a pós-graduação.
A qualificação do seu corpo docente, na grande maioria composto por mestres
e doutores; a atualização permanente da infraestrutura dos laboratórios e bibliotecas;
o incremento à assistência estudantil, bem como a priorização de sua inserção nacional
e internacional, são políticas em constante desenvolvimento na universidade. São cerca
de 40 mil pessoas que circulam diariamente pelos prédios da instituição – que tem um
dos ensinos mais qualificados do país.
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O campo da pesquisa, também com reconhecidos níveis de excelência, e o campo
da extensão, que proporciona atividades diversificadas à comunidade, fazem com
que a UFRGS alcance altos níveis de avaliação. Como instituição pública, comprometida
com o futuro e com a consciência crítica, a UFRGS respeita as diferenças, prioriza
a experimentação e, principalmente, reafirma seu compromisso com a educação
e a produção do conhecimento, inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade.
Tudo começou em 1895, com a fundação da Escola de Farmácia e Química, que, seguida
pela Escola de Engenharia, inaugurou a educação de ensino superior no Rio Grande
do Sul. Até 1947 a instituição era chamada de Universidade Porto Alegre – o nome foi
trocado para que pequenos institutos do interior do estado pudessem ser integrados
a ela, uma das melhores universidades do país de acordo com o Ministério da Educação.
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Reitor Rui Vicente Oppermann
reitor@gabinete.ufrgs.br
51 3308-6000
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Categoria

Mérito institucional

ensino
médio
Americana – SP

Escola Técnica Polivalente de Americana
Uma escola de referência pela sua
qualidade de ensino
A missão do Colégio Polivalente é realizar estudos para, em consonância com
a sociedade e, particularmente, com os sistemas produtivos e serviços, organizar
currículos que garantam a inserção de seus alunos no mercado do trabalho e/ou
consigam dar continuidade a seus estudos, proporcionando acesso à cidadania.
A visão do Polivalente é ser uma escola de referência pela qualidade do ensino
ministrado, buscando reduzir a evasão e a repetência, elevando o nível de aprendizagem
dos nossos alunos, valorizando e capacitando os profissionais que nela atuam.
A Escola Técnica Polivalente de Americana foi criada em 1972, através de convênio entre
o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Americana. Recebeu,
então, o nome oficial de Colégio Polivalente, que recebe agora o prêmio na categoria
Mérito Institucional Ensino Médio da 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista.
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O Colégio Polivalente iniciou suas atividades em março de 1977, oferecendo cursos
de Mecânica, Administração, Secretariado e Edificações. A partir de 1981, foi integrado
como Unidade Escolar do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”,
passando a receber outro nome: Escola Técnica Estadual Polivalente de Americana.
Nessa ocasião, a Prefeitura Municipal de Americana fez a doação do imóvel ao CEETEPS,
através de Lei Municipal.
Tendo em vista a predominância das indústrias têxteis na região, foi implantado
o Curso Técnico Têxtil a partir de 1990. Em dezembro de 1994 alterou-se novamente
a denominação da Unidade para Escola Técnica Estadual Polivalente de Americana,
já que ela era conhecida, desde sua criação, como “Polivalente”. Seguindo as novas
tendências no mercado de trabalho e sua diversificação para vários segmentos
produtivos e de serviços, atualmente a escola oferece, além dos cursos já implantados,
os cursos técnicos em: Comunicação Visual, Contabilidade, Design de Interiores, Logística,
Segurança do Trabalho e Técnico em Eventos.
Em 1998 e 2001, a Unidade passou a contar, respectivamente, com as Classes
Descentralizadas de Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste, que se tornaram Unidades
Escolares em 2003. Em 2006 foi implantada a Extensão de Nova Odessa com as
habilitações profissionais técnicas de Nível Médio em Administração e Segurança do
Trabalho, que, em 2009, se transformou em Unidade de Ensino. Em 2011 foi implantado
o primeiro Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática, ampliando em 2012
para os cursos técnicos Integrado ao Ensino Médio em Administração, Edificações,
Logística e Mecânica.

