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1 - INTRODUÇÃO 
   
 A elaboração do Plano de Manejo da Reserva Extrativista Estadual (Resex) Rio Pacaás 
Novos com Vistas à Exploração de Uso Múltiplo, incluindo o seu Zoneamento, pautou-se 
inicialmente em um diagnóstico preliminar envolvendo os indicadores institucionais, sociais, 
culturais, econômicos e ambientais, assim como sobre a gestão da Resex, tudo com fulcro em 
informações secundárias retiradas da bibliografia regional disponível e primárias fornecidas 
diretamente pela diretoria da Associação de Seringueiros da Reserva Extrativista Rio Pacaás 
Novos - Primavera. Posteriormente, esse diagnóstico foi submetido à verificação de campo por 
equipe técnica multidisciplinar, oportunidade em que ocorreu também o inventário florestal. 
Todas as atividades de campo foram controladas por imagens aeroespaciais do satélite 
Landsat-5 TM e GPS (global potioning system). Os resultados obtidos produziram uma 
segunda aproximação do Plano, levada à discussão com a população local, fato que permitiu 
certificar, atualizar e corrigir as informações levantadas, de forma a estruturar a sua versão 
final ora apresentada.  

A discussão ocorreu numa oficina de planejamento realizada na Resex, com base no 
método ZOPP, que tem raízes no logical framework approach (marco lógico). A aplicação 
desse método teve a finalidade de desenvolver, de modo participativo, a versão final do Plano 
em tela. Considerando que cada participante possuía conhecimentos, idéias e experiências 
próprias, a busca do consenso foi fundamentada no levantamento de todos os pontos de vista. 
Por isso, as informações técnicas foram traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por 
mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que todos 
pudessem entender as vantagens e desvantagens do plano e, bem assim, participar da 
discussão e contribuir, de forma decisiva, na construção de sua versão final. 

No âmbito do Plano de Manejo da Resex, é enfatizado no momento o Plano de Manejo 
Florestal Sustentável, madeireiro, entendido como uma modalidade de exploração econômica 
de florestas primitivas que obedece aos princípios de conservação dos recursos naturais, de 
preservação da estrutura da floresta e de suas funções, de manutenção da diversidade biológica 
e de desenvolvimento sócio-econômico da região. Esse Plano é priorizado devido à 
Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos – Primavera já dispor 
de parceria com empresários rondonianos do setor madeireiro, que inclusive investiram 
recursos financeiros na realização do estudo ora levado a cabo. Outros usos múltiplos 
identificados e indicados no zoneamento da Resex, como o turismo ecológico, criação de 
peixes ornamentais, piscicultura, industrialização de polpa do açaí, aproveitamento econômico 
de gêneros alimentícios e medicinais, certamente poderão ser alvos de planos específicos e em 
conformidade com as leis vigentes, à medida que aquela Associação encontre parceiros 
interessados na sua exploração econômica, de forma sustentável  

O Plano de Manejo da Resex é o instrumento básico para o aproveitamento econômico 
sustentável dos recursos naturais potenciais identificados na Reserva - excluídos os bens 
minerais, por determinação expressa do Plano de Utilização da Resex -, tendo por base um 
objetivo consistente e uma estratégia que se desenvolverão num cenário de ocupação 
equilibrada do solo, sem a previsão de impactos excessivos ou rupturas graves e que 
favorecerá a qualificação do espaço e do habitante.  
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2 – OBJETIVO 
 
 Levantar as potencialidades dos recursos naturais do espaço territorial ocupado pela 
Resex Pacaás Novos, de forma a indicar os melhores usos possíveis, privilegiando a eqüidade 
social, o crescimento econômico, a eficiência das formas de intervenção na natureza e a 
qualidade de vida local. Tudo em consonância com os princípios de uso racional dos recursos 
naturais, de preservação da estrutura da floresta e de suas funções, assim como de manutenção 
da diversidade biológica e de desenvolvimento sócio-econômico de sua população tradicional 
(seringueiros).  
 
 
3 – SÚMULA DOCUMENTAL 
 

A Reserva Extrativista (Resex) Rio Pacaás Novos é uma unidade de conservação da 
natureza, criada pelo Decreto Estadual nº 6.953, de 14 de julho de 1995, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº 3.309, de 17 de julho do mesmo ano, e declarada como espaço territorial 
destinado à exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis por 
população agroextrativista, tudo em conformidade com o artigo nº 225 da Constituição 
Federal, de 1988, e Decreto Federal nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, em seu artigo 2º. 

Localizada na região sudoeste de Rondônia, imediatamente a sudeste da cidade de 
Guajará-Mirim e sul da serra dos Pacaás Novos, a Resex Rio Pacaás Novos possui superfície 
de 342.903,5029 hectares e integra o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da 
Natureza de Uso Sustentável. O acesso, a partir da cidade de Porto Velho, é feito por 
intermédio do uso combinado de vias terrestre e fluvial, utilizando-se no trajeto as BRs-364 
(Porto Velho – Rio Branco) e 425 (Abunã-Guajará-Mirim) e os rios Mamoré, Pacaás Novos e 
Novo, ambos integrantes da bacia hidrográfica do Mamoré.  

A população residente (autóctone) é de apenas 140 pessoas, sendo 56% do sexo 
masculino e 44% do sexo feminino, abrigadas em 46 moradias que compõem as comunidades 
de Extrema, Rio Novo, Margarida e Encrenca. Quanto à idade, há uma concentração 
significativa de pessoas na faixa etária entre 0 e 7 anos (32,81%), seguida das faixas etárias de 
15 a 21 anos e de 29 a 35 anos, representando cada uma 10,94% da população. A pessoas 
idosas, compreendendo idades superiores a 64 anos, formam um conjunto humano que 
compõe apenas 6,25% do total da população.  

Do cômputo geral das pessoas residentes na Resex, 25,7% são analfabetas, 26,40% 
estão abaixo da idade escolar e o restante lê e escreve ou cursou integral ou parcialmente as 
séries do Ensino Fundamental ou do 1º Grau. Embora com duas escolas construídas, a 
atividade de ensino encontra-se paralisada há algum tempo na Resex e, no momento, há 
apenas uma tênue expectativa de ser retomada em 2004, manifestada pelo presidente da 
Associação dos Seringueiros da Resex Pacaás Novos – Primavera, Sr. Valdemir Ferreira de 
Melo. 

O quadro de saúde, por sua vez, é extremamente precário, e do mesmo modo que 
ocorre com o setor educacional, há dois Postos de Saúde fora de funcionamento, mas sem 
nenhuma previsão de retomada de suas atividades. Tal fato tem remetido a população enferma 
para tratamento em nosocômios da cidade de Guajará-Mirim, com dispêndios elevados e 
quase sempre proibitivos para ela. Considerando o período de junho de 2002 a junho de 2003, 
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a malária é a moléstia de maior incidência entre a população da Resex (75%), secundada pela 
pneumonia (4,17%), Hepatite C (4,17%), diabetes (1,39%) etc. 

Quanto à habitação, saneamento e energia elétrica, registre-se que as moradias são 
preferencialmente construídas com madeira bruta, não beneficiada, cobertas com folhas de 
palmeiras, desprovidas de energia elétrica, banheiros internos, esgotos e água tratada, 
perfazendo 87% das unidades edificadas. O esgotamento de dejetos é feito em fossas negras 
ou sépticas e a água para consumo humano ou dessedentação de animais é captada diretamente 
de fontes naturais, como cursos e olhos d’água. A iluminação das moradias é proveniente da 
queima de querosene ou óleo Diesel em lamparinas rústicas, fabricadas pelos próprios 
moradores, usando latas de leite em pó, óleo comestível etc. 

No que tange ao acesso interno, transporte e comunicação, a Resex é entrecortada por 
estradas de seringa, as quais servem de vias à coleta do látex e da castanha-do-pará, 
principalmente, e à caça de animais silvestres, um gênero importante na composição da dieta 
alimentar da população local. Os deslocamentos entre a Resex e o mundo exterior são 
efetuados através dos rios Novo, Pacas Novos e Mamoré, utilizando barcos de pequeno porte 
propulsionados por motores de popa, de até 40 HP, e tendo como referência a cidade de 
Guajará-Mirim. A comunicação, por seu turno, tem no rádio a pilha o único instrumento de 
acesso aos noticiários municipal, estadual e nacional, sem esquecer os programas radiofônicos 
de entretenimento, sendo sintonizadas principalmente estações de rádio, ondas curtas, de Porto 
Velho, Guajará-Mirim e, com muita constância, a Rádio Nacional, de  Brasília. Outro tipo de 
comunicação é o boca-a-boca, com os moradores da Resex e visitantes transmitindo oralmente 
informações entre si, geralmente em encontros eventuais nos rios Pacaás Novos e Novo ou em 
visitais ocasionais, celebração de cultos e efemérides. 

Quanto à arqueologia, a Resex Pacaás Novos é um amplo território onde, em épocas 
passadas, habitaram populações indígenas antigas, conforme documentado pelos 45 sítios 
arqueológicos descobertos ou redescobertos no levantamento arqueológico levado a cabo neste 
momento, os quais foram devidamente registrados pela Apidiá no Cadastro Nacional de Sítios  
Arqueológicos do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico Brasileiro mantido 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional. (IPHAN). 

Hoje, a população de moradores da Resex é totalmente de não índios, concentrando-se 
nas comunidades de Extrema, Rio Novo, Margarida e Encrenca, constituídas de “colocações 
de seringa” (nome regional dado às moradias dos seringueiros rondonianos), nas quais as 
atividades culturais e de lazer resumem-se aos jogos de futebol, dominó e baralho, praticados 
nos finais de semana, e às festividades relacionadas com o natal, ano novo e algum 
aniversário, em que todos os participantes são embalados pelo tradicional forró.  

Relativamente às atividades econômicas, predominam aquelas ligadas ao extrativismo 
vegetal, representadas pelo corte da seringueira e coleta de seu látex, para produção de 
borracha in natura, e coleta sazonal da castanha-do-pará, ambos os produtos transacionados no 
mercado nacional ou com a Bolívia. Em seguida, despontam o cultivo de alguns produtos 
agrícolas, como arroz, feijão, café e frutas, destinados ao abastecimento próprio, com algum 
excedente comercializado com terceiros, principalmente na cidade de Guajará-Mirim. A renda 
proveniente dessas atividades, contudo, é pouco significativa e de difícil mensuração, 
inclusive pelos próprios moradores da Resex, talvez alcançando apenas o valor de dois salários 
mínimos ao ano. 
 A região de inserção da Resex é caracterizada pelo Clima Tropical Chuvoso, do tipo 
Aw de Köppen, e por uma rede de drenagem de padrão dendrítico, com cursos d’água 
sinuosos, alguns mostrando mudanças bruscas de direção na forma de cotovelos pronunciados. 
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Ela integra o Pediplano Centro-Ocidental da Amazônia, de altimetria inferior a 150 metros, 
onde predominam as Coberturas Sedimentares Indiferenciadas de idade Terciária e, em menor 
escala, mas com expressão mapeável, os sedimentos continentais quaternários; as rochas 
sedimentares mesoproterozóicas–neoproterozóicas, da Formação Palmeiral; as rochas 
metamórficas de baixo e alto graus, mesoproterozóicas, da Seqüência Metavulcano-
Sedimentar Nova Brasilândia; e as rochas magmáticas mesoproterozóicas, da Suíte Intrusiva 
Alto Candeias. 
 Os solos, por sua vez, parecem ter sua natureza diretamente relacionada às rochas 
primitivas e suas respectivas unidades geológicas, pois apresentam uma ampla concordância 
espacial com as unidades geológicas/litológicas, sendo mapeados o Latossolo Amarelo Álico, 
seguido do Podzólico Vermelho Amarelo Álico, Gley Pouco Húmico Álico, Podzol 
Hidromórfico e Areia Quartzosa Álica. Eles ocorrem em relevo plano e, normalmente, sob 
cobertura vegetal do tipo Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Savana e 
Contato Formações Pioneiras/Floresta Ombrófila Aberta. 

Os recursos naturais com potencial econômico restringem-se à madeira-de-lei, que 
pode ser aproveitada com enormes vantagens comparativas nas indústrias moveleira, de  
construção civil e de laminação, sendo mapeados inúmeros exemplares de angelim, cerejeira, 
cedro, freijó, garapeira, bandarra, amapá-doce, breu-branco, figueira etc. Adicionalmente, há 
algumas espécies de palmeiras e frutíferas com potencial alimentício, como o açaí, buriti, 
tucumã e pupunha, entre outros, sem esquecer as essências florestais indicadas à indústria 
farmacêutica, a exemplo da amescla, copaíba, escorrega-macaco, jatobá e pau-pereira. 
Também não devem ser olvidados os atrativos naturais que compõem os meios físico e biótico 
da Resex Pacaás Novos, que, se apropriados de forma conveniente pela população local, 
poderão impulsionar o ecoturismo regional e gerar, desta forma, emprego e renda, numa 
região de baixo índice de desenvolvimento humano. Por outro lado, não há recursos hídricos 
com potencial hidráulico suficiente para produção de energia elétrica, em razão de a 
inexistência de quedas d’água que pudessem movimentar, pelo menos, uma Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH).  

Quanto à gestão da Resex Pacaás Novos, o grau de organização social comunitária 
ainda é incipiente, sendo contabilizada a Associação dos Seringueiros da Resex Pacaás         
Novos – Primavera que, entre outras atribuições, se incumbe de defender o bem-estar da 
população e o uso sustentável dos recursos naturais, mediante a implementação do Plano de 
Utilização da Resex, concebido no ano de 2001. Tal organização recebe o apoio 
imprescindível da Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR), do Conselho Nacional 
de Seringueiros (CNS), da Comissão de Proteção da Resex e da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM), entre outros, que também ajudam na 
divulgação e no cumprimento daquele plano. 

Com base nos indicadores institucionais, sociais, culturais e ambientais levantados, o 
Plano de Manejo da Resex Pacaás Novos com Vistas à Exploração de Uso múltiplo - ora 
apresentado como complemento ao Plano de Utilização da Resex -, identificou que ela tem 
uma vocação essencialmente extrativista vegetal, com destaque para a exploração florestal 
madeireira e não madeireira, além de revelar potencial satisfatório para o desenvolvimento de 
atividades ecoturísticas e de criação de peixes ornamentais. Assim, um de seus principais 
produtos é o mapa de zonas de manejo, no qual estão discriminadas quatro zonas. 

Em linhas gerais, a Zona 1 é aquela que possui o capital natural ainda intocado, 
especialmente o florestal, e com condições satisfatórias de exploração madeireira e não-
madeireira, que deve ser objeto de Planos de Manejo Florestal com Rendimento Sustentado. 
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Ela está dividida em: Sub-Zona 1.1 – Manejo Florestal Madeireiro, com vistas ao 
aproveitamento sustentável de diferentes essências florestais; Sub-Zona 1.2 – Manejo Florestal 
não-Madeireiro, com vistas à coleta e ao aproveitamento econômico da castanha-do-pará 
(Bertholletia excelsa); e Sub-Zona 1.3 – Manejo Florestal não-Madeireiro, com vistas à coleta 
e ao aproveitamento econômico do fruto do açaizeiro Euterpe precatória Mart, uma espécie 
que não perfilha. A Zona 2 corresponde a sete áreas isoladas, de relevo bastante acidentado, 
indicadas à preservação permanente dos recursos naturais, sobretudo a biodiversidade e seus 
habitats, podendo acolher atividades científicas conduzidas ou supervisionadas pelo governo. 
A Zona 3, por sua vez, abrange uma extensa faixa marginal contínua, de mais ou menos 1 km 
de largura, disposta ao longo dos canais dos rios Pacaás Novos e Novo, correspondendo às 
áreas de ocupação tradicional onde vivem os seringueiros, mas também com potencial 
satisfatório para o ecoturismo e desenvolvimento da criação de peixes ornamentais. A Zona 4 
é constituída de áreas remanescentes destinadas, no momento, à dispersão de animais e à 
conservação da cobertura natural nativa, porém constituindo uma reserva estratégica com 
ampla possibilidade de manejo florestal futuro, tanto madeireiro como não-madeireiro, para 
atender as necessidades das próximas gerações. 

 
 

4 – INDICADORES DA RESEX 
 
4.1 - INSTITUCIONAIS 

 
A Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos, igualmente a todas as reservas de Rondônia, 

ocupa áreas de antigos seringais nativos. Em 1989, logo após a criação do “Programa Nossa 
Natureza”, do Governo Federal, os seringueiros dos rios Ouro Preto,  Pacaás Novos e Novo, 
reunidos no I Encontro de Seringueiros do Município de Guajará-Mirim, clamaram pela 
criação das Reservas Extrativistas do Estado. Seis anos depois, a Resex Pacaás Novos foi 
criada pelo Decreto Nº 6.953, de 14 de julho de 1995, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 3.309, de 17 de julho do mesmo ano. Ela está assentada em terras do Município de Guajará-
Mirim como espaço territorial destinado à exploração auto-sustentável e conservação dos 
recursos naturais renováveis por população extrativista, sendo declarada de interesse ecológico 
e social, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal, de 1988, e o artigo 2º do 
Decreto Federal nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990.  

Com uma superfície de 342.903,5029 hectares, cartografada pelas Folhas Rio Mamoré 
(SC.20-Y-C) e Serra do Uopiane (SC.20-Y-D), escala 1:250.000, a Resex está situada na 
região sudoeste de Rondônia, imediatamente a sudeste da cidade de Guajará-Mirim e sul da 
Serra dos Pacaás Novos, abrangendo grande parte dos cursos dos rios Pacaás Novos e Novo, 
ambos integrantes da bacia hidrográfica do Mamoré. Ela faz limites: ao norte, com as Terras 
Indígenas Rio Negro Ocaia e Uru-Eu-Wau-Wau; ao sul, com a Terra Indígena Pacaás Novos, 
Reserva Biológica Traçadal e uma área do Exército Brasileiro; a leste, com a Terra Indígena 
Uru-Eu-Wau-Wau; e a oeste, com a Reserva Extrativista Rio Ouro Preto e Terra Indígena 
Pacaás Novos (figura 1, do volume II).  

Zoogeograficamente, de acordo com a 2ª Aproximação do Zoneamento Sócio-
Econômico-Ecológico de Rondônia, escala 1:250.000, a Resex Rio Pacaás Novos encontra-se 
localizada na Zona ZZ4, que corresponde à região do norte da Planície do Guaporé e ao sul da 
serra dos Pacaás Novos, indo do rio Mamoré até ao rio Machado (ou Ji-Paraná), a leste. 
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O acesso, a partir da cidade de Porto Velho, é efetuado mediante o uso combinado de 
transportes terrestre e fluvial, através das BRs-364 (Porto Velho-Rio Branco) e 425 (Abunã – 
Guajará-Mirim) e pelos rios Mamoré, Pacaás Novos e Novo. 

 
 

4.2 – SOCIAIS E CULTURAIS 
 
4.2.1- População 
 

A Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos possui uma população aproximada de 140 
pessoas, compondo as comunidades conhecidas pelas denominações de Encrenca, Margarida, 
Extrema e Rio Novo. Ela é formada, principalmente, por pessoas nascidas na própria região de 
assentamento da Resex e, subordinadamente, por aquelas provenientes da cidade de Guajará-
Mirim, dos municípios vizinhos de Costa Marques e Nova Mamoré e da Bolívia. Todo esse 
contingente humano habita a Resex há bastante tempo, com exceção das pessoas chegadas em 
2003, obviamente. Os sexos masculino e feminino representam, respectivamente, 56% e 44% 
dessa população, e sua distribuição revela concentração expressiva na faixa etária do zero aos 
sete anos de idade, tanto para homens como mulheres (figura 2, do volume II). 