para
saber
mais

Diretora Mary Damiani
e006dir@cps.sp.gov.br
19 3468-4071
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Categoria

MéRITo
CIENTÍFICo
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vera lúcia Imperatriz-Fonseca
Instituto Tecnológico vale Desenvolvimento sustentável
Belém - PA
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Categoria

Mérito CientÍFiCo

Instituto Tecnológico Vale
Desenvolvimento Sustentável
Belém – PA

vera lúcia Imperatriz-Fonseca
Trajetória acadêmica em prol da ciência
Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora; sem flora não há animais;
sem animais não haverá vida humana. As palavras são fortes e revelam uma verdade
que não pode ser esquecida. As abelhas são polinizadoras, elas é que mantêm viva
nossa biodiversidade. E muitas estão desaparecendo pelo uso excessivo de agrotóxicos...
Mas existem pessoas, como Vera Lúcia Imperatriz-Fonseca – bacharel e licenciada em
Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo (1968), com mestrado (1970) e doutorado (1975) na área de Zoologia do Instituto
de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP) –, que se ocupam em estudar as
abelhas e, assim, alertar-nos para os perigos que elas possam estar correndo. Por seu
trabalho em prol da ciência em toda a sua trajetória acadêmica, Vera recebeu o prêmio
Mérito Científico na 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista.
Vera começou sua carreira como docente no Departamento de Zoologia do IB-USP em
1972, participou da criação do Departamento de Ecologia do mesmo Instituto em 1977.
Consolidou a carreira universitária, orientou mestrados, doutorados e pós-doutorados
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em programas de pós-graduação de Zoologia, Ecologia e Entomologia, onde se tornou
referência nas pesquisas com abelhas nativas.
A conquista do título de Professora Titular em Ecologia veio em 1992. Foi Chefe do
Departamento de Ecologia por duas gestões e, a seguir, vice-diretora do IB-USP. Foi
a primeira coordenadora científica da Estação Ecológica de Jureia (SP), que mais tarde
tornou-se Parque Estadual. Participou de Conselhos na USP como representante
acadêmica e em outros Conselhos e Comissões oficiais fora da Instituição, representando
a Universidade ou a SBPC – Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) do Estado
de São Paulo, Câmaras Técnicas no Ministério do Meio Ambiente, Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio), Comissão de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Sustentável (CPDS). Foi membro do Comitê de Zoologia do CNPq e do Conselho Gestor
da WWF Brasil e Vice-Presidente da Associação de Defesa do Meio Ambiente (ADEMASP).
Coordenou projetos integrados e temáticos de pesquisa financiados por agências como
CNPq, CAPES, FAPESP, sempre na temática ambiental.
Desde 1998 atua no programa de polinizadores do Brasil, inicialmente ao ser coautora
da Declaração de São Paulo para os Polinizadores, que originou a Iniciativa Internacional
de Uso Sustentável e Conservação dos Polinizadores, ligada ao programa de
biodiversidade agrícola da Convenção da Diversidade Biológica (CDB).
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saber
mais

Profª. Drª. Vera Lucia Imperatriz-Fonseca
vera.imperatrizfonseca@pq.cnpq.br
vlifonseca@ib.usp.br
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CoMIssõEs
JUlGaDoRas

PJ C Pesquisas na íntegra

Para analisar os trabalhos são constituídas duas
comissões julgadoras, compostas, cada uma, por
sete especialistas de alto nível indicados pelo cnPq.
Uma comissão analisa as categorias Mestre e doutor,
estudante do ensino superior, Mérito institucional
ensino superior e Mérito cientíﬁco; e a outra as
categorias estudante do ensino Médio e Mérito
institucional ensino Médio.
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Categorias

Mestre e Doutor, Estudante do Ensino
Superior, Mérito Institucional Ensino
Superior e Mérito Científico
Comissão julgadora
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Ricardo Ribeiro Rodrigues
Escola Superior de Agricultura “Luiz De Queiroz” (Esalq /Usp)

Daniela Franco Carvalho
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Eliane Schlemmer
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Fernando Gomes de Paiva Júnior
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Gisela Aquino Pires do Rio
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Mauricio Sedrez dos Reis
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Rafael Dias Loyola
Universidade Federal de Goiás (UFG)
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Categorias

Estudante do Ensino Médio e Mérito
Institucional Ensino Médio
Comissão julgadora
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Alexandre Salino

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Anete Alberton
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)

Débora Nice Ferrari Barbosa
Universidade Feevale (FEEVALE)

José Célio Silveira Andrade
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Márcia Cristina Mendes Marques
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Marlon Herbert Flora Barbosa Soares
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Richard James Ladle
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
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TEMas Do PRêMIo
JovEM CIENTIsTa
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a cada edição, o Prêmio jovem cientista lança
um tema de pesquisa escolhido pelo cnPq e pelos
parceiros entre aqueles que, no momento, têm
relevância para a sociedade e cujos problemas
que o constituem estão entre as prioridades para
o desenvolvimento do país.
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de 1981 a 1990
I PJC
1981

II PJC
1982

III PJC
1983

IV PJC
1984

V PJC
1985

VI PJC
1988

VII PJC
1989

VIII PJC
1990

Telecomunicações
CNPq
Energia: fontes alternativas e conservação
Parceiros: CNPq, FRM e Cia. União dos Refinadores de Açúcar e Café
Agricultura: controle biológico
Parceiros: CNPq, FRM e Cia. União dos Refinadores de Açúcar e Café
Química de produtos naturais
Parceiros: CNPq, FRM e Grupo Ultra
Alimentos de consumo popular: produção e conservação
Parceiros: CNPq, FRM e Grupo Ultra
Novos materiais contra a corrosão em aços de baixa liga
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Conservar energia — um desafio dos anos 90
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Reciclagem de rejeitos industriais
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
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de 1991 a 2000
IX PJC
1991

X PJC
1992

XI PJC
1993/1994

XII PJC
1995

XIII PJC
1996

XIV PJC
1997

XV PJC
1998

XVI PJC
1999/2000

Gerenciamento da qualidade: o caminho para a modernização
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Qualidade dos alimentos e saúde do homem
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Saúde da população: controle de endemias
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Qualidade e produtividade na construção civil
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Qualidade e produtividade na agricultura
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Novos equipamentos, aparelhos e utensílios para pessoas
portadoras de deficiências
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Oceanos: fonte de alimentos
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Saúde da população: controle da infecção hospitalar
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
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de 2001 a 2010
XVII PJC
2001

XVIII PJC
2002

XIX PJC
2003

XX PJC
2004

XXI PJC
2005

XXII PJC
2006

XXIII PJC
2007/2008

XXIV PJC
2009/2010

Novas metodologias para a educação
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Energia elétrica: geração, transmissão, distribuição e uso racional
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau, com o apoio da Eletrobrás/Procel
Água: fonte da vida
Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e Eletrobrás/Procel
Produção de alimentos: busca de soluções para a fome
Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e Eletrobrás/Procel
Sangue: fluido da vida
Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e Eletrobrás/Procel
Gestão sustentável da biodiversidade: desafio do milênio
Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e Eletrobrás/Procel
Educação para reduzir as desigualdades sociais
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau
Energia e meio ambiente: soluções para o futuro
Parceiros: CNPq, FRM e Gerdau

PJ C Pesquisas na íntegra

de 2011 a 2018
XXV PJC
2011

XXVI PJC
2012

Cidades sustentáveis
Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e GE
Inovação tecnológica nos esportes
Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e GE