 
 
4.2.2 - Educação  

 
Há três escolas do ensino fundamental instaladas nas comunidades de Margarida, 

Extrema e Nova Brasília, embora nenhuma delas esteja funcionando há algum tempo. De 
acordo com o presidente da Associação dos Moradores da Resex Rio Pacaás                       
Novos - Primavera, essas escolas tiveram suas atividades paralisadas em razão de o número 
insuficiente de alunos em cada uma delas. Todavia, em 2004, mesmo que esse contingente 
seja reduzido, e considerando que buscar a educação na cidade de Guajará-Mirim é algo 
dispendioso e fora do alcance dos moradores da Resex, “tais escolas serão reativadas para 
evitar a permanência de crianças e jovens em idade escolar fora da sala de aula”, garantiu o 
presidente.  
 Quanto à escolaridade, 25,70% da população da Resex estão acima da idade escolar e, 
portanto, são analfabetos. O restante se distribui conforme mostrado na figura 3, do volume II. 
 

 
4.2.3 - Saúde 
 

Somente as comunidades de Margarida e Extrema dispõem de Postos de Saúde, porém 
desativados devido à falta de manutenção e assistência técnica-financeira, que deveriam ser 
prestadas pelos órgãos governamentais competentes. Apenas a comunidade de Extrema é 
assistida eventualmente por algum agente de saúde, oportunidade em que é conferido o peso 
de crianças e orientada as famílias quanto aos cuidados com a saúde e higiene pessoal. 
Todavia, só isso não basta para uma região onde, no o período de junho de 2002 a junho de 
2003, a malária foi epidêmica, seguida, em ordem de incidência, da hipertensão, pneumonia, 
hepatite C, diabetes, anemia, hepatite A, amebíase, leishimaniose e epilepsia (figura 4, do 
volume II).  
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Nesse período, 92,35% da população da Resex Rio Pacaás Novos, ou seja, 133 
moradores entre 140, foram acometidos por algum tipo de enfermidade, traduzindo um quadro 
de saúde precário que precisa ser enfrentado pelos órgãos governamentais competentes, de 
forma a minimizar o sofrimento e buscar o bem-estar da população local. É evidente que 
algumas dessas doenças foram adquiridas em tempos mais antigos, como a hipertensão, o 
diabetes e a epilepsia, com os enfermos convivendo com elas até os dias atuais. 

Em caso de doença grave, o atendimento médico-hospitalar, ou mesmo ambulatorial, é 
buscado na cidade de Guajará-Mirim. Nas situações corriqueiras, o atendimento é feito na 
própria comunidade e os enfermos são tratados com remédios caseiros obtidos de ervas e 
plantas medicinais encontradas na floresta local. Não raro, há também a atuação de 
“rezadeiras”, isto é, pessoas que presumivelmente têm o dom de curar os doentes por meio de 
rezas e orações. A figura 5, do volume II, registra, de acordo com o levantamento realizado 
junto à população local, as modalidades de tratamento comumente usadas pelos moradores da 
Resex Pacaás Novos.  

Ressalte-se que grande número de moradores, principalmente os mais idosos,  tem 
conhecimento dos remédios freqüentemente indicados à cura de gripes, resfriados, gastrites e 
ferimentos provenientes de pequenos acidentes de trabalho ou de mordeduras de insetos e 
animais peçonhentos, como marimbondos, cobras, aranhas e escorpiões. Nesse rol inclui-se 
também a malária, de longe a doença que mais afeta a população local, que, além dos 
medicamentos recomendados nas receitas médicas, ainda são usados remédios caseiros na sua 
cura, em especial o chá de boldo. O boldo é uma planta nativa usada na medicina popular 
como carminativo e estomáquico, trazendo benefícios principalmente para o fígado e 
ajudando-o a trabalhar melhor, sendo ótimo para quem tem hepatite ou problemas freqüentes 
ligados ao fígado, como dor de cabeça, suores frios e mal-estar. Tomado antes das refeições, 
ele ajuda na digestão e nas funções do aparelho digestivo. É ótimo para quem tem intestino 
preso, cálculos biliares e gastrite. Também é muito bom para insônia. Além do boldo, outros 
produtos naturais também são utilizados amiúde como remédios caseiros, destacando-se a 
quina, a poalha, a unha-de-gato, o picão, a hortelã, o jatobá, a castanha-do-pará, o murici, a 
alfazema e o quebra-pedra, para tratamento de diferentes doenças e na forma de chás ou 
infusões. 

Quando não há tratamento caseiro para o combate à doença, os moradores adquirem os 
medicamentos recomendados nas farmácias de Guajará-Mirim. Entretanto, considerando que 
os seus recursos financeiros são extremamente reduzidos e não há nenhum órgão público que 
forneça remédios à população local, muitas vezes o tratamento específico não é realizado de 
maneira correta. Quando o paciente é tratado em hospitais daquela cidade, normalmente nos 
casos de malária, no entanto, os remédios são fornecidos por estas instituições.  
 
 
4.2.4 - Habitação 

 
Todas as casas da resex são de madeira bruta, não beneficiada, à exceção de uma 

construída com palha, desde as paredes até a cobertura (telhado). Das quarenta e seis casas 
existentes, apenas 6,5% possuem cobertura de amianto e 6,5% de zinco. Todas as demais, 
representando 87% do total, são cobertas com palha. O piso das casas também é de madeira 
bruta, não beneficiada, em 87% das construções. Nos 13% restantes, o piso é de chão-batido. 
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4.2.5 - Saneamento 
 

A maioria das doenças contraídas pela população da Resex Pacaás Novos pode, 
certamente, ser atribuída às condições sanitárias precárias que imperam entre os seus 
domicílios. 100% dos moradores, por exemplo, realizam sua higiene corporal em curso 
d’água; 41% das moradias possuem fossa séptica; 50% deixam seus dejetos a céu aberto; 3,5% 
lançam-no nos cursos d’água e apenas 3,5% utilizam fossa negra, isto é, as populares latrinas, 
também conhecidas como “casinhas”.   

Embora mais de 80% assegurem que queimam o lixo doméstico, uma parcela da 
população reconhece que ele é deixado a céu aberto, ou lançado nos cursos d’água próximos 
às suas casas. Apenas 2% afirmam que enterram o lixo, mesmo assim não na sua totalidade, 
pois dispõem a céu aberto os restos orgânicos, como sobras de alimentos, cascas de frutas e 
demais sobras da cozinha. 

 A água para o consumo doméstico é quase toda retirada de fontes naturais, ou 
seja, os cursos d’água locais, como os rios Pacaás Novos e Novo, sem esquecer seus afluentes. 
Apenas 4,5% dos moradores possuem poço do tipo Amazonas, ou cacimba. Alguns moradores 
filtram a água para o consumo, outros apenas a fervem, mas a maioria a utiliza sem nenhum 
tipo de tratamento. 90% das casas têm sua fonte de abastecimento de água situada entre 30 e 
45 metros do local onde realizam suas necessidades fisiológicas. Em alguns casos, a distância 
entre eles é superior aos 45 metros.  

 
 
4.2.6 - Energia 

 
Não há rede de energia elétrica pública disponível à população local. Contudo, a 

Associação dos Seringueiros da Resex Pacaás Novos – Primavera possui quatro grupos- 
geradores que, devido ao seu pequeno porte, são utilizados apenas no funcionamento de suas 
máquinas de beneficiamento de arroz, instaladas nas comunidades de Margarida, Extrema, 
Noventa e Encrenca. Tais grupos-geradores foram adquiridos com os recursos financeiros 
doados pelo PLANAFLORO (Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia). A par disso, 
ressalte-se que na iluminação das residências são utilizadas, comumente, lamparinas a 
querosene ou a óleo Diesel e, raramente, lampiões a gás. Mesmo para cozinhar alimentos, a 
energia mais utilizada é o calor do fogo obtido com a queima de material lenhoso encontrado 
na floresta local. E isso é feito em fogões-de-barro, inclusive nas casas que possuem fogão a 
gás, por  motivo econômico.  
 
 
4.2.7 – Transporte e Comunicação 
 
 As únicas estradas existentes na Resex são aquelas colocadas pelos seringueiros, com a 
finalidade precípua de levá-los até as seringueiras que lhes fornecem o látex para a produção 
da borracha, permitindo-lhes ainda a coleta sazonal dos ouriços de castanha-do-pará. Essas 
estradas são bastante sinuosas e não obedecem a uma direção geral qualquer. Apenas ligam 
todas as seringueiras em idade de corte de uma determinada “Colocação de Seringa”. Tais 
estradas encerram um número variado de pinguelas sobre os pequenos cursos d’água que 
cruzam o seu percurso,  e o caminhamento somente pode ser efetuado a pé. Em alguns casos, 
há picadas abertas na floresta que se prestam à caça de pequenos animais, os quais, via de 
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regra, estão incluídos na dieta alimentar da população local. Assim, o transporte fica restrito 
ao meio fluvial, com os rios Pacaás Novos e Novo sendo considerados como hidrovias locais, 
que permitem não só os deslocamentos entre as propriedades ribeirinhas da Resex, mas 
também até a cidade de Guajará-Mirim. Para tanto, são utilizados barcos de madeira 
propulsionados por motores de rabeta, de 3,5 HP, ou de alumínio adaptados com motor de 
popa de até 40 HP (“voadeiras”), principalmente à época das chuvas (ou “inverno” 
rondoniano/cheias). 
 Quanto aos meios de comunicação, o rádio a pilha ainda é aquele com única 
abrangência na Resex Rio Pacaás Novos. Por seu intermédio, a população local tem acesso aos 
noticiários municipal, estadual e nacional, sendo sintonizadas principalmente estações de 
rádio, ondas curtas, de Porto Velho, Guajará-Mirim e, com muita constância, a Rádio 
Nacional, de  Brasília. Como nem todos possuem rádio, outro tipo de comunicação é o boca-a-
boca, com as pessoas (moradores e visitantes a Resex) transmitindo oralmente informações 
entre si, geralmente em encontros eventuais nos rios Pacaás Novos e Novo ou em visitais 
ocasionais, celebração de cultos e efemérides.  
  
 
4.2.8 - Cultura, Lazer e Religião 
 
 As únicas formas de entretenimento lúdico praticadas pelos moradores da Resex são o 
futebol, o dominó e o baralho, mas apenas nos finais de semana.  Um morador afirmou gostar 
de jogar sinuca, esporadicamente. Porém, o divertimento mais freqüente da população local é, 
com certeza, o tradicional forró, isto é, os bailes que acontecem em épocas festivas, a exemplo 
da quadra junina, natal, ano-novo e aniversários em geral. Neles, a participação popular é 
bastante expressiva, reunindo crianças, jovens e idosos das comunidades locais onde são 
realizados. Como esses bailes são muito concorridos, quase sempre precisam de espaço 
adequado à sua realização, sendo utilizados, normalmente, os salões das escolas existentes nas 
comunidades locais.  
 Quanto à religião, a população é toda católica, mas não há igrejas para praticar seu 
culto, e isto é feito, uma vez ou outra, na casa de algum morador. Contudo, todos os anos, 
preferencialmente no mês de julho, um padre realiza missas em todas as comunidades, ocasião 
em que se celebram batizados e casamentos. 
 
 
4.2.9 – Sítios Arqueológicos 
 
4.2.9.1 – Generalidades 
 
 A pesquisa arqueológica na Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos exigiu dois 
requisitos básicos: (1) a obediência às normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN); e (2) a organização da expedição de campo com a participação de 
membros da comunidade local.  
 O primeiro requisito obriga a compreender os limites enfrentados pelo arqueólogo, à 
luz da  legislação protetora dos sítios arqueológicos, pois ele só poder intervir nos sítios 
descobertos quando de posse da autorização outorgada pelo IPHAN. Diante dessa norma, 
nenhum dos 45 sítios arqueológicos descobertos ou redescobertos (figura 6, do volume II) 
nesta pesquisa arqueológica foram objeto de salvamento, mas sim de registro pela Apidiá no 
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Cadastro Nacional de Sítios  Arqueológicos do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 
Arqueológico Brasileiro mantido por aquela instituição. 
 O segundo relaciona-se com o planejamento e consolidação da pesquisa arqueológica 
in situ, mediante observações diretas de campo e contando com as informações obtidas junto 
aos  seringueiros da Resex, quase sempre na base de troca com gêneros alimentícios ou 
favores variados.  

O contato com as populações indígenas locais foi evitado, não somente devido às 
orientações da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Conselho Indígena Missionário 
(CIMI), mas também, e principalmente, em razão de a equipe de arqueologia se ressentir de 
treinamento antropológico adequado para efetuar a abordagem. A participação dos silvícolas, 
certamente, teria ampliado a qualidade dos resultados da pesquisa arqueológica, já que se 
tratou in totum de dados sobre seus antepassados. Mesmo assim, esse fato não impõe prejuízo 
aos resultados alcançados, considerando que os seringueiros ouvidos são tidos como 
excelentes fontes de informação, desde que habitam a região há varias dezenas de anos, onde 
seus ascendentes chegaram ao final do século XIX ou durante os esforços das 1ª e 2ª Guerras 
Mundiais.  
 Tais resultados são aqui apresentados num estilo narrativo, coloquial, de forma a 
aproximar rapidamente do assunto o leitor interessado. Para estimular a leitura, ressalte-se que 
a pesquisa arqueológica levada a cabo resultou também no descobrimento de um elo cerâmico 
amazônico com a cultura Tupi-Guarani da América Pré-Colombiana, há muito previsto por 
Brochado e Lathrap (1982). 
 
 
4.2.9.2 – Guias Arqueológicos de Campo 
 
 Algumas atividades econômicas desenvolvidas pela comunidade local da Resex Rio 
Pacaás Novos são fortes indicadores da presença de sítios arqueológicos. A prática da coivara 
na terra-preta, por exemplo, é um elemento cultural que os seringueiros herdaram dos índios. 
Assim, a terra-preta é um excelente guia para o descobrimento de sítios arqueológicos, com 
probabilidade de 1:1. 

Há muito tempo se discute a origem da terra-preta. Kern (1988), por exemplo, afirma 
que existem terras-pretas associadas a ocupações antrópicas antigas, normalmente encerrando 
material arqueológico, como exemplificado pelos sítios estudados no município de Oriximiná, 
estado do Pará. E isso, não resta dúvida, se repete na Resex Rio Pacaás Novos, pois a cada 
terreno constituído de terra-preta corresponde um sítio arqueológico identificado e mapeado. 
Ressalte-se que com a desativação dos seringais, devido aos baixos preços da borracha nos 
mercados nacional e internacional, os seringueiros têm procurado insistentemente a terra-preta 
no âmbito da Resex, como sendo um “solo” de alta fertilidade e propício às mais diversa 
culturas, como arroz, feijão, milho, café etc, vitais à sobrevivência de suas famílias.  
 Outro guia arqueológico importante na pesquisa de campo foi o urucurizal, uma 
palmácea que coloniza terrenos constituídos de terra-preta, chegando a formar significativas 
concentrações de indivíduos em áreas de até 40 hectares, inclusive de onde não é originária e, 
portanto, sendo também um bom indicador da presença de sítios arqueológicos.  

De acordo com o Sr. Francisco Pereira, domiciliado na localidade 90, rio Novo, 
afluente do rio Pacaás Novos, a montante da baía da Boa Vista, neste mesmo rio, as palmeiras 
de urucuri se misturam à vegetação local, em especial junto à pachiúba-barriguda. Tal fato 
parece revelar que: (a) a concentração anormal de urucuri em grande áreas associa-se a 
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atividades antropogênicas locais, de origem silvícola, haja vista que é inquestionável a 
ocupação e o andarilhar de antepassados indígenas por toda a região onde está inserta a Resex 
Rio Pacaás Novos; e (b)  há um limite claro entre os padrões de distribuição do urucuri como 
parte dos sítios arqueológicos e aquele oriundo das áreas não alteradas por atividades 
indígenas passadas. Ressalte-se que o consumo da amêndoa do urucuri e sua casca, muito 
usada para espantar mosquitos (carapanã) quando queimada, ainda está em uso entre os 
seringueiros, como um hábito indígena herdado através dos tempos imemoriáveis. 
 O testemunho do Sr. Francisco Pereira também associa a ação da fauna no processo de 
distribuição do urucuri. Ele afirma que a cutia e algum outro roedor alimentam-se do fruto do 
urucuri, armazenando, evacuando os excedentes e dando origem a novas mudas dispersas no 
chão florestal. Todavia, o mais importante é que a busca por terra preta pelos seringueiros 
sempre os obriga a localizar o urucurizal. “... E onde tem urucurizal, tem terra-preta e tem 
cacos de índio e machados de pedra também”, afirmam eles. 
 Um terceiro guia arqueológico, mas de natureza indireta, ainda foi utilizado na 
pesquisa de campo. Trata-se das informações obtidas junto à comunidade local, aproveitando-
se o costume dos seringueiros em recolher sob a cobertura vegetal nativa o que consideram 
bonito e curioso para mostrar aos seus filhos e netos. Essa atividade colecionista, que muito se 
aproxima do trabalho de um arqueólogo e historiador não-acadêmico, é uma ferramenta de 
extrema utilidade nos inventários arqueológicos, que jamais pode ser olvidada. É comum, por 
exemplo, alguém portar em sua bolsa (embornal), ou guardar em suas casas dentro de caixas 
de ferramentas ou prateleiras, “coisas de índio”, que são mostradas aos amigos ou visitantes 
como adornos notáveis. Desse modo, resgata-se a origem de tais objetos, especialmente com 
relação ao local de seu descobrimento e a forma como foram encontrados, permitindo revisitá-
los, estudá-los com maior riqueza de detalhes e efetuar o devido cadastramento em 
conformidade com as normas e procedimentos do IPHAN. 
 Nas figuras 7 e 8, do volume II, estão reproduzidas, à mão-livre, duas vasilhas 
pertencentes a famílias ribeirinhas de seringueiros, herdadas de seus antepassados. Contudo, a 
memória sobre a procedência desses materiais parece ter se perdido no tempo, já que todos 
estão confusos se seus avós-bisavós as  adquiriram na cidade de Guajará-Mirim, ou de 
“alguém que fazia cerâmica” . Assinale-se que os seringueiros atuais da região de 
assentamento da Resex Rio Pacáas Novos não sabem mais fazer artefatos de cerâmica. 
 Analisando criteriosamente as vasilhas em tela, porém, parecem se tratar de utensílios 
indígenas, em razão de o estilo expresso quanto à superfície e forma, constituindo um ótimo 
referencial cronológico aos sítios arqueológicos da Resex e seu entorno imediato. Ao que tudo 
indica, tais materiais são correlacionáveis a outros da espécie, de idade recente. 
 