XXVII PJC Água: desafios da sociedade
2013

Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e GE

XXVIII PJC Segurança alimentar e nutricional
2014/2015

Parceiros: CNPq, FRM, Gerdau e BG Brasil

XXIX PJC

Inovações para conservação da natureza e transformação social
Parceiros: CNPq, FRM, Fundação Grupo Boticário de Proteção
à Natureza e Banco do Brasil

2018

251

252

Inovações para Conservação da Natureza
e Transformação Social

PaRCEIRos
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ao longo de 37 anos de existência do Prêmio jovem
cientista, o cnPq construiu importantes parcerias
com o objetivo de apoiar jovens talentos para a
ciência. a Fundação roberto Marinho foi a primeira
instituição a aderir ao prêmio, em 1982. nesta 29ª
edição, a Fundação Grupo boticário de Proteção à
natureza, o banco do brasil e a embaixada do reino
Unido da Grã-bretanha e irlanda do norte juntam-se
ao prêmio, compartilhando o mesmo propósito.
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CNPq
Com 67 anos de existência, o CNPq tem exercido um papel central no processo
de formação e qualificação de recursos humanos, no país e no exterior, e no fomento
à ciência, à tecnologia e à inovação, atuando na formulação de políticas e contribuindo,
de forma significativa, para o avanço da fronteira do conhecimento, do desenvolvimento
sustentável e da soberania nacional.
A concessão de prêmios é uma ação tradicional do CNPq desde a década de 1970.
O Prêmio Jovem Cientista, criado em 1981, é estratégico uma vez que, ao impulsionar
a capacitação de estudantes, jovens pesquisadores e profissionais empenhados
na busca de soluções para os crescentes desafios da sociedade brasileira, agrega valor
a uma perspectiva ampliada da interação ciência-tecnologia-sociedade, a partir de uma
atuação científica que tem na apropriação social do conhecimento um princípio vital.
O Prêmio Jovem Cientista representa um grande estímulo para a ciência e a tecnologia
no Brasil e apoia os ganhadores com bolsas de estudo do CNPq, em diferentes modalidades
(iniciação científica júnior, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado
júnior), para sua formação acadêmica e como incentivo ao aprofundamento e continuidade
de suas pesquisas. Nossos jovens e talentosos cientistas são fundamentais nesse esforço
tão cheio de desafios e incertezas.

SHIS Quadra 1 Conjunto B, Blocos A, B, C e D
Edifício Santos Dumont | Lago Sul | 71605-001 | DF
Tel: 0800 619697
www.cnpq.br
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Fundação Grupo Boticário
de Proteção à Natureza
A Fundação Grupo Boticário nasceu em 1990 como uma das primeiras instituições
ligadas à iniciativa privada voltadas à conservação da natureza no Brasil. Desde então,
nosso compromisso se manteve perene e inabalável.
Iniciamos nossas atividades com o apoio a iniciativas de outras instituições
e nos tornamos uma das principais financiadoras de projetos ambientais do país.
Atuamos em todas as regiões do Brasil e passamos a desenvolver também ações
próprias. Por meio de nossas Reservas Naturais, conservamos mais de 11 mil hectares
de Mata Atlântica e Cerrado, os dois biomas mais ameaçados do país.
Idealizamos e executamos iniciativas como o Oásis, pioneiro em Pagamento por
Serviços Ambientais no Brasil, as Estações Natureza, buscando sempre mobilizar
a sociedade para a causa da conservação. Tudo isso para mostrar que o meio
ambiente não é só uma inspiração, mas uma razão para seguirmos em frente.