 
4.2.9.3 – Padrões de Assentamento  
 
 O rio Pacaás Novos e seus afluentes não apresentam águas brancas, pois não sofrem  a 
influência de sedimentos oriundos dos Andes, como acontece com os rios Madeira, Mamoré e 
outros tributários do rio Amazonas, mas sim da chapada dos Parecis e da serra do Pacaás 
Novos. Neste sentido, a fertilização das áreas de várzea a partir desses sedimentos não é 
suficiente para produzir um solo, como nos rios Purus e Amazonas, onde geralmente as 
populações ribeirinhas encontram áreas propícias ao cultivo de uma excelente mandioca. 
Tanto a várzea quanto a terra-firme da Resex Pacaás Novos são muito lixiviadas e, assim, 
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inadequadas ao cultivo. Dessa forma, a busca de terrenos com terras-preta colonizadas por 
urucurizal tem determinado a ocupação ribeirinha ou o abandono da área de assentamento. 
 Ao longo da pesquisa de campo, não foi possível diagnosticar qualquer relação direta 
entre o tipo de água e a extensão e profundidade das terras-pretas encontradas às margens dos 
rios Pacaás Novos e Novo. No rio Novo, por exemplo, a água é preta e os urucurizais e a terra-
preta são tão grandes ou pequenos como aqueles identificados no rio Pacaás Novos, de águas 
brancas e claras, dependendo da época do ano. Entre os meses de outubro a maio, as 
constantes chuvas que se abatem na região carregam sedimentos para a calha do rio Pacaás 
Novos, branqueando suas águas. 
 Como alguns arqueólogos têm insistido em suas análises, parece que a fertilidade das 
águas é um fator importante, à medida que botos e jacarés, excelentes agentes fertilizadores, 
multiplicam e diversificam a cadeia alimentar de uma determinada região. Mas a 
homogeneidade da distribuição faunística não tem servido de indicador para padrões de 
assentamento. 
 Os vestígios arqueológicos levantados na Resex Rio Pacaás Novos não permitem 
deduzir que as ocupações do passado tenham desenvolvido tecnologia de construção de 
mounts, como em Marajó, ou de terraços como em Mojos (Bolívia). Ao que tudo indica, a 
ocupação sempre se deu a partir do local onde o limite da faixa de inundação se deu. Em 
alguns casos, com o avanço da terra firme sobre o rio devido ao avanço dos meandros sobre 
ela, constituíram-se verdadeiras plataformas que se assemelham a mounts. A posição 
estratégica dessas plataformas permitiram ocupações cuja função iam além do acesso a fontes 
de alimentação fluviais (quelônios, peixes, moluscos, aves ribeirinhas); talvez a defesa do 
espaço territorial ocupado. Quando se observa a partir do topo de uma dessas plataformas, se 
percebe um padrão que pode ser descrito como reproduzido na figura 9, do volume II. 
 Apesar de a imensa expectativa, não foram encontradas escavações de postes ou 
estacas fincadas em tratos de várzea, quiçá devido à pouca ou quase nenhuma visibilidade 
sobre ela e à falta de percepção da população local em seu andarilhar pelos vales dos rios 
Pacaás Novos e Novo. A possibilidade de ocupação das áreas de várzea por meio de palafitas 
indígenas, no entanto, não pode ser descartada, pois as cheias sazonais poderiam ter carregado 
os vestígios de sua existência. Até o momento, os terrenos constituídos de terra-preta e as 
áreas com grande concentração de urucurizal são os únicos elementos delimitadores da 
extensão da ocupação indígena na Resex Rio Pacaás Novos. 
 
 
4.2.9.4 - Estratigrafia 
 
 As informações sobre as fases de ocupação dos sítios arqueológicos foram colhidas 
junto aos  seringueiros, e  abrangeram a provável espessura da terra-preta e sua extensão areal. 
Os trabalhos com a enxada, pá e picareta na limpeza do terreno e escavação de furos para 
fincar estacas e postes de suas moradias, permitiram ter uma idéia aproximada sobre o assunto, 
dentre os 45 sítios arqueológicos identificados e mapeados. Entretanto, a grande possibilidade 
de mistura dos vestígios arqueológicos devido a esse mesmo trabalho, impossibilitou o resgate 
no contexto do material e a partir de uma análise estilística. 

A diversidade e a riqueza de expressões da cerâmica amazônica não permitem a 
dedução de ocupações quando já se sabe que existem culturas arqueológicas de expressões 
estilísticas muito diversificadas e díspares, muito mais que o progresso das pesquisas 
arqueológicas até então tem possibilitado compreender. Assim, nada autoriza a separação de 
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materiais cerâmicos arqueológicos diferentes utilizados como referenciais cronológico e 
espacial. E o máximo que se pode fazer no momento é apresentar esses materiais como 
amostras do que pode ser encontrado, isto é, algo que vai além da localização, identificação, 
registro e mapeamento de sítios arqueológicos. O mesmo pode ser dito sobre a classificação 
em fases e tradições.  

Apesar de a discordância com qualquer atividade científica em que a análise tipológica 
e as seriações tenham para a maioria dos materiais arqueológicos cerâmicos amazônicos, o 
estado de conservação dos vestígios arqueológicos encontrados na Resex Rio Pacaás Novos 
não permite ir além da dedução sobre a existência de algum material cerâmico do Horizonte 
Policrômico (sítio Porto Loreto, à margem direita do rio Novo). 

Vale salientar que Enrico T. Miller, nas décadas de 70 e 80, no âmbito do 
PRONAPABA, estudando a arqueologia de uma área localizada na desembocadura do rio 
Pacaás Novos, registrou uma idade de 890 bp (1.060 a.C.) na várzea do rio Mamoré, talvez 
constituindo um referencial cronológico significativo para a ocupação da região pela 
população indígena antiga, hoje representada por seus descendentes. Atualmente, Josuél 
Ravani, arqueólogo da SEDAM, atuando em parceria com a Associação Etno-Ambiental 
Kanindé, tem escavado e recolhido material arqueológico no vale do rio Novo. 
  
 
4.2.9.5 – Os Materiais Arqueológicos Encontrados 
  
 Com base nas informações fornecidas pelos seringueiros da Resex Rio Pacaás Novos, 
associadas aos resultados das observações diretas sobre os sítios arqueológicos identificados e 
mapeados, construiu-se um mostruário com as peças recolhidas, do qual foram selecionadas 
aquelas mais significativas para ilustrar o presente documento. 
 
 
4.2.9.5.1 – Material Cerâmico 
 
 O sítio Boa Esperança apresenta uma excelente concentração cerâmica na superfície, 
permitindo a comparação com material coletado pelo Sr. Edílson dos Santos Pereira, 
proprietário do sítio, que forneceu vários dados importantes. Nas figuras 10, do volume II, 
fragmentos número 1, são reproduzidos alguns fragmentos cerâmicos que permitem 
estabelecer algumas hipóteses. 

Dentre os dados extraídos, percebe-se a existência de dois conjuntos cerâmicos 
segundo o método de manufatura e o anti-plástico: vasilhas com cauixi e cariapé, 
confeccionadas a base de placas sobrepostas ou tiras de argila, e vasilhas sem este anti-
plástico, confeccionadas com roletes. O cauixi é um espongiário de água doce, que se fixa nos 
galhos e troncos da vegetação de igapó e que são queimados, cujas espículas quase 
microscópicas são anexadas com cinzas à argila. Cariapé é proveniente da queima da casca da 
árvore que leva este nome, mas ainda existem muitas dúvidas sobre isto. 
 Os fragmentos número 1 permitem ter uma idéia sobre a forma de algumas vasilhas do 
sítio Boa Esperança, todavia o mais significativo são os fragmentos número 3, porque se trata 
de uma forma inédita de pé, que pode estar relacionada a vasilhas tripóides amazônicas 
encontradas na Venezuela (cerâmica Velarde), rio Trombetas e Cacoal, embora de estilo muito 
diferente. De uma forma geral, são cerâmicas lisas sem pintura e, em relação às dimensões dos 
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fragmentos, parece que não existem vasilhas grandes entre os vestígios, o que denota a 
inexistência de vasilhas de uso coletivo para conter líquidos e alimentos ensopados. 
 No rio Pacaás Novos, próximo ao sítio referido, existe o Parque Indígena Santo André, 
onde vivem os índios Urundão. O Sr. Rômulo Lins, proprietário do sítio Encrenca, afirma que 
conheceu esses índios quando começaram a ser “amansados”, e nunca os viu preparar 
qualquer ensopado de peixe, caça ou vegetais. Tudo era assado no jirau e comido com farinha 
de mandioca. Seria então essa cerâmica um artefato dos antepassados de tais índios? Adiante, 
esse assunto será retomado com a apresentação de dados etno-históricos.  
 A presença de “pratos de beiju”, como são costumeiramente chamados os beijuzeiros 
pelos arqueólogos, é notória. São fragmentos de grandes vasilhas de até 60 centímetros de 
diâmetro, muito leves e resistentes ao fogo, devido à utilização do cauixi e o cariapé como 
anti-plástico. Talvez se trate de cerâmica de uso coletivo, para o fabrico de farinha de 
mandioca e beiju. O destaque em número e homogeneidade de características denota a 
importância da sua função no dia-a-dia. 
 
 
4.2.9.5.2 - A Especificidade do Material Cerâmico Arqueológico do Rio Novo 
 
 Em todos os sítios prospectados da Resex Pacaás Novos, o prato de beiju ou beijuzeiro 
é comum, apesar de o estilo de confecção apresentar alguma especificidade entre si. É preciso 
lembrar que a análise foi realizada em material arqueológico visível à superfície do terreno e 
coletado por seringueiros. Assim, a especificidade do material cerâmico arqueológico do rio 
Novo pode ser apenas aparente. Mas a quantidade e qualidade deste material no sítio Porto 
Loreto chama a atenção. É comum encontrar-se cerâmica policrômica na superfície em grande 
quantidade. Entre eles, são reproduzidos alguns exemplares nas figuras 10, do  volume II, 
fragmentos número 5. 
 Embora muito fragmentado, e associado a bases muito diferentes do material 
arqueológico do sítio Boa Esperança (fragmentos 1, das figuras 10, do volume II), o 
policrômico deste sítio arqueológico vai de bordas pintadas de branco a possíveis tigelas com 
pintura interna vermelha sobre fundo branco (fragmento 6, das figuras 10, do volume II). A 
oposição entre vasilhas com anti-plástico cauixi e cariapé (fragmentos) e o uso de roletes 
caracteriza também o conjunto.  

Em ambos os sítios, as amostras são muito pequenas para expressar a diversidade e 
riqueza estilística dos dois conjuntos. Todavia, quanto à função e forma, o uso de pratos de 
beiju está associado à utilização de vasilhas para água, talvez de uso coletivo, devido às 
dimensões dos fragmentos e das bordas. Porém não se pode dizer o mesmo sobre o consumo 
de ensopados. 
 
 
4.2.9.5.3 - O Material Lítico 
 
 A coleta de machados polidos é prática muito comum entre os seringueiros da Resex 
Rio Pacaás Novos, já que constituem o material que mais lhes chama a atenção à superfície do 
terreno. E a homogeneidade de estilos e testemunhos desse material é total, a ponto de permitir 
a aplicação de método tipológico e seriação (figuras 11, do volume II).  
 O desenho do machado número 1 representa um tipo bastante difundido no vale do rio 
Pacaás Novos. Mesmo quem não possui mais o seu exemplar, porque “as crianças o jogaram 
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no mato”, tem condições de descrevê-lo tal como representado no desenho. È interessante 
notar que, apesar de polido, quem confeccionou esse machado procurou produzir aspereza na 
superfície e uma marca no topo com o mesmo método de picoteamento. Tal intenção é 
comprovada por meio de dois lascamentos produzidos e novo picoteamento sobre eles.  
 O sítio Natividade, localizado na propriedade do Sr. Joaquim Mamedi Carneiro, 
forneceu também a peça número 1, confeccionada em basalto vermelho (rocha alterada ou 
intemperizada), frágil, e reproduzida ao lado do machado, possivelmente para moer grãos. 
 O Sr. Rômulo Lins também forneceu alguns dados contextuais. Afirma que os índios 
Urundão, em conversas passadas, lhe tiraram a dúvida sobre o uso de um machado tão frágil. 
Segundo eles, esse machado teria sido fabricado para a guerra, pois os maiores produzidos em 
rochas não alteradas, portanto mais resistentes, eram utilizados na derrubada de árvores e 
posteriormente queimadas pelo fogo da coivara. 
 O machado número 3 refere-se a uma forma muito comum na América, apresentando 
vários traços de utilização e encontrado pelo Sr. Francisco dos Santos Pereira, na sua 
propriedade denominada de Localidade 90, no rio Novo. Certamente, era encaixado na fenda 
da extremidade de um cabo, pois não existe qualquer possibilidade de atá-lo ao mesmo por 
meio de cordas. O seu topo é plano e apresenta lascamentos devido ao possível manuseio 
como martelo sem cabo. 
 
 
4.2.9.5.4 – Os Restos de Alimentos 

 
 Muito mais como storage (armazenamento), o “pão-de-índio” reproduzido na figura 
12, do volume II, foi encontrado também pelo Sr. Francisco dos Santos Pereira, na Localidade 
90, rio Novo. Os seringueiros afirmam que esse tipo de alimento indígena era feito de cará ou 
mandioca, tendo sido bastante utilizado por eles durante os trabalhos de corte da seringueira e 
coleta do látex, como gênero alimentício. De acordo com eles, era só ir num urucurizal, 
encontrá-lo, retirar a capa escura e endurecida pelo tempo e comê-lo. 
  
 
4.2.9.5.5 – Os Dados Etno-Históricos 
 
 As informações obtidas e tratadas neste documento não são testemunhos indígenas, 
mas sim de vários membros da comunidade residente na Resex Rio Pacaás Novos, entre outras 
fontes de informação.  
 Quem teve a oportunidade de conversar, por exemplo, com frei Volmir Bavaresco, do 
CIMI/Porto Velho, obteve privilégio único, devido ao seu grande conhecimento e experiência 
sobre as tribos indígenas contatadas ao longo de sua carreira de missionário. Trata-se de 
alguém com quem vale a pena conversar, pois se aprende até mesmo a avaliar a própria 
capacidade de se aprender com os índios. As conversas com aquele religioso serviram à 
compreensão dos limites e dificuldades quando se procura relacionar os dados arqueológicos 
com os etno-históricos e etnográficos. Consultar os indígenas quanto à identificação do 
material arqueológico encontrado, com a finalidade de contextualização cultural, reveste-se de 
inúmeras dificuldades mesmo para Bavaresco. As mais variadas culturas indígenas podem 
atribuir aos seus antepassados a autoria de certos vestígios. “E ainda existem as mentiras, um 
risco para todo o arqueólogo desavisado”, afirma Volmir Bavaresco. 
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 Mas os testemunhos dos seringueiros podem ser significativos, em razão de sua 
proximidade cultural com a nossa. Com base em duas entrevistas, foi possível relacionar o 
material arqueológico de dois sítios arqueológicos: Porto Loreto e Natividade. 
 O machado número 1, encontrado no sítio Natividade, foi identificado como sendo dos 
índios Urundão, como registrado acima. Possivelmente a cerâmica associada também seja 
deles. 
 Segundo o Sr. Rômulo Lins, “... os Urundão foram amansados entre 1961-62, depois 
de muitos conflitos com os soldados da borracha e seus descendentes”. Ainda de acordo com 
Lins, os relatos de índios mais velhos e idosos revelam que a tribo Urundão era antropófaga, e 
a “cabeça do branco” era reservada ao capitão (expressão que os agentes de Rondon 
utilizavam para designar os chefes indígenas da região Centro-Oeste do Brasil). 
 Maria Francisca da Silva, esposa de Francisco dos Santos Pereira, diz que presenciou, 
no passado distante, a morte do esposo de uma índia Urundão. Tudo o que pertencia ao 
defunto foi destruído, a choça queimada e a viúva mudou-se para a casa de parentes distantes. 
Ela vivia no Posto Indígena Santo André, local da aldeia dos índios Urundão. 
 No processo de comparação entre os materiais encontrados neste levantamento 
arqueológico rápido, buscou-se informações adicionais em Vilaça (sem data), sobre os índios 
Pacaás Novos da Reserva Indígena Rio Negro-Ocaia, e em Donner (1955), que encontrou uma 
aldeia abandonada dos Wari em 1930. Desse modo,  procurou-se relacionar os dados 
etnográficos e etno-históricos ao material arqueológico encontrado nos locais visitados dentro 
da Resex Pacaás Novos. 
 Inicialmente, usou-se como indicador o tambor da Tâmara, cujos exemplares existem 
até hoje para vender em casa de artesanato. Comprou-se uma miniatura e comparou-se com 
um original, pertencente à coleção de Ari Tupinambá Pena Pinheiro exposta no Museu do 
Estado de Rondônia. 
 Os tambores da Tâmara eram feitos com cerâmica e revestidos com tiras de látex e 
resina amarradas na borda (incisa na horizontal), com cordões de algodão trançados e 
enfeitados com penas. Existem originalmente em dois tamanhos. Sua base é pontiaguda. 

A cerâmica confeccionada em roletes e sem anti-plástico cauixi e cariapé, 
avermelhada, somente não se assemelhava na base. Ao contrário da base bicuda dos tambores 
da Tâmara, todas as encontradas nos sítios arqueológicos da Resex Rio Pacaás Novos são 
planas, um fato suficiente que possibilita descartar a relação entre eles, até que se prove que a 
sua forma sofreu modificações através do tempo, pelo uso ou deterioração. 
 De acordo com o Sr. Francisco Joaquim Filho, Vice-Presidente da Associação dos 
Seringueiros da Resex Rio Pacaás Novos - Primavera, a endofagia, isto é, o costume de 
devorar os parentes mortos, e a destruição dos pertences do defunto seguida do abandono do 
local era um costume Wari. Seriam, então, os Urundão parentes destes? Arqueologicamente 
ainda não se tem a resposta adequada. 

Sobre a cerâmica policrômica encontrada no sítio arqueológico Porto Loreto, Maria 
Francisca da Silva fornece outras informações. Afirma que ela deveria pertencer aos índios 
Jabuti, que extraíam sal do fruto do urucuri queimado. Peneirando e lavando as cinzas, 
obtinham uma “areia salgada” parecida com o cloreto de sódio consumido na cozinha dos 
ribeirinhos. 
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4.2.9.6 – Considerações Finais 
 
 A região em que estão insertos os rios Pacaás Novos e Novo encerra uma profusão de 
sítios arqueológicos de terra-firme, fato que certamente deverá contribuir para o avanço do 
conhecimento sobre as populações indígenas antigas do Sul de Rondônia, haja vista que a 
pouca pesquisa até agora realizada incidiu, preferencialmente, nos sítios arqueológicos 
localizados nas grandes várzeas. Ademais, a arqueologia do Estado merece uma maior 
atenção, pois muito pouco ou quase nada tem sido publicado nos últimos trinta anos, mesmo 
diante de tanta informação que se obtém quando se cruza o Estado nas suas mais variadas 
direções. 
 A presença de cerâmica policrômica no rio Novo, por exemplo, poderá preencher  uma 
lacuna ainda existente nesse sentido, mesmo considerando que a pesquisa levada a cabo teve 
um caráter apenas de levantamento rápido,  que não incluiu a coleta de material arqueológico e 
nem a escavação do terreno. E escutar a população da região, bem como as populações 
indígenas, é uma das chaves para se resgatar a pré-história de Rondônia. Valorizar a pesquisa 
e a divulgação dos resultados da pesquisa arqueológica em Rondônia, é valorizar a identidade 
indígena que lhe é parte constituinte cultural. 
 
  
4.3 - ECONÔMICOS 
 
4.3.1 - Unidades Produtivas e Produção 

 
A produção econômica da Resex Rio Pacaás Novos é proveniente, na sua quase 

totalidade, da atividade de extrativismo, com ênfase às coletas do látex da seringueira, 
principalmente, e da castanha-do-pará, subordinadamente. Os produtos da atividade pesqueira, 
por sua vez, são quase todos destinados ao consumo próprio, sendo insignificante os 
excedentes comercializáveis, representando apenas 0,5% do total das receitas obtidas na 
reserva, mesmo assim somado à comercialização de pequenos animais, como galinhas e patos. 
Os produtos comercializáveis da atividade de extrativismo vegetal representam cerca de 37% 
das receitas, seguidos pelo conjunto formado pelo arroz, milho e feijão, que se situa ao redor 
de 32%. A comercialização da farinha de mandioca gira em torno de 28%. 

Outras fontes de renda da população são representadas por pensões, trabalhos extras 
realizados eventualmente pelos moradores para terceiros e a comercialização de banana, batata 
doce e melado de cana, entre outros, que não atinge 3% do total das receitas da Resex. 
 Dentre os produtos cultivados na Resex, destaca-se a mandioca, o milho, o arroz e o 
feijão, que formam a base da dieta alimentar da população local. Quando há excedentes,  eles 
são comercializados na cidade de Guajará-Mirim ou com os regatões que transitam com certa 
regularidade nos rios Pacaás Novos e Novo. Ademais, quase todas as propriedades 
(“colocações de seringa”) possuem fruteiras, a exemplo de mangueiras, bananeiras, laranjeiras, 
abacateiros, cupuaçuzeiros, abacaxizeiros, cacaueiros, goiabeiras, coqueiros, cajueiros e 
caramboleiras. Também é cultivada uma gama variada de hortaliças, mas apenas para o 
próprio consumo. A figura 13, do volume II, mostra os produtos cultivados, produzidos ou 
extraídos da floresta, de acordo com sua importância econômica 

Os produtos com participação econômica inferior a 1% são ocasionais e nem sempre se 
repetem na pauta de comercialização anual. A venda de cada um deles ocorre de forma 
eventual: a mandioca, por exemplo, é utilizada no consumo interno, sendo cultivada em quase 
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todas as propriedades, e sua comercialização é efetuada já beneficiada como farinha e, 
raramente, in natura.  

Toda a produção de cereais destinada ao comércio é escoada diretamente nos 
supermercados da cidade de Guajará-Mirim. A cana-de-açúcar, pequenos animais, objetos 
artesanais e frutas são vendidos diretamente a consumidores ou pequenos varejistas, como os 
garapeiros urbanos que compram toda a cana produzida. A castanha-do-pará é vendida para 
clientes residentes em Riberalta, uma cidade boliviana localizada a 100 km da fronteira com o 
Brasil, aproximadamente. A borracha, por sua vez, é escoada pela Associação dos 
Seringueiros da Resex Rio Pacaás Novos - Primavera, que compra toda a produção da Resex e 
a comercializa na cidade de Guajará-Mirim. 
 
 
4.4 – AMBIENTAIS 
 
4.4.1 - Generalidades 
  

O meio físico da Resex Rio Pacaás Novos foi levantado em seus aspectos 
climatológico, geológico-geomorfológico e solos, visando à obtenção de informações rápidas 
para suprir o Plano de Manejo Florestal com Vistas à Exploração de Uso Múltiplo.  

As atividades começaram com a análise crítica do acervo bibliográfico disponível, com 
destaque para o Mapa Geológico de Rondônia, à escala milionésima, da CPRM (Scandolara et 
alii, 2000); os Mapas Geológicos, Geomorfológicos e de Solos do Zoneamento-Sócio-
Econômico-Ecológico de Rondônia, à  escala 1:250.000 (Tecnossolo, 1999); os Relatórios de 
Geologia, Geomorfologia e Pedologia do Projeto RADAMBRASIL, escala: 1:1.000.000 (Leal 
et alii, 1978, Melo et alii, 1978, e Amaral Filho, 1978, respectivamente); o Mapa de 
Levantamento de Reconhecimento de Média Intensidade dos Solos de Rondônia, escala 
1:500.000, da EMBRAPA. Os resultados obtidos serviram para auxiliar a fotointerpretação, 
selecionar áreas e estabelecer os locais de observação, avaliação e definição de campo. O 
mapeamento fotogeológico foi executado sobre imagens aeroespaciais georreferenciadas 
Landsat-5 TM, escala 1:250.000, correspondendo às Folhas Rio Mamoré (SC.20-Y-C) e Serra 
do Uopiane (SC.20-Y-D), em composição colorida, bandas 3/4/5, obtidas em 1994 e 
processadas em 1995.  

O levantamento de campo realizou-se preferencialmente nos vales dos rios Pacaás 
Novos e Novo, até porquê os mesmos concentram as principais exposições das unidades 
geológicas e de solos previamente selecionadas para cheque-de-campo. Os deslocamentos 
fluviais foram realizados em um barco de alumínio, de   6 m de cumprimento, propulsionado 
por motor YANMAR, de 25 HP. 

As observações diretas sobre os afloramentos de rocha, formas de relevo e solos foram 
as principais ferramentas do levantamento de campo. As informações levantadas foram 
registradas em cadernetas de campo e controladas por instrumento portátil de navegação, 
modelo 12 XL, 12 canais, da Garmin, operando no sistema GPS (Global Potioning System). 
Tais informações foram lançadas nas imagens aeroespaciais e nos mapas geológico,  
geomorfológico e pedológico do Projeto Radambrasil, CPRM e ZSEE RO, para se ter não só 
uma visão de conjunto mas também a evolução do conhecimento interdisciplinar  sobre a 
Resex. Em seguida, todos os resultados obtidos foram compatibilizados, sistematizados e 
consolidados no documento apresentado a seguir. 
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4.4.2 – Climatologia 
 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região de inserção da Resex é o 
tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, com média climatológica da temperatura do ar durante o 
mês mais frio superior a 18°C (megatérmico) e um período seco bem definido durante a 
estação de inverno, quando ocorre um moderado déficit hídrico, com índices pluviométricos 
inferiores a 50 mm/mês.  

O período mais chuvoso está compreendido entre os meses de novembro a abril, sendo 
que o período mais seco os meses de maio a setembro. Os meses de abril e outubro são os 
meses de transição entre um período e outro.  

Em Rondônia, os meses de novembro a abril são considerados como típicos de 
“inverno” ou de cheias (águas altas), cujas particularidades mais visíveis são o 
transbordamento de cursos d’água, o alagamento de terras baixas e a exposição parcial e local 
do lençol freático, não sendo, deste modo, os meses mais propícios para execução de trabalhos 
de campo. 

A distribuição das chuvas no trimestre dezembro-janeiro-fevereiro apresenta uma 
precipitação alta, enquanto que no trimestre junho-julho-agosto ela é baixa. A média anual da 
precipitação pluvial varia entre 1.800 e 2.000 mm. 

A umidade relativa do ar gira ao redor de 80% à época do verão e valores inferiores no 
inverno, enquanto a média anual da temperatura do ar entre 24 e 26°C. A média climatológica 
anual da velocidade do vento é de 13 km/h e sua direção predominante é nordeste no inverno e 
noroeste nas demais estações do ano. 

Em alguns dias dos meses de junho, julho ou agosto, a região encontra-se sob a 
influência de anticiclones que se formam nas altas latitudes e  atravessam a Cordilheira dos 
Andes em direção ao sul do Chile. Alguns destes anticiclones são excepcionalmente intensos, 
condicionando a formação de aglomerados convectivos que intensificam a formação dos 
sistemas frontais na região Sul do País. Estes se deslocam em direção à região amazônica 
causando o fenômeno denominado de "friagem". Durante estes meses, há registros de 
temperaturas mínimas do ar em torno de 5 a 8°C em algumas partes de Rondônia, em especial 
na Chapada dos Parecis. Devido a curta duração do fenômeno, este não influencia, 
sobremaneira, na média climatológica anual da temperatura mínima do ar que varia entre 18 e 
22°C.  
 
 
4.4.3 – Hidrografia 
 

A Resex Rio Pacaás Novos está inserida em tratos da bacia hidrográfica do médio-baixo 
curso do rio Pacaás Novos, onde se dispõe de forma longitudinal, ou seja, este-oeste. Uma 
parte sul da Resex também é drenada pelo rio Novo, um afluente importante do Pacaás Novos 
pela margem esquerda. Registre-se que o Pacaás Novos e o Novo integram a bacia 
hidrográfica do rio Mamoré. 

Os poucos igarapés que cruzam a Resex se posicionam, normalmente, no sentido 
NNE/SSO, não possuem designação própria e, junto com os rios Pacaás Novos e Novo, 
desenvolvem um padrão de drenagem dendrítico, comportando-se como cursos d’água de 
planície, com baixa declividade longitudinal e sem transposição de cachoeiras (figuras 14 e 
15). Os cursos são sinuosos, às vezes, com mudanças bruscas de direção, na forma de 
cotovelos pronunciados, e os vales são abertos com o fundo preenchido por material aluvial e 
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barrancas sem significado altimétrico à época das cheias. De modo geral, podem formar 
pequenos trechos de planície aluvial, alagados sazonalmente e com algum significado 
morfológico, onde predominam sedimentos Quaternários de granulometria variada 
(areia+silte+argila+cascalho), às vezes com alguma vegetação de igapó, com palmeiras de açaí 
e buriti.  

O transporte de sedimentos em suspensão é pouco significativo na época de estiagem.  À 
época das cheias, contudo, os rios e igarapés apresentam o caudal com aspecto turvo, em 
função do lançamento de particulados (argila+silte) resultantes da erosão induzida pela intensa 
precipitação pluviométrica que se abate sobre a região.  

A perenidade dos rios e igarapés da Resex está diretamente ligada à pluviosidade 
regional, mas é certo também que o fator litológico dá-lhe uma significativa contribuição, em 
função de eles possuírem um substrato de instalação permeável e poroso, com alta capacidade 
de retenção e armazenamento de águas pluviais, o que permite manter o nível dos rios e 
igarapés, sem que ocorra deflúvios com variação relativamente grande no período de estiagem. 

Suas cheias são condicionadas ao período de chuvas ou águas altas, que incidem de 
novembro a março, enquanto a vazante coincide com o período de estiagem ou seca, que 
ocorre de maio a outubro. Esses dois períodos do ano estabelecem, respectivamente, o 
"inverno" e "verão" rondonienses e, ao mesmo tempo, caracterizam o próprio regime 
hidrológico do rio. 

Quanto à navegação, somente os rio Pacaás Novos e Novo permitem o trânsito de 
pequenas embarcações, como barcos de alumínio propulsionados por motor de popa de até 40 
HP, devido à sua pequena profundidade à época de estiagem. 

No que tange à classificação da água, segundo seus usos preponderantes, tanto o Pacaás 
Novos como o Novo, podem ser enquadrados na Classe 2 de Águas Doces, de acordo com a 
Resolução CONAMA Nº 20, de 18 de julho de 1986, isto é, água destinada ao abastecimento 
doméstico, após tratamento convencional, e à proteção das comunidades aquáticas. Apesar 
desse óbice ao uso direto da água, ela tem sido captada para o consumo humano na Resex, 
todavia sem qualquer tipo de tratamento ou desinfecção e, mesmo assim, sendo 
desconhecidos casos de doenças de veiculação hídrica.  

 
 

4.4.4 – Geomorfologia - Geologia 
 
 Com base em informações secundárias e primárias obtidas por intermédio de 
reconhecimento de campo, foi possível delinear o panorama geológico-geomorfológico da 
Resex Rio Pacaás Novos, de forma a apoiar o seu Plano de Manejo Florestal Sustentável, com 
vistas à exploração de uso múltiplo.  

Localizada a sudeste da cidade de Guajará-Mirim e imediatamente a sul da Serra dos 
Pacaás Novos, a Resex está inserta na unidade morfo-estrutural denominada Pediplano 
Centro-Ocidental Brasileiro (Melo et alii, 1978), que enquadra uma ampla superfície aplainada 
disposta na região sudoeste de Rondônia.  

Trata-se de uma superfície plana que compreende sedimentos quaternários, terciários e 
subordinadamente rochas pré-cambrianas, apresentando uma cobertura vegetal predominante 
de Floresta Aberta com intercalação de áreas de Savana e, em trechos mais restritos, de 
Formações Pioneiras. Os solos são do tipo Latossolo Amarelo Álico, ocorrendo localmente 
Areias Quartzosas, Podzol Hidromórfico, Gley Húmico Álico e Podzólico Vermelho Amarelo 
Álico. 
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A altimetria dessa unidade, no âmbito da Resex Rio Pacaás Novos, situa-se abaixo dos 
150 metros, com 100 metros às proximidades do rios Pacaás Novos e Novo. Apesar da planura 
da área e da insipiência da drenagem, alguns trechos já apresentam início de dissecação. 
Assim, em tratos externos a Resex são reconhecidos interflúvios tabulares, mas precisamente 
entre as serras dos Pacaás Novos e do Uopiane. 

Do ponto de vista geológico (lito-estratigráfico), e de acordo com Scandolara et alii, 
2000 (figura 14), o pediplano encerra na Resex: (1) os sedimentos aluvionares e coluvionares 
quaternários depositados nos canais fluviais e planícies de inundação dos sistemas de 
drenagem atuais, sendo constituídos por materiais detríticos pouco consolidados, compostos 
por sedimentos arenosos, siltosos e argilosos, com níveis conglomeráticos; (2) coberturas 
sedimentares indiferenciadas terciárias, associadas a ambientes de leques aluviais, canais 
fluviais, planícies de inundação e lagos, constituídas por sedimentos de granulometria 
variando entre a argila e o cascalho, com lateritização significativa; (3) orto e 
paraconglomerados mesoproterozóicos – neoproterozóicos, intercalados com arenitos 
arcosianos avermelhados e tufos a cinza e cristal, da Formação Palmeiral; (4) xistos, 
paragnaisses, anfibolitos, metabasitos, quartzitos, tufos ácidos, rochas calcissilicatadas, 
metavulcânicas ácidas, metarenitos, filitos e formações ferríferas, mesoproterozóicos, da 
fácies metamórfica anfibolito e, localmente, xisto-verde, reunidos na Seqüência Metavulcano-
Sedimentar Nova Brasilândia; e (5) sienogranitos, monzogranitos, charnoquitóides porfiríticos 
e pegmatóides, mesoproterozóicos, localmente milonitizados, que constituem a Suíte Intrusiva 
Alto Candeias. 

No pediplano ainda são identificados lineamentos estruturais e algumas estruturas 
planares, como falhas ou zonas de cizalhamento, de direção predominante este-oeste e, 
secundariamente, noroeste-sudeste, que podem ser seguidas, nos recobrimentos 
aerofogramétricos, imagens de radar e de satélites, por algumas dezenas de quilômetros.  

Quanto à geologia econômica, são desconhecidas ocorrências minerais de interesse 
econômico, tanto metálicos como não-metálicos. Excetua-se dessa assertiva os depósitos de 
areia que colmatam o fundo dos leitos dos igarapés que cruzam a Resex e que podem ser 
utilizados como insumo imediato na indústria de construção civil. Porém, em razão de o baixo 
preço unitário de comercialização, posicionamento geográfico bastante distante dos centros 
urbanos consumidores e abundância desse material em regiões mais favoráveis, o seu 
aproveitamento industrial não desperta, no momento, maior interesse econômico. 

 
 

 4.4.5 - Solos 
 

A desagregação e decomposição das rochas por agentes físicos, químicos e biológicos  
resultaram num material não-consolidado, a partir do qual os solos da Resex Rio Pacaás 
Novos foram formados. A natureza desse material está diretamente relacionada com as 
litologias primitivas e as formações geológicas respectivas. Na Resex, a geologia e a litologia 
estão definidas nos sedimentos aluvionares e coluvionares quaternários; nas coberturas 
sedimentares indiferenciadas terciárias; nos orto e paraconglomerados, arenitos arcosiano e 
tufos mesoproterozóicos-neoproterozóicos, da Formação Palmeiral; nos xistos, paragnaisses, 
anfibolitos, metabasitos, quartzitos, tufos ácidos, rochas calcissilicatadas, metavulcânicas 
ácidas, metarenitos, filitos e formações ferríferas, mesoproterozóicos, da Seqüência 
Metavulcano-Sedimentar Nova Brasilândia; e nos sienogranitos, monzogranitos, 
charnoquitóides porfiríticos e pegmatóides, mesoproterozóicos, da Suíte Intrusiva Alto 
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Candeias. A par disso, a geomorfologia apresenta-se muito pouco diversificada, tanto no que 
tange à compartimentação topográfica quanto à própria diversificação da forma, sendo 
reconhecidas apenas o relevo plano, de limites notavelmente harmônicos com aqueles das 
unidades geológicas, denotando que há um controle aparente da geologia e litologia sobre a 
formação do relevo. Tal fato parece se repetir com relação aos solos identificados na Resex 
Rio Pacaás Novos, os quais apresentam uma ampla concordância espacial com as unidades 
geológicas/litológicas, sendo mapeados, de acordo com Amaral Filho et alii (1978) o 
Latossolo Amarelo Álico, seguido do Podzólico Vermelho Amarelo Álico, Gley Pouco 
Húmico Álico, Podzol Hidromórfico e Areia Quartzosa Álica (figura 15). 
 O Latossolo Amarelo Álico é um solo muito meteorizado, profundo, textura média a 
muito argilosa, com horizonte B latossólico, bem a excessivamente drenado, bastante 
permeável, muito poroso, tendo pequena relação textural e pouca diferenciação entre os 
horizontes. É ácido, com saturação de alumínio elevada, conteúdo de Fe2O3 entre 2 a 4%, com 
a totalidade inferior a 6%, e relação Al2O3./Fe2O3 geralmente superior a 7. 
 De acordo com Amaral Filho et alii (1978), é um solo com uma seqüência de 
horizontes do tipo A, B e C. O horizonte A fraco ou moderado possui cores variando do  
bruno-acinzentado muito escuro ao bruno-amarelado, matiz 10YR; a estrutura é fraca muito 
pequena a pequena granular e grãos simples; a consistência é friável, não plástico a plástico e 
não pegajoso a pegajoso. 
 O horizonte B, com predominância de sesquióxidos e argila, possui um alto grau de 
floculação, o que diminui a mobilidade dos minerais argilosos, dificultando a diferenciação de 
subhorizontes e eluviação de argilas em quantidade significativa, resultando um horizonte de 
grande espessura e praticamente livre de cerosidade revestindo os elementos estruturais. A 
coloração varia de bruno-amarelado a amarelado-brunado com matiz 10 YR; a estrutura 
comumente é maciça porosa que se desfaz em fraca pequena a média angular e blocos 
subangulares; a consistência é friável, geralmente plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a 
pegajoso. 