PARCERIA
Rua Gonçalves Dias, 225 – Batel | Curitiba
80240-340 | PR
Tel: (41) 3318-2636
www.fundacaogrupoboticario.org.br
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Banco do Brasil
O Banco do Brasil tem mais de 200 anos de existência e é o primeiro banco a operar
no país, contribuindo, desde então, ativamente para o desenvolvimento do Brasil.
O propósito do BB é "cuidar do que é valioso para as pessoas", ajudando a preservar o que
é importante para seus clientes, acionistas, funcionários e toda a sociedade. Sua visão é "ser
a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e que promove
o desenvolvimento da sociedade, de forma inovadora, eficiente e sustentável".
O BB, um banco com identidade singular, atua em parceria com a sociedade brasileira,
respeitando elevados padrões éticos e exercendo governança corporativa com base nas
mais reconhecidas práticas, em linha com as regulamentações aplicáveis. O Banco do
Brasil está focado em ser uma empresa brasileira inovadora, que conecta as pessoas às
suas realizações. Assim, a inovação é para a empresa um valor organizacional por meio
do qual estimula-se o desenvolvimento de serviços e produtos transformadores, bem
como de iniciativas para a transformação e inclusão digital da sociedade brasileira.

SBS Quadra 01 Lote 32 Bloco C - Ed. Sede III, 24º andar, Setor Bancário Sul
Brasília | DF | CEP 70073-901
Tel: 0800 729 0722
www.bb.com.br
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Fundação Roberto Marinho
A convicção de que a comunicação pode ser instrumento para transformação social
motivou Roberto Marinho a criar, em 1977, a Fundação Roberto Marinho. Atua em
Educação, Cultura e Meio Ambiente.
Entre os projetos desenvolvidos, está o Telecurso – tecnologia educacional reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC) e adotada como política pública em estados
e municípios, utilizado para a aceleração da aprendizagem nos ensinos Fundamental
e Médio; na Educação de Jovens e Adultos (EJA); como alternativa ao ensino regular em
comunidades geograficamente dispersas e como reforço escolar em todas as idades.
Entre os projetos também estão o Aprendiz Legal, programa de educação profissional
que garante o acesso de jovens de 14 a 24 anos ao primeiro emprego; os museus da Língua
Portuguesa e do Futebol (SP), MAR - Museu de Arte do Rio, Museu do Amanhã e Museu
da Imagem e do Som (este, em construção, no RJ), Paço do Frevo (PE) e Casa da Cultura
de Paraty (RJ); e o Futura, projeto social de comunicação, com programação que alia
entretenimento e conhecimento útil para a vida com ações de mobilização social.
A Fundação orgulha-se de ser, há 36 anos, parceira do Prêmio Jovem Cientista - iniciativa
que incentiva os jovens talentos a experimentar soluções para um mundo melhor e ajuda
a construir um Brasil mais sustentável e desenvolvido.

Rua Santa Alexandrina, 336 | Rio Comprido
20261-232 | Rio de Janeiro | RJ
Tel.: (21) 3232-8800
www.frm.org.br
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Embaixada do Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
A missão diplomática britânica no Brasil, por meio do Ano Brasil-Reino Unido
de Ciência e Inovação, tem a honra de ser uma parceira da edição 2019 do Prêmio
Jovem Cientista. O Ano é uma iniciativa conjunta liderada pelos governos do Brasil
e do Reino Unido. Inicialmente discutido entre o então Ministro de Relações Exteriores
britânico, Boris Johnson, e o Ministro de Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes,
em agosto de 2017, em Londres, o Ano foi oficialmente lançado em 27 de março
de 2018 em Brasília, numa cerimônia no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicações (MCTIC). As atividades do Ano ocorrerão entre março de 2018 e abril
de 2019 sob uma plataforma que promove oportunidades para cientistas,
empreendedores e empresas brasileiras e britânicas para que trabalhem juntos frente
aos principais desafios globais em quatro áreas prioritárias: clima e biodiversidade;
agricultura sustentável, saúde e ciências da vida; e energia.

Quadra SES 801 - Conjunto K - Lote 08
Brasília, DF, 70408-900, Brasil
www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-brazil

/premiojovemcientista

PARCERIA

APOIO

PATROCÍNIO

/jovemcientista

/PremioJovemCientista