É um solo originado de sedimentos areno-argilosos do Terciário, ocorrendo 
principalmente em áreas de relevo plano a suave ondulado e sob cobertura vegetal constituída 
de Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Ombrófila Densa. 
 O Podzólico Vermelho Amarelo Álico é um solo que possui saturação com alumínio 
superior a 50%, não hidromórficos, com argila de reatividade baixa ou alta, textura média e 
alta, bem a moderadamente drenado, de profundidade variável, apresentando uma seqüência 
de horizontes do tipo A, B e C. O Horizonte A moderado possui cores variando de bruno, 
bruno-amarelado ou bruno-avermelhado escuro, matizes 7.5YR e 5Yr, em sua maioria com 
estrutura fraca a moderadamente desenvolvida, granular ou blocos subangulares; a 
consistência é friável, ligeiramente plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso; a 
transição para o horizonte B é geralmente gradual, verificando-se com menor freqüência clara 
ou difusa. 
 O horizonte B apresenta conteúdo maior de argila, em razão do processo de 
podzolização, condicionando uma eluviação de argila dos horizontes sobrejacentes e 
conseqüente acumulação nas partes inferiores, a qual é evidenciada pela presença de filmes de 
material coloidal nas superfícies de contato das unidades estruturais ou um alto gradiente 
textural. A coloração dominante nesse horizonte é vermelho-amarelo, seguida de vermelho, 
bruno forte e bruno-avermelhado, matizes 7.5YR a 2.5YR; a estrutura, em geral, é fraca a 
moderada, pequena a média blocos subangulares; a consistência é friável a firme, ligeiramente 
plástico a plástico e ligeiramente pegajoso a pegajoso, mais freqüente plástico e pegajoso. 
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É um solo originado da decomposição de rochas proterozóicas, ocorrendo em relevo 
plano ao forte ondulado, sob cobertura vegetal constituída dominantemente por Floresta 
Ombrófila Aberta, podendo estar associado ao Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico, de 
atividade baixa a alta, textura média e argilosa, bem a moderadamente drenado. 
 O Gley Pouco Húmico Álico, como uma subdivisão da classe de Solos Hidromórficos 
Gleysados, é pouco desenvolvido e influenciado pelo lençol freático próximo à superfície ou 
sujeito a um regime de inundação durante à época das cheias (ou estação das chuvas regional). 
A alternância de período com excesso de umidade e período no qual é possível a aeração das 
camadas do solo faz com que, além da gleyzação, causada pela redução de ferro livre, ocorram 
mosqueados de coloração avermelhada, indicando oxidação. Possui horizonte A constituído 
por material organo-mineral, em que a matéria orgânica pode estar total ou parcialmente 
decomposta; coloração bruno-acinzentado-escura ou cinzenta-escura; estrutura fraca pequena 
a média blocos subangulares ou maciça; e consistência firme, sendo plástico e pegajoso. É um 
solo pouco permeável, imperfeitamente a mal drenado, pouco desenvolvido, profundo ou 
moderadamente profundo, originado da deposição de partículas transportadas pelo sistema de 
drenagem atual.  

O Gley Pouco Húmico Álico é derivado de sedimentos argilo-siltosos do Quaternário 
Recente, ocorrendo em áreas de relevo plano, sob cobertura de Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial, associando-se invariavelmente a Solos Aluviais Distróficos, pouco desenvolvidos, em 
geral imperfeitamente a mal drenados. 
 O Podzol Hidromórfico é um solo arenoso, extremamente ácido, de baixa fertilidade 
natural, que apresenta B Podzol, caracterizado por possuir acumulação iluvial de carbono 
orgânico ou de sesquióxidos livres, principalmente de alumínio, com ou sem ferro, não 
havendo, contudo, quantidade de argila cristalina iluvial. Esse solo pode ser raso, 
medianamente profundo ou profundo, e possui uma seqüência de horizontes do tipo A, Bh e 
Bir ou Bhir. 
 O horizonte A, normalmente subdividido em A1 e A2, possui espessura muito variável, 
sendo comum casos superiores a 100 cm; as cores são acinzentadas, nos matizes 5 YR e 
2.5YR; a textura é sempre da classe da areia e eventualmente areia franca; a estrutura é em 
grãos simples; a consistência é solto, não plástico e não pegajoso; a transição para o Bh e Bir 
ou Bhir é quase sempre ondulada, abrupta ou clara. 
 O horizonte Bh, Bir e Bhir tem espessura também muito variável; a cor mais comum é 
bruno forte, no matiz 7.5YR; a textura é maciça; a consistência geralmente é extremamente 
duro, muito firme, não plástica e não pegajoso. 
 É um solo derivado de sedimentos arenosos quaternários, ocorrendo em áreas de relevo 
plano sob vegetação de Contato Formações Pioneiras/Floresta Ombrófila Aberta, normalmente 
associado a Areias Quartzosas Álicas. 
 A Areia Quartzosa Álica é um solo pouco desenvolvido, com teores de argila sempre 
abaixo de 15%, até uma profundidade de dois metros ou menos, quando apresentam contato 
lítico ou paralítico. Na fração areia, mais de 95% são constituídos por quartzo, zircônio, rutilo 
ou normalmente outros minerais insolúveis, que não se intemperizam liberando ferro ou 
alumínio. Possui reação ácida a fortemente ácida; é profundo e de fertilidade natural baixa, 
fortemente drenado e com baixa capacidade de retenção da umidade. Apresenta uma 
seqüência de horizontes do tipo A e C, geralmente podendo ser dividido em A1, A3, C1, C2 e 
C3, com transições difusas ou graduais. 
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 O horizonte A, normalmente com espessura média de 30 cm, possui cores que variam 
do cinzento muito escuro a preto no matiz 10YR; textura areia ou areia franca; estrutura fraca 
pequena granular ou em grãos simples; consistência solto, não plástico e não pegajoso. 
 O Horizonte C, com espessura quase sempre superior a 150 cm, apresenta coloração 
clara no matiz 10 YR; textura areia ou areia franca; estrutura maciça porosa muito pouco 
coesa composta por grãos simples; a consistência é muito friável ou solto, não plástico e não 
pegajoso. 
 Esse solo ocorre em relevo plano e sob vegetação de Savana, sendo originado 
principalmente de materiais retrabalhados provenientes da decomposição de rochas 
proterozóicas, podendo se associar a Solos Litólicos Distróficos, pouco desenvolvidos, rasos, 
textura arenosa a argilosa, relacionados com a decomposição de arenitos arcosianos da 
Formação Palmeiral, que ainda resistem aos processos de intemperismo sob a forma de 
Afloramentos Rochosos. 
 
 
4.4.6 – Fauna 
 
4.4.6.1 - Metodologia 
 
 As informações ora apresentadas são o produto imediato da revisão bibliográfica e 
levantamento de campo, este último com a participação efetiva dos seringueiros que habitam a 
Resex Rio Pacaás Novos. Tal participação se efetivou por intermédio de entrevistas 
individuais e coletivas (planilha 1, do volume II), tendo como base uma lista de cheque da 
fauna (check list) extraída da 2ª Aproximação do Zoneamento Sócio Econômico-Ecológico de 
Rondônia, escala 1:250.000. Ademais, alguns seringueiros prestaram serviços como guias no 
interior da Resex, fato que facilitou e agilizou, sobremaneira, o desenvolvimento e conclusão 
do inventário faunístico. 

Os avistamentos de campo da fauna local (planilha 2, do volume II) foram pautados 
nos métodos de levantamento rápido e recenseamento de transecção linear (linear transect), 
utilizando trilhas retilíneas pré-existentes (varadouros e/ou estradas de seringa), nas quais os 
percursos variaram de 1 a 5 km (figuras 21, 22 e 23), do volume II, além de trilhas arranjadas 
em um padrão retangular, de 1 km x 2 km (figura 24, do volume II), totalizando cerca de 33 
km no levantamento rápido e 54 km no procedimento de transecção linear. Ademais, foram 
executados alguns caminhamentos fluviais, que no conjunto cobriram 110 km do percurso do 
rio Pacaás Novos. Tal metodologia permitiu recensear satisfatoriamente a fauna local, no nível 
da demanda solicitada pelo presente Plano de Manejo Sustentável, tendo sido codificada 
segundo os habitats, as categorias sexo-etárias e comportamentais (planilhas 3, do volume II). 
A planilha 4, do volume II, mostra a quilometragem percorrida, o tempo de permanência e o 
número de avistamentos registrados durante o levantamento da mastofauna da Resex Pacaás 
Novos. Alguns espécimes da fauna localizada foram fotografados, especialmente avifauna e 
herpetofauna, assim como vestígios da mastofauna existente (fotos 1 a 44, do volume II). 
 
 
4.4.6.1 - Mamíferos 
 
 A composição da mastofauna presente na Resex é bem diversificada, sendo 
encontradas inúmeras espécies de mamíferos primatas e não-primatas de pequeno, médio e 
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grande portes. De acordo com os levantamentos anteriores, em especial àquele levado a cabo 
pela 2ª Aproximação do ZSEE de Rondônia, escala 1:250.000, foram avistados na Reserva e 
seu entorno imediato cerca de 218 espécimes, com registro de 40 espécies, das quais 28 de 
primatas e 22 de não-primatas. 
 No inventário faunístico atual, o valor médio da taxa de avistamento foi de 2,7 por 10 
km no procedimento de transecção linear, enquanto no levantamento rápido tal valor alcançou 
4,14 avistamentos por 10 km. Como resultado do esforço amostral, foi possível determinar um 
rol das espécies mais freqüentes na Resex Rio Pacaás Novos, conforme mostrado abaixo: 

  

  Nome Popular   

ORDEM ARTIODACTYLA     

     

1. Família Tayassuidae    

Pecari tajacu  Porco do mato 

     

2. Família Cervidae    

Mazama sp.  Veado 

     

ORDEM PERISSODACTYLA     

     

1. Família Tapiridae    

Tapirus terrestris Anta 

     

ORDEM CARNIVORA     

     

1. Família Procyonidae    

Nasua nasua  Coati 

     

2. Família Felidae     

Herpailurus yaguarondi  Gato-mourisco 

Leopardus wiedii Gato-maracajá 

Panthera onca  Onça-pintada 

Puma concolor Onça-parda  
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ORDEM PRIMATES     

     

1. Família Callitrichidae    

Saguinus fuscicollis  Saguí-preto 

Callithrix nigriceps Saguí-de-cabeça-preta 

     

2. Família Cebidae    

Ateles chamek Macaco-aranha 

Callicebus brunneus  Zogue-zogue 

Cebus apella  Macaco-prego 

Pithecia irrorata Macaco-velho 

Saimiris ustus Mico-de-cheiro 

Alouatta seniculus  Guariba-vermelho 

     

ORDEM RODENTIA     

     

1. Família Dasyproctidae    

Dasyprocta fuliginosa  Cotia-preta 

     

2. Família Sciuridae    

Sciurus ignitus  Quatipurú 

     

3. Família Agoutidae    

Agouti paca  Paca 

     

ORDEM XENARTHRA     

     

1. Família Myrmecophagidae    

Tamandua tetradactyla  Tamanduá-mirim 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira 
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2. Família Dasypodidae     

Dasypus sp.  Tatu 

Priodontes maximus Tatu-canastra 

     

ORDEM CETACEA     

     

1. Família Platanistidae    

Inia geoffrensis  Boto 

 
 
4.4.6.1.1 –  Ecologia das Famílias de Mamíferos da Resex 
 
 De acordo com Ferreira et alii (1995), Best & Silva (1993) e o Centro Nacional de 
Primatas - CENP (2002), a seguir estão discriminadas as principais características ecológicas 
das famílias de mamíferos identificadas na Reserva Extrativista Pacaás Novos: 
 
 
ORDEM ARTIODACTYLA 

 
1. Família Tayassuidae 

 
Os queixadas ou porcos do mato são maiores que os catetos e possuem a parte inferior 

do focinho de cor branca, enquanto que os catetos têm um colar de cor branca. Os queixadas 
são comumente observados em grandes grupos com mais de quinze indivíduos, e os catetos 
em grupos famíliares de cinco a nove indivíduos. Os queixadas viajam longas distâncias a 
procura de alimentos, os quais podem ser frutos, sementes, raízes, caramujos, caranguejos, 
larvas de insetos, escorpiões, cobras, ou qualquer material animal e vegetal que encontrarem 
em áreas alagadas na floresta. Ambos os grupos são predadores de sementes. Esses mamíferos 
são predados por onças e jaguatiricas. Quando se alimentam em uma certa área, limpam 
completamente o chão da floresta removendo tudo o que encontram para comer.   
 
 

2. Família Cervidae 
 

São mamíferos ruminantes, diurnos, terrestres e solitários, que andam lentamente pela 
floresta. Alimentam-se de folhas novas de plântulas recém germinadas, capins e frutos. São 
relativamente camuflados devido a sua cor amarronzada que confunde na luz do sol. Por isso e 
por sua baixa densidade populacional, considerando escalas espaciais pequenas (áreas 
reduzidas), são relativamente raros e difíceis de se ver. Apresentam um importante papel na 
regeneração da floresta, pois concentram sua alimentação em plântulas produzidas por árvores 
frutíferas, impedindo que a árvore monopolize a área sob influência de sua copa, com 
plântulas da mesma espécie. Assim os veados ao comerem frutos e plantas jovens sob a árvore 
que as produziu (árvore-mãe), facilita a colonização da área por outras espécies de plantas. 
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Esta ação dos veados em várias espécies de plantas e em várias áreas da floresta contribui para 
que, em nível de comunidade, um maior número de plantas persistam na área, o que mantêm 
relativamente alta a diversidade de espécies.   
 
 
ORDEM PERISSODACTYLA 
 

1. Família Tapiridae 
 

As antas são os maiores mamíferos terrestres da região neotropical. São folívoros e 
frutívoros. Suas fezes são grandes amontoados de sementes pequenas (açaí), médias (de 
ucuúbas, taperebás/cajás) e grandes (várias espécies de palmeiras), cascas de frutos, capins e 
folhas. Normalmente defecam em poças de água na floresta ou nas margens de rios e lagoas. 
Portanto ajudam a dispersar plantas não só pelo sistema terrestre (floresta), mas também pelo 
ambiente aquático. Tem o hábito de mascar enquanto caminham, e neste processo deixam cair 
muitas sementes pelo caminho, ajudando na sua dispersão. Tem o estomago com uma parte do 
cecum mais alongada onde mantêm microorganismos que os ajudam a "fermentar" os 
materiais vegetais, e digerir a celulose. Apresentam apenas um filhote a cada estação 
reprodutiva. O filhote possui manchas brancas no corpo. São animais silenciosos e solitários.   
 
 
ORDEM CARNIVORA 

 
1. Família Procyonidae 

 
São mamíferos diurnos que andam solitários ou em grupos de até 18 indivíduos. São 

predadores de ovos de aves, lagartos, jacarés e tartarugas. Alimentam-se também de tarântulas, 
frutos, larvas de insetos, minhocas, caramujos, caranguejos e até raízes. Estes mamíferos são 
arbóreos e também terrestres. A espécie Nasua nasua encontrada na Resex Rio Pacaás Novos 
é exclusiva da América do Sul e pode ocorrer em diferentes habitats como florestas, cerrados, 
pantanais entre outros. São predadores do topo da cadeia alimentar, sendo importantes para a 
manutenção da estrutura e diversidade das comunidades de animais na floresta amazônica.   

 
 

2. Família Felidae 
 

São mamíferos terrestres e arbóreos, diurnos ou noturnos, e representam os maiores 
predadores terrestres de florestas tropicais. Possuem inúmeras características que os ajudam a 
localizar suas presas, entre elas: visão binocular, o que possibilita enxergar cores, e uma 
aguçada audição. 

Pelo menos oito espécies ocorrem nas florestas neotropicais. Foram registradas 3 
espécies na área da Resex, entre elas a onça pintada (Panthera onça). Os gatos são caçadores 
oportunistas e eficientes podem capturar qualquer animal menor que eles para comer, 
incluindo capivaras, pacas, cutias, ratos, esquilos, mutuns, jacus, catetos, queixadas, preguiças, 
inhambus, pombas, tartarugas, jacarés, cobras, peixes, caranguejos entre outros. 
  Por se alimentarem de várias espécies de roedores, contribuem para manter as 
populações destes em baixas densidades. Isto poderia ajudar a diminuir o impacto de certas 
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populações de roedores que, ao aumentarem muito rápido em número, comem uma grande 
quantidade de frutos e sementes e reduzem o potencial de regeneração de várias espécies de 
árvores da floresta. Os gatos são territoriais e marcam seus territórios com fezes, urina ou 
arranhando troncos de árvores com suas unhas fortes e finas. Normalmente, só tem um filhote, 
que deixam dentro de pequenos buracos ou cavernas, enquanto vão caçar. A maioria das 
espécies são atualmente consideradas ameaçadas de extinção devido ao constante aumento da 
taxa de caça em função do altíssimo valor comercial de sua pele.   
 
 
ORDEM PRIMATES 

 
1. Família Callitrichidae  

 
a. Saguinus fuscicollis 

 
Os primatas do gênero Saguinus apresentam pequeno porte, entre 18 a 27 cm de 

tamanho corporal e peso variando entre 338 e 436 g (S. fuscicolis) e habitam as florestas 
neotropicais úmidas como a Amazônia e América Central. São primariamente insetívoros-
frugívoros, com tendência à onívora, alimentando-se de lagartos, anuros, ovos, caramujos, 
insetos, incluindo lagartas, larvas e pupas, aracnídeos, piolhos-de-cobra, centopéias, gálias, 
mel, frutas, flores, folhas, pecíolos, botões, néctar, goma, casca de árvore e fungos. O 
Saguinus fuscicolis vive em grupos de dois a 12 indivíduos, utilizam principalmente os 
extratos baixos da floresta, com área de vida de 30 a 100 ha.   
 

b. Callithrix nigriceps 
 

Os Callitrichidae apresentam uma alimentação muito semelhante na forma com a dos 
humanos, ou seja, são onívoros, comem insetos, frutas, folhas e tem como principal fonte de 
glicose a resina que escorre de algumas árvores (gomívoros). Para arrancar pequenos pedaços 
da casca das árvores, usam seus dentes frontais especialmente projetados para essa finalidade. 
Destes pedaços mais tarde correrá a seiva que será comida.  

Sua reprodução apresenta dois picos anuais de nascimentos, embora estes continuem 
acontecendo durante os outros meses do ano. Os Callitrichidae apresentam um comportamento 
de marcação de cheiro, relacionado à alimentação que, ao perfurarem árvores que produzem 
goma, urinam sobre o orifício ou esfregam a genitália, marcando-o. Possivelmente esperam 
assim protegê-lo da competição ou simplesmente facilitar o reencontro da perfuração, já que 
precisam esperar que ocorra a secreção do exudato. 
 
 

2. Família Cebidae 
 

c. Ateles chamek 
 

Formam grupos de mais de 30 indivíduos em área de 100 a 200 ha de vegetação de 
copas elevadas. É o maior primata da Amazônia e possui calda preênsil. É o mais frugívoro 
dos primatas Sul-Americanos, alimentando-se de brotos, folhas e néctar. Apresentam um 
tempo de gestação de 210 a 232 dias e distribuem-se por toda a Amazônia 
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d. Callicebus brunneus  
 

Formam grupos pequenos em área de 5 a 20 há, ocupando matas de galeria e bordas de 
clareiras no interior das florestas. Alimentam-se de Insetos e frutas. Sua gestação é em torno 
de cinco meses e distribui-se do oeste do Mato Grosso à Amazônia. Assim como o Aloata, 
possuem o osso hióide evoluído, que funciona como uma caixa de ressonância e amplificação 
de som. O som é utilizado para determinação do território. 
   

e. Cebus apella  
 

É encontrado desde a floresta amazônica até ao norte do Mato Grosso. Vivendo em 
bandos nos ramos mais altos das árvores. São onívoros, alimentando-se principalmente de 
frutas. Sua gestação é de 06 meses e a fêmea dá a luz a apenas 01 filhote que fica grudado nas 
costas da mãe por mais de 01 ano, até estar apto a se deslocar sozinho pelos galhos das 
árvores. Apresentam uma cauda longa, que funciona como um 5º membro. A pelagem é preta, 
rala e esparsa. Dá saltos longos e é comum deixar-se cair de um galho mais alto para outro 
mais baixo. 

 
f.  Pithecia irrorata  

 
Formam grupos de 2 a 8 espécimes numa área de aproximadamente de 25 ha de vários 

tipos de florestas. Alimentam-se de folhas, frutos, sementes, flores e insetos. Apresentam um 
tempo de gestação de 163 a 176 dias e distribuem-se pelo Amazonas, Rondônia e Mato 
Grosso, sul do rio Amazonas e oeste dos rios Tapajós/Juruema até o rio Juruá e ao sul do rio 
Guaporé. 
 

g. Saimiris ustus 
 

Apresentam uma pelagem curta e espessa com cabeça arredondada e saliente na parte 
superior. Focinho curto e preto, com orelhas arredondadas. Dedos bem desenvolvidos com 
unhas planas. Calda não preênsil. São onívoros e alimentam-se de grande variedade de 
matéria vegetal como frutos, néctar, sementes, flores e insetos. Seu tempo de gestação é de 
aproximadamente 150 a 172 dias e distribuem-se pela Amazônia. 
 

h.  Alouatta seniculus  
     

Em seus aspectos físicos sua pelagem é castanho-avermelhado-escuro com a ponta da 
calda e o dorso castanho-amarelado-brilhante, a face negra e pequenos pêlos avermelhados na 
boca. Alimenta-se de folhas, principalmente de folhas novas e frutos. Sua gestação é de 
aproximadamente 185 a 195 dias. A fêmea carrega o filhote e o desmame ocorre por volta dos 
vinte meses. Distribuem-se por toda a Amazônia e nordeste do Mato Grosso e oeste dos rios 
Negro e Madeira. 

 
 

ORDEM RODENTIA 
 

1. Família Dasyproctidae 
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É encontrada em todos os campos e matas do Brasil. As espécies variam, 

principalmente, de acordo com a localização geográfica e coloração do animal. Alimenta-se de 
frutos, raízes e vegetais suculentos, além de sua especialidade que são sementes (castanhas) de 
diversas árvores que encontra. Avança também sobre plantações de cana e macaxeira nas 
proximidades de seu território. A posição que a cutia toma para se alimentar é bastante 
curiosa, ela senta sobre as patas de trás e segura a comida com as patas da frente. 

Dá a luz a dois ou três filhotes após uma gestação que varia de 109 a 123 dias. Os 
filhotes nascem dentro de uma toca escura feita em ocos de árvores, monchões de terra ou 
pedra. Pode ter até duas gestações em um ano. Apresentam quatro dentes roedores bem na 
frente da boca, que nunca param de crescer. A cutia, durante a época de fartura de sementes, 
as enterra com intenção de guardar para a época que irá faltar, mas quando vai procurar não 
encontra quase nada, pois as sementes na maioria já germinaram e se tornaram pequenas 
árvores, fato que lhe concede o apelido de “agricultor da floresta”. 
 
 

2. Família Sciuridae 
 
 Os quatipurus, como são denominados na Amazônia, são mamíferos diurnos que 
apresentam fortes músculos na mandíbula, e são capazes de abrir sementes e castanhas muito 
duras. Todas as espécies neotropicais são arbóreas e utilizam lianas e cipós para sua 
locomoção na floresta. Constroem seus ninhos acumulando folhas dentro de ocos de troncos 
de árvores. Os quatipurus são especialistas em comer frutos e sementes de muitas espécies de 
palmeiras. Eles enterram sementes no chão da floresta sob as folhas secas, e muitas vezes se 
esquecem de onde deixaram as sementes e elas acabam germinando. Com este 
comportamento, de não atuar somente como predador, mas também de dispersor de sementes, 
os quatipurus contribuem para a manutenção e regeneração natural das comunidades de 
plantas da floresta.   
 
 

3.  Família Agoutidae 
  

As pacas são roedores de tamanho avantajado, de hábito diurno e noturno, que se 
alimentam de plântulas e frutos. São predadores de sementes atuando como dispersores e, 
portanto, apresentam uma importância ecológica para a manutenção da biodiversidade de 
plantas na floresta. Infelizmente estes animais são caçados constantemente, em razão de terem 
carne muito saborosa.  

A Paca é um dos poucos animais capaz de abrir o duro ouriço da castanha-do-pará 
(Bertholettia excelsa), utilizando seus dentes adaptados para roer. Depois de fazer um buraco 
no ouriço e comer algumas castanhas, esse animal o carrega por várias áreas dentro da floresta 
para ocultá-lo de outros roedores. Durante a caminhada carregando o ouriço de um lado a 
outro, várias castanhas caem de dentro do ouriço, sem que a paca note, e isto ajuda a dispersar 
as sementes da castanheira.    
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ORDEM XENARTHRA 
 

1. Família Myrmecophagidae 
 
  Por ser um animal desdentado, o tamanduá-bandeira é considerado uma exceção entre 
os mamíferos, que normalmente possuem duas dentições. É encontrado em campos, savanas, 
florestas úmidas e cerrados da América Central e América do Sul, desde a Guatemala até a 
Argentina. Seu comprimento corporal varia entre cem e cento e vinte centímetros. Seu peso 
pode chegar a 36 quilos. Possui pelagem longa, grossa e acinzentada, com uma faixa diagonal 
preta bordejada de branco que se estende por seu peito, ombro e costas. Sua cauda peluda, de 
até 90 centímetros, ajuda a aquecê-lo nas noites frias. Seu focinho cilíndrico abriga uma 
língua longa, fina e pegajosa, de 60 centímetros. O olfato, 40 vezes mais potente que o do 
homem, compensa sua visão deficiente. Alimenta-se de larvas, cupins, formigas e besouros. 
Para buscar suas presas, escava a terra alcançando, com a língua, o interior de formigueiros ou 
cupinzeiros. Um tamanduá-bandeira chega a ingerir 30 mil insetos por dia. Suas longas garras 
dianteiras impedem-no de caminhar com os dedos voltados para frente, por isso anda sobre os 
pulsos. As garras também são importantes instrumentos de defesa contra predadores como a 
onça-pintada e a suçuarana.  
 Apesar de ser um animal que vive no chão, é capaz de subir em árvores e nadar. Prefere 
caçar durante o dia, porém, dependendo da temperatura, das chuvas e da proximidade com os 
núcleos urbanos, é ativo durante qualquer período do dia. É considerado calmo, pacífico e 
solitário. Dificilmente é visto aos pares, exceto nos períodos de acasalamento e amamentação. 
O período de gestação dura pouco mais de 3 meses, nascendo apenas um filhote por vez, com 
cerca de 1,3 quilos. Até o período de desmame a fêmea carrega seu filhote nas costas, 
acompanhando-o até a próxima gestação. A partir daí, o animal passa a viver sozinho. 
 
 

2.  Família Dasypodidae 
 

Os tatús são mamíferos solitários e terrestres. Apresentam várias placas paralelas que 
formam uma carapaça e protegem seu corpo do ataque de predadores. Entretanto, essas placas 
não chegam a cobrir a parte ventral do corpo, sendo vulnerável aos predadores, como as onças 
pintada, parda e jaguatirica.  
  Os Tatús alimentam-se de formigas e cupins, e algumas espécies comem frutos. 
Constroem seus ninhos em buracos que cavam no solo abaixo de ninhos de cupins. Estes 
buracos criam novos locais para abrigo e nidificação de pacas, cutias, aves, lagartos e cobras.   

 
 

ORDEM CETACEA 
 

1. Família Platanistidae 
 

São animais normalmente solitários ou encontrados aos pares com sua mãe. Juntam-se 
para se alimentar e acasalar. São nadadores normalmente lentos, mas capaz de chegar a 
pequenas velocidades, até 23 km/h. O Boto é uma criatura curiosa. A respiração, às vezes, 
barulhenta, pode se elevar até 2 metros. Ativo, sobretudo no amanhecer e entardecer, ele salta, 
às vezes, mais de um metro. O mergulho dura geralmente 30 a 40 segundos. Os botos, como 
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seus parentes no mar, possuem atitudes amistosas em relação ao homem e dão prova de grande 
inteligência. A estação de procriação inicia entre outubro e novembro. Com nascimentos que 
acontecem 8 meses depois, em maio e julho quando os níveis de água chegam no limite. Os 
jovens nascem com 80 cm. O boto alimenta-se de uma grande variedade de peixes e 
caranguejos e ocasionalmente de pequenas tartarugas. Seu corpo é granuloso, com nadadeiras 
dianteiras muito grandes e bico denteado, longo e estreito. O Boto da Amazônia apresenta uma 
saliência na cabeça, o "melão", por onde emite ondas ultra-sonoras. Estas ondas refletem sobre 
os corpos sólidos, retornando como eco, orientando o boto, perfeitamente, em águas negras ou 
barrentas, com reduzida ou até nenhuma visibilidade. 
 
 
4.4.6.2 - Avifauna 

 
 Com base nos resultados de inventários realizados em áreas próximas à Resex Rio 

Pacaás Novos - em especial aqueles efetuados no Parque Estadual Guajará-Mirim (1995), 
Reserva Extrativista Rio Ouro Preto (Aleixo & Oren, 1999) e Reserva Biológica Traçadal 
(Silva et alii, 2000) -, associados às observações diretas de campo e entrevistas com os 
seringueiros locais, foram identificadas as seguintes espécies da avifauna local: 

 
 Nome Popular  

1. Família Tinamidae   

Tinamus tão  Azulona  

Crypturellus soui  Tururim Jaó 

Crypturellus variegatus  Chororão 

Crypturellus undulatus Jaó 

   

2. Família Phalacrocoracidae   

Phalacrocorax olivaceus Biguá 

   

3. Família Ardeidae   

Ardea cocoi  Maguari, Baguari 

Butorides striatus  Socoí, Socozinho 

Trigrisoma lineatum  Socó-boi  

Pilherodius pileatus  Garça-real 

Casmerodius albus  Garça-branca-grande 

   

4. Família Threskiornithidae   
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Mesembrinibis cayannensis Cococoró  

   

5. Família Cathartidae   

Sarcoramphus papa  Urubu-rei 

Cathartes burrovianus Urubu-caçador 

Cathartes melambrotos  Urubu-caçador-da-mata 

Cathartes aura  Urubu-caçador 

Coragyps atratus  Urubu-da-cabeça-preta 

   

6. Família Anatidae   

Cairina moschata  Pato-do-mato 

   

7. Família Anhimidae   

Anhima cornuta  Alencó 

   

8. Família Accipitridae   

Leucopternis sp.  Gavião  

   

9. Família Cracidae   

Mitu mitu  Mutum-cavalo 

Ortalis guttata  Araquã 

Pipile pipile  Cujubi 

Penelope jacquacu  Jacu-guaçu 

   

10. Família Phasianidae   

Odontophorus stellatus  Uru-de-topete 

   

11. Família Opisthocomidae   

Opisthocomus hoazin  Cigana  

   

12. Família Psophiidae   
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Psophia viridis  Jacamim-verde 

   

13. Família Eurypygidae   

Eurypyga helias  Pavãozinho-do-pará 

   

14. Família Jacanidae   

Jacana jacana   Jaçanã  

   

15. Família Charadriidae   

Hoploxypterus cayanus   Batuíra-de-esporão 

   

16. Família Columbidae   

Columba plumbea  Pomba-amargosa 

Columba subvinacea  Pomba-amargosa 

Leptotilla rufaxilla  Juriti-gemedeira 

Leptotilla verreauxi  Juriti-pupu 

   

17. Família Psittacidae   

Ara ararauna  Arara-canidé 

Ara macao  Arara-piranga 

Aratinga leucophthalmus  Periquitão, araguari 

Aratinga weddeli  Periquito-de-cabeça-suja 

Pyrrhura perlata  Tiriba 

Brotogeris versicolorus  Periquito 

Pionus menstruus  Maitaca 

Amazona ochrocephala  Papagaio-campeiro 

Amazona farinosa  Papagaio moleiro 

Amazona aestira Papagaio verdadeiro 

Pionopsitta vultarina  Curica-urubu 

   

18. Família Cuculidae   
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Piaya cayana  Alma-de-gato, Chincoã 

   

19. Família Cuculiae   

Crotophaga major  Anu-coroca 

   

20. Família Strigidae   

Otus watsoni  Caburé, Corujinha 

   

21. FamíliA Caprimulgidae   

Nyctidromus albicollis  Curiango, Bacurao  

Caprimulgus nigrescens  Bacurao-de-lageado 

   

22. FamíliA Apodidae   

Chaetura sp.  Andorinhão 

   

23. Família Trochilidae   

Phaethornis nattereri  Beija-flor-do-rabo-branco 

Phaethornis ruber  Beija-flor 

Thalurania furcata  Beija-flor 

Heliothrix aurita  Beija-flor 

   

24. Família Trogonidae   

Trogon viridis  Dorminhoco 

Trogon melanurus  Surucuá 

   

25. Família Alcedinidae   

Ceryle torquata  Martim-pescador-grande 

Chloroceryle amazona  Martim-pescador 

Chloroceryle aenea  Martim-pescador 

Chloroceryle americana  Martim-pescador 
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26. Família Galbulidae   

Brachygalba lugubris Ariramba 

Galbula ruficauda  Ariramba 

Galbula dea  Ariramba 

   

27. Família Bucconidae   

Malacoptila rufa  Joa-barbudo 

Monasa nigrifrons  Bico-de-brasa 

Chelidoptera tenebrosa  Urubuzinho, Andorinha 

   

28. Família Capitonidae   

Capito dayi  Capitão-de-bigode 

   

29. Família Ramphastidae   

Selenidera gouldii  Araçari 

Pteroglossus bitorquatus  Araçari 

Pteroglossus inscriptus  Araçari 

Ramphastos sp.  Tucano 

   

30. Família Picidae   

Melanerpes cruentatus  Pica-pau 

Veniliornis passerinus  Pica-pau 

   

31. Família Thamnophilidae   

Taraba major  Choro-boi 

Thamnophilus punctatus  Choca 

Thamnomanes caesius  Uirapuru 

Thamnomanes saturninus  Uirapuru 

Myrmotherula surinamensis  Choquita 

Myrmotherula leucophthalma  Choquita 

Myrmotherula hauxwelli  Choquita 
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Myrmotherula axillaris  Choquita 

Microrhopias quixensis  Choquita-se-bando 

Cercomacra nigrescens  Chororó 

Hypocnemis cantator  Formigueiro 

Hypocnemoides maculicauda  Solta-asa 

Hylophilax poecilinota  Guarda-mata 

Phlegopsis nigromaculata  Mãe-de-taoca 

   

32. Família Conopophagidae   

Conopophaga melanogaster  Chupa-dente 

   

33. Família Furnariidae   

Xenops minutus  Bico-virado 

Sclerurus mexicanus  Vira-folha 

   

34. Família Dendrocolaptidae   

Glyphorynchus spirurus  Arapaçu 

Xiphorhynchus spixii  Arapaçu 

Xiphorhynchus picus  Arapaçu 

   

35. Família Tyrannidae   

Hemitriccus zosterops  Maria-de-olho-branco 

Platyrhynchus coronatus  Patinho 

Pachyramphus polychopterus  Caneleiro-preto 

Pachyramphus marginatus  Caneleiro-bordado 

Tyrannus melancholicus  Siriri 

Tyrannus albogularis  Siriri 

Megarhynchus pitangua  Nei-nei 

Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi 

Myiozetetes similis  Bem-te-vizinho 

Elaenia sp.  Guaracava 
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36. Família Pipridae   

Schiffornis turdinus  Flautim 

Pipra nattereri  Tangará 

Pipra fasciicauda  Tangará 

   

37. Família Cotingidae   

Lipaugus vociferans  Garimpeiro, Seringueiro 

   

38. Família Hirundinidae   

Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha 

Atticora fasciata  Andorinha 

   

39. Família Corvidae   

Cyanocorax chrysops  Gralha 

   

40. Família Troglodytidae   

Microcerculus marginatus  Uirapuru 

Thryothorus genibarbis  Marido-é-dia 

   

41. Família Muscicapidae   

Turdus sp.  Sabiá 

   

42. Família Vireonidae   

Cyclarhis gujanensis  Pitiguari 

Vireo sp.  Juruviara 

   

43. Família Emberezidae   

Lamprospiza melanoleuca  Piripa-de-bico-vermelho  

Tachyphonus phoenicius  Tié 

Ramphocelus carbo  Piripa 
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Thraupis episcopus  Sanhaçu-frade 

Thraupis palmarum  Sanhaçu-do-coqueiro 

Thraupis sayaca  Sanhaçu 

Tangara mexicana  Saíra 

Tangara chilensis  Saíra 

Tangara velia  Saíra 

Tangara gyrola  Saíra 

Euphonia rufiventris  Gaturamo 

Dacnis lineata  Saí 

Dacnis cayana  Saí-azul 

Tersina viridis  Saí-andorinha 

Sporophila sp.  Colheirinho  

Arremon taciturnus  Tico-tico-do-mato 

Paroaria gularis  Galo-da-campina 

Cacicus cela  Japim 

Saltator maximus  Trinca-ferro 

Pitylus grossus  Bico-encarnado 

Chlorophanes spiza  Saí-verde 

 

 
4.4.6.2.1 – Ecologia das Famílias de Aves da Resex 
 
 Ainda de acordo com Ferreira et alii (1995), Best & Silva (1993) e o Centro Nacional 
de Primatas - CENP (2002), mais Sick (1997), a seguir estão discriminadas as principais 
características ecológicas das famílias de aves identificadas na Reserva Extrativista Pacaás 
Novos: 

1. Família Tinamidae  

São aves terrestres encontradas em ambientes florestais da Amazônia. Alimenta-se de 
frutos e sementes de plantas dispersadas no chão florestal, principalmente aquelas que variam 
em tamanhos de 0,5 a 2,0 cm de comprimento. Algumas das sementes passam intactas pelo 
aparelho digestivo das aves, sem perder o potencial de germinação e são involuntariamente 
"plantadas" ao saírem junto com seus dejetos. Os inhambus são os representantes mais 
importantes como dispersores de sementes e indiretamente podem contribuir para a 
manutenção e regeneração natural da floresta. Essas aves apresentam vôo muito limitado e são 
muito caçadas. Por serem territoriais, a maioria das espécies de inhambus respondem aos pios 
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dos caçadores, e ao se aproximar deles tornam-se alvos fáceis. A extinção local dos inhambus 
contribui para reduzir o potencial de regeneração da floresta pela diminuição do número de 
agentes dispersores  

 
 

2. Família Charadriidae 
  

São aves aquáticas cosmopolitas cuja alimentação é predominantemente animal. 
Nidificam em uma cavidade esgravatada no solo; os ovos têm formato de pião ou pêra, forma 
adequada para rolarem ao redor do seu próprio eixo e não lateralmente, sendo manchados, 
confundindo-se perfeitamente com o solo. Na Amazônia as batuíras e maçaricos são expulsos 
periodicamente pelas enchentes que inundam seu hábitat, parias fluviais e banhados rasos. 

 
 

3. Família Phalacrocoracidae  
 

Os biguás são aves aquáticas (aquícolas) que se alimentam principalmente de peixes. 
Potencialmente, podem sanear populações de peixes ao alimentarem-se de exemplares com 
problemas, reduzindo a dispersão de patógenos na população. Por outro lado, como são aves 
localizadas no topo da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos onde vivem, o 
monitoramento de suas populações é uma forma de, ao longo do tempo, acompanhar 
indiretamente mudanças nas condições naturais destes mesmos ambientes.      

4. Família Anatidae  

A maioria das espécies de patos se alimenta de sementes de plantas das margens de 
lagos e rios. Essas aves nadam freqüentemente em águas rasas e levam presos em suas patas 
ovos de peixes, os quais se disseminam para outros ambientes aquáticos. Os patos, portanto, 
podem auxiliar para evitar a extinção local de populações de peixes.    
 
 

5. Família Ardeidae  
 

Os representantes mais comuns desta família são as garças e os socós. Apresentam 
ampla distribuição geográfica ocorrendo do México ao norte da Argentina e são encontradas 
na área da resex Rio Pacaás Novos em ambientes aquáticos, especialmente nos rios e baías. 

As garças e socós são predadores do topo da cadeia alimentar que se alimentam 
exclusivamente de peixes. Atuam também como indicadores do "grau de saúde" do 
ecossistema. Qualquer contaminação do ambiente ou da base da cadeia alimentar ecológica 
(algas, plantas, etc) por pesticidas ou mercúrio vai se acumular nos peixes, pois estes se 
alimentam de outros organismos (larvas de insetos, caramujos, caranguejos entre outros) que, 
por sua vez, se alimentam de algas e plantas. Por último, as aves ao se alimentarem de peixes 
acumulam as maiores concentrações de poluentes no seu organismo. Portanto, as garças e 
socós são aves adequadas para monitoramento de poluição ambiental.    
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6. Família Apodidae 
 
 Apresenta uma vasta distribuição areal e está muito bem representada na região 
neotropical, onde também se encontram as maiores espécies de andorinhas. Repousam 
agarrados a superfícies verticais ásperas, com as fortes unhas, curvas e afiadas, nelas 
firmemente fincadas, e o corpo apoiado sobre seu calo e sobre a cauda rígida. Alimentam-se 
em pleno vôo apanhando pequenos insetos. No período da reprodução exibem-se adotando 
modo diferente de voar. Seus ovos são bem alongados e brancos e sua incubação é de 19 dias 
em média.  
 

7. Família Threskiornithidae  

Por serem aves principalmente de ambientes aquáticos, freqüentam os mesmos 
ambientes das garças e socós e, portanto, apresentam a mesma importância ecológica que estes 
animais. Contudo eles diferem na dieta, que é principalmente de pequenos caramujos. A única 
espécie registrada na área da resex Rio Pacaás Novos foi o Cococoró (Mesembrinibis 
cayannensis), uma espécie relativamente incomum. Ele habita as margens dos rios e as áreas 
da floresta que são permanente ou estacionalmente inundadas.    
 
 

8. Família Cathartidae  
 

  Essas aves contribuem para a manutenção da cadeia de decomposição de detritos e 
ciclagem de nutrientes no ecossistema, pois aceleram os processos de decomposição da 
matéria orgânica, no caso, os animais mortos. Por se alimentarem de matéria orgânica em 
decomposição, os urubus também contribuem para a diminuição da disseminação de bactérias 
patogênicas no ambiente (presentes nas carcaças de animais em decomposição). O urubú-rei, 
por ser uma espécie de ave exótica e colorida, além de menos freqüente do que os demais 
urubus, é um grande atrativo turístico, principalmente para ornitólogos e observadores 
amadores de aves do mundo todo. De acordo com inúmeros relatos de moradores foi 
confirmado a presença do urubu-rei na área da Resex. 
 
 

9. Família Acciptridae  
 
A maioria das espécies ocorrem em outras áreas do Brasil e América do sul. Os 

gaviões, por serem predadores do topo da cadeia alimentar, alimentam-se de muitas espécies 
de aves, mamíferos, répteis, peixes e anfíbios, auxiliam sua manutenção em níveis compatíveis 
com os recursos da capacidade de suporte do ambiente. Eles evitam a superpopulação de suas 
presas e as catástrofes de redução drásticas de populações naturais associados com este 
desequilíbrio, mantendo as populações de espécies destes grupos taxonômicos a baixas 
densidades. Isto faz com que nenhuma das espécies possa monopolizar recursos do ambiente 
(comida, espaço, abrigo, locais de nidificação, etc) só para elas aumentando a competição 
entre espécies. Uma conseqüência disto é que muito mais espécies estarão coexistindo em uma 
mesma área já que nenhuma consegue excluir a outra por competição.  
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10. Família Cracidae 
 

As aves desta família são arborícolas, como os jacús, jacutingas e aracuãs, e as espécies de 
maior tamanho de corpo na família (mutuns) passam a maior parte de seu tempo caminhando a 
cata de folhas, frutos e sementes sobre o chão da floresta. Os mutuns andam aos pares e 
parecem preferir áreas de floresta primária, sendo, portanto, mais sensíveis ao desmatamento e 
à caça, pois não colonizam áreas de floresta secundária como os jacús e aracuãs. As aves desta 
família são principalmente predadoras de sementes médias a grandes (2-4 cm de 
comprimento). Atuam da mesma forma que os inhambus e outras aves na dispersão de 
sementes. Entretanto, são importantes vetores que garantem a dispersão e sobrevivência de 
sementes de árvores de importância ecológica e econômica como o mogno (Swietenia 
macrophylla), a ucuúba-da-terra-firme (Virola multicostata), o açaí-da-mata (Euterpe 
precatoria), a bacaba (Oenocarpus bacaba), o freijó (Cordia goeldiana) e a pama 
(Pseudomedia laevis). Algumas destas espécies de plantas por sua vez sustentam grande parte 
da biomassa de espécies de aves, além de mamíferos e répteis.     
 
 

11. Família Phasianidae  
 

Os representantes mais conhecidos originaram-se do sudeste asiático, como os faisões e o 
galo doméstico. Poucas espécies ocorrem na América do Sul. Na área da resex foi registrado 
apenas um representante, isto é, o uru-de-topete. Os urús vivem em grupos familiares de até 8 
aves. Como os mutuns, são aves basicamente terrestres e se alimentam de pequenos frutos, 
sementes, invertebrados (aranhas, insetos, escorpiões, caramujos, entre outros) distribuídos na 
serrapilheira do chão florestal.   
  
 

12. Família Psophidae 
 
  Os jacamins são aves terrestres e semi-arbóreas de florestas tropicais, cuja distribuição 
geográfica é praticamente confinada à bacia amazônica. Os jacamins são aves sociais e podem 
ser observados em grupos de até 8 indivíduos caminhando lentamente pela floresta, bicando o 
chão para coletar pequenos frutos, insetos, aranhas, escorpiões, caramujos, caranguejos, 
minhocas, sapos, lagartos e mesmo cobras jovens. Os Jacamins são aves extremamente 
territoriais e quando dois grupos se encontram na floresta, imediatamente ameaçam uns aos 
outros com vocalizações, correrias com ameaças de bicadas e empoleiramento em árvores 
altas, para mostrar dominância aos indivíduos do outro grupo. A espécie Psophia viridis 
registrada na área da Resex usa este último comportamento para escapar de predadores 
terrestres como a jaguatirica, a onça parda ou pintada. São aves que tem boa memória e entre 
um ano e outro repetem os mesmos itinerários de visitas às diferentes árvores em frutos em 
diferentes épocas do ano. Desta forma, por andarem longas distâncias dentro da floresta, elas 
provavelmente ajudam na dispersão de sementes de muitas espécies de plantas.    
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13. Família Eurypygidae 
 
O pavãozinho-do-pará é a única espécie representante da família Eurypygidae 

identificada na Resex Rio Pacaás Novos. Esta espécie é muita rara e difícil de ser vista por não 
se mover muito. O pavãozinho, por ter uma população com densidades baixas, deve ser uma 
espécie que pode se extinguir localmente com muita facilidade. Isso porque atividades 
humanas (principalmente no que se refere à remoção da floresta sem manejo florestal 
adequado), podem produzir mudança na turbidez e composição química da água de rios e 
lagos, eliminando invertebrados aquáticos (larvas de odonatas e mosquitos, entre outros), os 
quais são importantes componentes na dieta do pavãozinho. Quando a alteração de habitat 
acontece essa ave precisa abandonar sua área de alimentação em busca de novos locais. Nessa 
situação, como tem que se movimentar muito mais do que normalmente, torna-se vulnerável à 
ação de predadores terrestres.    

 
 

14. Família Jacanidae 
 
Os jaçanãs são os únicos representantes da família Jacanidae no Brasil. Mas são bem 

mais abundantes do que os pavãozinhos, e ao contrário destes últimos, ocorrem aos casais. Os 
Jaçanãs são aves adaptadas a caminhar sobre a vegetação flutuante e para isso possui os dedos 
das patas muito longos. Essas aves são dependentes da vegetação flutuante para sua 
reprodução, pois não constroem ninhos e os ovos são colocados diretamente sobre as folhas de 
plantas aquáticas. Normalmente os machos cuidam dos ovos enquanto as fêmeas procuram 
outros machos para acasalar e cuidar de outros ovos seus em outros locais. Essa estratégia de 
se acasalar com vários machos pode significar uma forma de contornar a significativa 
predação de ovos e filhotes. Os Jaçanãs contribuem para manter as populações de insetos a 
baixas densidades porque são eficientes predadores das larvas que vivem nas raízes das 
plantas aquáticas. Assim, muitos adultos de insetos nem chegam a ser formados devidos as 
altas taxas de predação de suas larvas pelos jaçanãs e outras aves aquícolas. 

 
    

15. Família Columbidae 
 
  A maior parte das espécies desta família é de ambiente aberto. As aves têm altas taxas 
reprodutivas, com três a quatro nidificações durante um só ano, podendo criar até dois jovens 
em cada nidificação. Pombas, juritis e rolinhas se alimentam exclusivamente de sementes de 
plantas que possuem sementes pequenas, principalmente de gramíneas, ervas e de plantas 
pioneiras em colonizar áreas desmatadas. Essas aves, por terem excelente capacidade de vôo a 
longa distância, visitam áreas de sucessão ecológica (onde a floresta nativa foi removida) para 
se alimentar de sementes de ervas que são "invasoras" de plantações e que têm causado 
prejuízos às culturas de arroz, feijão, milho, soja, trigo, em qualquer parte da Terra. Devido a 
esse hábito alimentar, tais aves reduzem o sucesso reprodutivo das ervas sobreditas, 
diminuindo a freqüência na qual plantas herbáceas colonizam e monopolizam áreas 
degradadas na Amazônia. Isto cria condições favoráveis para que essências florestais, 
principalmente as de sementes grandes demais para as pombas comerem, sobrevivam e se 
estabeleçam nestas áreas.    
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16. Família Psittacidae 
 
As araras, papagaios, maritacas e periquitos são aves frugívoras características de 

florestas tropicais. Contudo, esse mesmo grupo de aves também se alimenta de frutos de várias 
espécies de plantas com sementes pequenas. E por serem pequenas, muitas das sementes não 
são comidas, mas descartadas junto com pedaços de frutos, e posteriormente dispersas por 
formigas. Várias espécies de araras, papagaios e maritacas dependem da ocorrência de árvores 
grandes como o cumarú (Dipteryx sp.) para a sua reprodução. Elas constroem seus ninhos 
dentro de ocos de tais árvores. Algumas espécies, como os periquitos, também usam ninhos de 
térmitas (cupins) para construir seus ninhos. Os ninhos das araras, papagaios e periquitos, após 
a reprodução, são também usados por uma infinidade de outros grupos de animais, tanto para a 
reprodução quanto para abrigo ou proteção contra predadores.   

 
 

17. Família Strigidae 
 
  As corujas são aves importantes, predominantemente noturnas e predadoras de ratos 
arbóreos e terrestres, morcegos, pequenos pássaros, grandes insetos, lagartos, cobras e sapos. 
Em função de seu vôo silencioso, boa acuidade visual e ouvidos muitos sensíveis, ela podem 
surpreender suas presas, sejam terrestres ou arbóreas. As pequenas corujas caçam pássaros 
durante o dia, principalmente nas horas crepusculares quando a maioria deles está com o 
estômago cheio (para poder passar a noite sem sofrer de inanição); e por estarem mais pesados 
e voarem mais lentamente são mais facilmente capturados. As corujas, ao se alimentarem de 
pássaros e morcegos frugívoros com seus estômagos cheios de sementes, devem contribuir 
indiretamente para mudar o padrão de dispersão de sementes na floresta.  
 
 

18. Famílias Caprimulgidae  
 
As aves desta família são noturnas, alimentam-se principalmente de insetos, têm olhos 

e bocas grandes para facilitar a captura de suas presas. São conhecidas por seus cantos que 
parecem uma pessoa assoviando alto. Os curiangos e bacuraus pousam em troncos horizontais 
e predominantemente sobre as folhas mortas no chão da floresta, onde também estão 
camuflados. Estas aves podem coletar em um só dia mais de mil insetos pequenos. Devem ser, 
portanto, importantes como controle biológico de populações de mosquitos e insetos 
herbívoros que atacam, respectivamente, o homem do campo e suas plantações. Também por 
serem exclusivamente insetívoras, devem manter baixa a densidade de mosquitos vetores da 
malária e leishmaniose, reduzindo assim as chances de os mesmos infectarem macacos e o 
próprio homem que vive e depende da floresta.  

 
   

19. Família Trochilidae 
 

Os beija-flores estão entre as menores aves do mundo e apresentam uma plumagem 
iridescente. Esse efeito é criado pela reflexão da luz do sol em suas penas de diferentes cores. 
Seu metabolismo é alto e conseguem "parar" no ar em pleno vôo, quando batem suas asas 
entre 60 e 80 vezes por segundo. As mais de trezentas espécies deste grupo de aves são 
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confinadas geograficamente às três Américas, desde o Alaska até ao sul da Argentina. Mas a 
maior diversidade de espécies está na Amazônia e gradientes altitudinais dos Andes. Os beija-
flores são aves que defendem um território impedindo o acesso de outros beija-flores às 
plantas localizadas dentro de seu território. A cada dia eles apresentam um itinerário diferente 
para garantir sua visita à maioria das plantas que estão florindo dentro de sua área protegida. 
Essas aves se alimentam de néctar, insetos e aranhas. Os beija-flores, por visitarem flores de 
diferentes árvores de uma mesma espécie, contribuem para a polinização. Esse é o mecanismo 
que garante a fecundação e reprodução de muitas espécies de plantas. Essas aves, portanto, 
têm um papel muito importante na redução das taxas de extinção local de plantas, pois 
garantem o entrecruzamento genético entre árvores de uma mesma população. Os beija-flores 
são também kleptoparasitas porque "roubam" insetos das teias de aranhas e às vezes capturam 
aranhas pequenas para alimentar seus filhotes.  

Durante a noite, os beija-flores dormem em arbustos à beira de igarapés e são comidos 
por cobras, lagartos, corujas e até aranhas caranguejeiras. Os beija-flores constroem seus 
ninhos sob ou acima de folhas de palmeiras ou em ramos finos de árvores e arbustos. Utilizam 
principalmente musgos e liquens envolvidos em linhas de teias de aranhas para confeccionar 
seus ninhos. A maioria incuba dois ovos e somente a fêmea cuida deles e dos filhotes. Apesar 
de a maioria das espécies ser territorial, algumas formam as chamadas arenas ou agrupamento 
de vários machos cantando para atrair fêmeas durante a estação reprodutiva. 

 
 

20. Família Trogonidae 
 
Os Surucuás estão entre as mais belas aves das florestas pluviais tropicais. São 

frugívoros e insetívoras que podem ser facilmente localizadas entre 7 a 15m de altura, 
pousados em galhos finos horizontais de onde cantam ou procuram sua comida entre os ramos 
acima de onde está pousado. Estas aves tem sido um grande atrativo turístico em vários 
parques e reservas no Brasil e em outros países (Ferreira et alii, 1995).    

 
 

21. Família Alcedinidae 
 
As espécies variam em tamanho desde o martim-pescador grande, de 38 cm, até ao 

martim-pescador anão, com apenas 13 cm de comprimento total. Todos eles dependem de 
ambientes aquáticos para sua sobrevivência. A dieta é composta de insetos e quase 
exclusivamente de peixes, capturados por meio de mergulhos. Os martins-pescadores grandes 
vivem preferencialmente ao longo de rios de porte médio a grande. Duas espécies de martins-
pescadores, o pequeno e o verde, vivem em rios pequenos e margens de lagos. Algumas 
espécies se alimentam de traíra, um peixe que é um voraz predador de outras espécies de 
peixes. Os martins-pescadores, portanto, devem contribuir para a manutenção tanto da 
diversidade alfa (ou o número total de espécies dentro de um tipo de habitat) de espécies de 
peixes, quanto da diversidade beta (a soma do número total de espécies presentes em vários 
tipos de habitats diferentes na mesma região). Isso porque ao se alimentarem freqüentemente 
da traíra os martins devem manter as populações destes peixes a densidades baixas, 
impedindo-as de extinguir populações de outras espécies de peixes da área.    
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22. Família Galbulidae 
 
As aves  se assemelham a grandes beija-flores na forma do corpo e por terem bico fino 

e comprido. Porém, não são nem parentes próximos dos beija-flores. As arirambas são aves 
exclusivamente insetívoras e adaptadas, com seu bico longo e fino, para capturar insetos 
interceptando-os em pleno vôo. São exímias predadoras de libélulas, borboletas e cigarras. As 
Arirambas passam boa parte de sua vida em uma pequena área dentro de seu habitat natural. 
Por isso qualquer alteração de seu habitat por desmatamento em uma escala espacial muito 
grande (vários hectares) é suficiente para extinguir localmente este sistema ecológico de 
interações entre predadores e suas presas.  

 
   

23. Família Bucconidae 
 
  A maioria das espécies desta família são aves normalmente solitárias e muito difíceis 
de ver na floresta, pois não se movem, ficando freqüentemente pousadas no mesmo galho por 
longo tempo. Tem cantos discretos. Estes parecem ser grupos familiares que se reúnem em um 
dado local para vocalizar fazendo um coral de notas curtas agudas e sobrepostas. São aves 
insetívoras que, por terem fortes bicos, capturam gafanhotos e baratas grandes, além de 
pequenos lagartos, sapos, aranhas, escorpiões e centopéias. Constroem seus ninhos em túneis 
cavados no solo com o bico. Os túneis têm aproximadamente 1 m de comprimento e terminam 
em uma câmara de 20 a 30 cm de diâmetro onde ficam os filhotes. Às vezes até quatro filhotes 
são produzidos de uma mesma ninhada. Também costumam usar ninhos arbóreos de cupins 
para fazer seus ninhos.    
  
 

24. Família Ramphastidae 
 

As aves são principalmente frugívoras, mas também oportunistas predadores de ovos e 
filhotes em ninhos de outras aves. Vivem em casais e em grupos de 5 a 8 indivíduos. Por se 
alimentarem dos frutos de um grande número de plantas e por se alimentarem somente da 
polpa e regurgitar as sementes, estão entre os mais importantes dispersores de sementes na 
floresta amazônica.  

Os tucanos também dependem de troncos ocos para a sua nidificação. Fazem 
migrações sazonais entre áreas relativamente distantes e tem sua área de vida muito grande. 
Ainda não se sabe o motivo de migrações em massa de grupo observadas recentemente na 
Amazônia. Portanto, a preservação de áreas grandes com florestas naturais é muito importante 
para garantir estas migrações regionais de grande escala dos tucanos. 

    
 

25. Família Picidae 
 
Os pica-paus são aves cosmopolitas. Sua dieta consta de insetos, principalmente 

insetos sociais como formigas e cupins. Algumas espécies de pica-paus são também frugívoras 
e atuam como dispersores de sementes, pois deixam-nas cair enquanto bicam a polpa de frutos 
grandes. Os pica-paus cavam buracos de diferentes tamanhos nas árvores, para construção de 
seus ninhos. Estes buracos (ocos) são locais usados por dezenas de outras espécies de aves 
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para a reprodução. Servem também de abrigos até para mamíferos como, por exemplo, 
macacos-da-noite. Por isso, indiretamente, eles devem contribuir para a manutenção da 
biodiversidade local em qualquer área de floresta onde ocorre.    
  
 

26. Família Furnariidae  
 
  As aves desta família são predominantemente insetívoras e todas as espécies estão 
confinadas à região neotropical. Muitas das espécies desta família revolvem, com o bico, a 
serrapilheira em busca de insetos. Algumas são especializadas em encontrar insetos e aranhas 
dentro de folhas secas e enroladas. Estas aves capturam baratas, grilos e outros insetos 
herbívoros, que, por sua vez, são predadores de sementes pequenas. Provavelmente estas aves 
devem contribuir indiretamente para aumentar a regeneração natural da floresta, ao remover os 
potenciais predadores de sementes de uma certa área. Porém, ainda não existem estudos 
demonstrando este efeito das aves. As aves deste grupo podem construir seus ninhos de barro 
como uma pequena caverna (como o do joão-de-barro), ou ninhos de gravetos grandes ou até 
de pedaços de grama.  
 
   

27. Família Dendrocolaptidae 
 
Os Arapaçús são aves exclusivamente insetívoras. São exímios escaladores de troncos, 

onde estão sempre bicando e removendo a casca a procura de insetos. Possuem as penas que 
cobrem o corpo bastante resistentes e bem sobrepostas. Estas plumas resistentes os ajudam a 
se defenderem das ferroadas de vespas ou abelhas, quando os arapaçús atacam os ninhos 
destes insetos destruindo-os por completo para se alimentar de suas larvas. Portanto, como 
predadores de ninhos, eles devem contribuir para regular o crescimento incontrolado das 
populações de vespas e abelhas. São aves extremamente territoriais e defendem sua área de 
alimentação ou reprodução de intrusos da mesma espécie ou de outras espécies da mesma 
família. Também dependem de ocos em troncos para construir seus ninhos.   
 
 

28. Família Thamnophilidae 
   

Os membros desta família têm ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde o sul do 
México até ao norte da Argentina. A maior diversidade de espécies ocorre na Amazônia. Estão 
presentes em praticamente todos os tipos de habitats, desde campos, savanas, campinas, 
florestas de várzea e terr-firme, até áreas alteradas por atividade humana. Em muitas espécies, 
machos e fêmeas defendem juntos seus territórios alimentar e reprodutivo, contra outros casais 
da mesma espécie.    

 
 
29. Família Anhimidae 

 
 Grupo endêmico da América do Sul, tão peculiar que foi colocado numa ordem à parte. 
São aves corpulentas que alimentam-se de folhas de plantas aquáticas, capim, artrópodes e 
qualquer outro animal morto que encontre. Sua reprodução é realizada em ninhos grandes de 
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folhas e talos dentre os brejais. Colocam de dois a três ovos de coloração branca onde a 
incubação oscila de 44 a 45 dias.  
 
 

30. Família Cotingidae  
 
As aves desta família estão entre as mais exóticas da Amazônia. São aves frugívoras 

que têm áreas de vida muito grandes e devem, sem dúvida, contribuir para a dispersão de 
frutos e sementes de espécies arbóreas em uma escala regional na Amazônia. Isto porque 
voam longas distancias com pequenas sementes provavelmente ainda passando intactas pelo 
seu trato digestivo. Contribuem para a dispersão de sementes de açaí, cacau, embaúbas, 
antulhos, ingás, ucuúbas, breu-manga, café bravo, e dezenas de outras espécies.   

 
 

31. Família Pipridae 
 
  Seus representantes são essencialmente frugívoros. Porém, durante o período 
reprodutivo alimentam seus filhotes com insetos, provavelmente para "acelerar" o crescimento 
deles com mais proteína. Somente as fêmeas cuidam dos ovos e filhotes. Estas pequeninas 
aves (8-12 cm de tamanho) se alimentam principalmente de frutos pequenos dos quais 
dispersam as sementes. A maioria das espécies não forma casais permanentes sendo, portanto, 
poligâmicos. Durante a estação reprodutiva, essas aves constituem as chamadas arenas, locais 
onde vários machos dançam para atrair e copular com fêmeas visitantes passando pelo local. 
Este sistema "cooperativo" entre machos, que na verdade competem pelas fêmeas, tentando 
superar uns aos outros com a melhor performance na dança, deve ter levado milhares de anos 
para evoluir até o ponto em que se encontra atualmente. Isto porque estas aves são 
normalmente muito territoriais e intolerantes com indivíduos da mesma espécie. Na maioria 
das espécies desta família, os ninhos são construídos em pequenas árvores no sub-bosque e 
não nas copas das árvores, para que não sejam encontrados por primatas. 
 
    

32. Família Tyrannidae 
 
Esta família é provavelmente a que tem o maior número de espécies e tem 

representantes nas três Américas, desde o Alaska até ao extremo sul da Argentina. Nessa 
família o sistema reprodutivo é do tipo monogâmico com casais permanentes. São 
preferencialmente insetívoros, mas várias espécies se alimentam também de frutos, sementes, 
aranhas, caramujos, répteis, anfíbios e peixes. Muitas das espécies são migratórias. 

 
 

33. Família Vireonidae 
 

Os representantes desta família são pássaros que passam a maior parte do seu tempo 
capturando lagartas de borboletas e mariposas nas copas das árvores. Essas aves, por terem 
esta dieta especializada em lagartas, contribuem muito para que as populações de insetos não 
irrompam em crescimento descontrolado produzindo as chamadas "pragas" da agricultura. 
Essas pequenas aves, normalmente sem dimorfismo sexual, podem comer centenas de lagartas 
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por dia. Algumas espécies são também frugívoras. Nessa família somente as juriviaras têm 
populações migratórias, que anualmente vem do hemisfério norte. Estão presentes não só em 
áreas de florestas, mas em cerrados, capoeiras e chácaras com plantações de árvores frutíferas.    
 
 

34. Família Hirundinidae 
   

As andorinhas são pássaros de ocorrência mundial. Esses pássaros capturam insetos em 
pleno vôo com suas asas e logo depois os comem. Cada pássaro pode comer até mil mosquitos 
ou outros insetos em um mesmo dia. As andorinhas são relativamente abundantes em qualquer 
área, inclusive áreas de plantações produzidas pelo homem. Nessas áreas elas poderiam 
contribuir para a proteção das plantações e populações humanas ao se alimentarem de insetos 
que "destroem" as plantações e mosquitos que transmitem doenças tropicais.  

 
  

35. Família Troglodytidae 
 
  Os pequeninos pássaros desta família podem ser vistos normalmente em casais de 
plumagem similar, os quais fazem duetos para defender seus territórios. Seus territórios 
reprodutivos não são muito grandes, variando de 4 a 10 hectares de área. Alguns têm cantos 
muito melódicos e longos parecendo uma pessoa assoviando alegre. São pássaros 
essencialmente insetívoros, relativamente abundantes, e não migratórios. Alimentam-se de 
muitas espécies de insetos herbívoros. Estes pássaros poderiam contribuir para minimizar o 
impacto da herbívora (insetos se alimentando de plantas) em sementes em germinação e 
plântulas recém estabelecidas dentro das clareiras. As clareiras são locais mais iluminados do 
que aqueles da parte de floresta contínua.    
 
 

36. Família Emberizidae  
   

Os pássaros desta família são mais freqüentemente observados nas copas das árvores 
na floresta, borda da floresta com capoeiras, margens de rios e plantação de capins. Eles têm 
dieta variada, mas são principalmente frugívoros e insetívos. Algumas espécies, como os 
gaturamos, são especializados em comer os frutos de plantas hemiparasitas como as ervas de 
passarinho. Muitas espécies desta família participam dos chamados bandos mistos de aves, os 
quais são agrupamentos de até 30-40 espécies diferentes, voando pela vegetação da floresta 
para capturar frutos e insetos. Estes agrupamentos interespecíficos devem ter duas vantagens 
para as aves que participam dele: a primeira, é a proteção contra predadores; e a segunda, o 
aumento na sua eficiência de conseguir alimento para seus filhotes.    
 

 
37. Família Opisthocomidae 

 
As aves representativas são as ciganas, que habitam os aningais, turiazais, manguezais 

e outras matas alagadas na Amazônia. Vivem aos casais que integram pequenos bandos. 
Pousam em qualquer galho, fino, grosso ou inclinado. Apresentam uma reprodução que ocorre 
na época das chuvas; o casal se destaca no bando porque os companheiros sempre pousam 
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juntinhos. Nidificam de preferência nos turiazais. Fazem um pequeno ninho chato de gravetos 
sobre os galhos. O período choco é de aproximadamente 30 dias.   
 
 

38. Família Cuculidae 
  

Família cosmopolita, originária provavelmente de regiões tropicais do Velho Mundo, 
de onde emigrou desde muito para o hemisfério ocidental e hoje é bastante diferenciada. 
Apresentam corpo franzido e cauda comprida e graduada; possuem grande capacidade de 
correr e pular sobre a ramagem. São essencialmente carnívoros, comendo insetos e também 
lagartixas e camundongos. Os ovos dos anus são relativamente grandes, perfazendo de 14 a 
36% de seu peso. 
 

 
4.4.6.3 – Ictiofauna 
 
 A revisão da bibliografia específica disponível, aliada aos resultados das observações 
diretas de campo e entrevistas com os seringueiros da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos, 
permitiram identificar várias espécimes da ictiofauna local, cuja predominância das classes de 
estrutura trófica na região de inserção da Resex, de acordo com a 2ª Aproximação do 
Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico,  está representada na figura 16, do volume II. 
 
 Nome Popular  

ORDEM SILURIFORMES   

   

1. Família Pimelodidae   

Pseudoplatistoma fasciatum  Surubim 

Pinirampus pirinampu  Barba-chata 

Pimelodus sp.  Mandi 

Paulicea lutkeni  Jaú 

Calophysus macropterus  Pintadinho 

   

2. Família Electrophoridae   

Electrophorus electricus  Poraquê 

   

3. Família Ageneiosidae    

Timpanopleura sp.  Mandubé 
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4. Família Doradidae   

Pseudodoras niger  Cuiú-cuiú 

   

ORDEM CHARACIFORMES   

   

1. Família Anastomidae    

Leporinus sp.  Piau 

   

2. Família Curimatidae   

Curimata sp.  Branquinha 

   

3. Família Characidae    

Brycon brevicauda  Jatuarana 

Triportheus sp.  Sardinha 

Raphiodon sp.  Peixe-cachorro 

   

4. Família Serrasalmidae   

Piaractus brachypomun  Pirapitinga 

Colossoma macropomun  Tambaqui 

Serrasalmus sp.  Piranha 

Myleus sp.  Pacú 

   

5. Família Prochilodontidae   

Prochilodus nigricans  Curimatá 

   

6. Família Erytrinidae   

Hoplias malabaricus  Traira 

   

ORDEM SYNBRANCHIFORMES   

   

1. Família Synbranchidae   
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Synbranchius marmoratus  Muçum 

   

ORDEM RAJIFORMES   

   

1. Família Potamotrygonidae   

Potamotrygon sp.  Raia 

   

ORDEM PERCIFORMES   

   

1. Família Cichlidae   

Crenicichla sp.  Jacundá 

Geophagus sp.  Cará 

Cichla monoculus  Tucunaré 

   

2. Família Scianidae    

Pachyurus sp.  Pescada 

 

Nos rios e igarapés da Resex Rio Pacaás Novos, a pesca de subsistência é ainda 
dominante e praticada de forma artesanal, com uso de arco-e-flecha, zagaia, espinhel, linhada 
e caniço. No verão, os melhores pontos de pesca são os “poções” localizados no canal dos 
cursos d’água, enquanto no inverno a pesca é efetuada em igapós e baías, os pontos 
preferenciais dos pescadores nesta época do ano. 

A entrada de pescadores não autorizados nos rios Pacaás Novos e Novo tem 
preocupado a população da Resex, pois já se observa uma grande diminuição no estoque de  
peixes, sendo assinalado a grande dificuldade na captura de algumas espécies, como é o caso 
da jatuarana. De acordo com informações dos seringueiros locais, as espécies mais pescadas e 
consumidas são: surubim, piau, pacu, curimatá, traíra, cará e tucunaré. 
 
 
4.4.6.3.1 – Ecologia e Morfologia das Famílias de Peixes da Resex 
 
 De acordo com Lauzanne & Loubens (1985), são descritas a seguir as principais 
características ecológicas e morfológicas das famílias de peixes identificadas na Reserva 
Extrativista Pacaás Novos. 
 
ORDEM SILURIFORMES 

 
1. Família Pimelodidae  
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Os pemelodídeos são peixes de pele nua, não apresentando placas ou escudos laterais. 
Possuem três pares de barbilhões, sendo os barbilhões maxilares geralmente muito longos. 
Podem apresentar ou não espinhos nas nadadeiras. As aberturas branquiais são amplas, e a 
boca normalmente é guarnecida por placas de dentes viliformes. Algumas espécies realizam 
grandes migrações rio acima na época de reprodução. A maior parte das espécies é carnívora, 
embora algumas tenham uma tendência onívora.  
  
 

2. Família Electrophoridae 
 

A enguia-elétrica, compreendendo o gênero Electrophorus (poraquê), forma uma 
família própria. É o maior gimnotóide, o único com alta voltagem, capaz, portanto, de usar a 
descarga para ataque ofensivo ou defensivo. Possui também órgãos elétricos separados de 
baixa voltagem, que emitem pulsos numa baixa freqüência, irregularmente, para 
eletrolocalização e eletrocomunicação. Entre as seis famílias e dezenas de gêneros, existem 
espécies que vivem em igarapés e rios, em lagos calmos e igapós, sobre fundo de areia e sobre 
lodo, em água branca, água negra e água azul (cristalina), em estuários de alta condutibilidade 
e em águas de baixo teor mineral, de condutibilidade extremamente baixa. Não quer dizer que 
os peixes eletrorreceptivos, ou mesmo os chamados peixes-elétricos (por possuírem órgãos 
elétricos) vivam caracteristicamente em águas opacas, embora, sem dúvida, a maioria deles o 
faça.  
 
 

3. Família Ageneiosidae  
 
 Apresentam um corpo comprimido lateralmente, adaptado à vida pelágica. Olhos 
grandes e situados nas laterais da cabeça, a qual é bastante deprimida. Boca muito ampla, 
geralmente com apenas um par de barbilhões maxilares, curtos e finos. Estes barbilhões 
tornam-se ossificados nos machos na época da reprodução, ficando curvados e desenvolvendo 
espinhos e ganchos laterais. O mesmo acontece com o espinho da nadadeira dorsal. As 
aberturas branquiais são pequenas, não se estendendo em direção ao queixo. Algumas espécies 
atingem um porte relativamente avantajado com mias de 50 cm. Alimentam-se de peixes, 
camarões e insetos. 
 
 

4. Família Doradidae 
 
 Os doradídeos formam um grupo de peixes facilmente identificáveis em função da 
presença de uma faixa de placas ósseas de cada lado do corpo. Cada placa possui um espinho 
curvo, de dimensões variáveis, de acordo com a espécie. Algumas espécies possuem placas 
ósseas adicionais ao longo do dorso, entre as nadadeiras dorsal e adiposa, ou ainda recobrindo 
quase todo o corpo. Existem espécies de tamanho muito pequeno, com 3-4 cm, e outras de 
porte avantajado, com mais de 1 m. São onívoros e alimentam-se de diversos itens 
alimentares, como frutos, insetos, peixes e plantas aquáticas. 
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ORDEM CHARACIFORMES 
 

1. Família Anastomidae  
 

 Essa família compreende peixes caracterizados pelo corpo alongado, fusiforme, narina 
em forma de tubo, dentes incisivos, em número de 6 a 8 em cada maxila, firmemente 
implantados, nadadeira anal curta, com 10 a 13 raios e nadadeira dorsal implantada ao nível 
médio do corpo. A grande maioria destes peixes apresenta hábitos onívoros, alimentando-se 
preferencialmente de invertebrados e frutos, sendo que algumas espécies se alimentam 
exclusivamente de algas filamentosas, raízes de gramíneas e de pequenos frutos e sementes. 
 
 

2. Família Curimatidae 
 
Essa família compreende cerca de uma centena de espécies, caracterizadas pela 

ausência total de dentes e o intestino bastante enovelado. Todas as espécies são iliófagas, ou 
seja, nutrem-se de matéria orgânica e microorganismos que vivem na lama, sendo, portanto, 
peixes típicos de lagos, onde exploram o fundo para se alimentar. 
 
 

3. Família Characidae  
 
Apresenta centenas de espécies, com uma extraordinária diversidade de formas e 

tamanhos, caracterizadas basicamente pela presença de grande números de dentes, firmemente 
implantados nas duas maxilas e pela nadadeira anal longa, com 10 ou mais raios. 
 
 

4. Família Serrasalmidae 
 
Compreende cerca de 120 espécies, caracterizadas pelo corpo bastante elevado, uma 

fileira de escudos ósseos em forma de serra, na linha mediana no ventre, normalmente 
formando uma quilha; geralmente um espinho na base anterior da nadadeira dorsal; escamas 
diminutas e dentes fortes, cortantes ou molariformes, firmemente implantados em uma ou duas 
fileiras de dentes ou ambas as maxilas.  
 
 

5. Família Prochilodontidae 
 

Família abrangendo cerca de 40 espécies, caracterizadas pelos lábios carnosos e boca 
protrátil, em forma de ventosa, e presença de espinho pré-dorsal; dentes diminutos, em fileiras 
e em grande número, fracamente implantados sobre os lábios; intestino bastante enovelado, 
com numerosos cecos pilóricos e estomago com grossas paredes musculares. As espécies 
deste grupo são detritívoras, alimentam-se de matéria orgânica e microorganismos associados 
à lama no fundo de lagos e margens de rios.  
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6. Família Erytrinidae 
 

Família com 7 espécies, caracterizadas pelo corpo roliço, cilindriforme; cabeça densa, 
fortemente ossificada; escamas duras e lisas; nadadeira caudal arredondada; boca terminal, 
com dentes caninos e cônicos, sem cúspides, fortemente implantados; ausência de nadadeira 
adiposa. As espécies dessa família são carnívoras e apresentam preferência por ambientes de 
água calma, sendo capazes de sobreviver em poças lamacentas e sob baixíssimas 
concentrações de oxigênio, graças a adaptações morfológicas e fisiológicas que possuem.  
 
 
ORDEM SYNBRANCHIFORMES 
 

1. Família Synbranchidae 
 

Os representantes dessa família são peixes de água doce encontrados principalmente na 
Ásia e na América do Sul. Apresenta corpo alongado, cilíndrico e sem escamas, não têm 
nadadeiras pares e as nadadeiras dorsal e anal são pouco desenvolvidas. Além disso, são 
capazes de absorver oxigênio diretamente do ar, além de absorver o oxigênio dissolvido na 
água, através das brânquias (guelras), como a maioria dos peixes. Apresenta atividade noturna, 
embora também possam capturar suas presas durante o dia. São carnívoros, alimentando-se 
principalmente de insetos aquáticos e crustáceos (camarões e caranguejos).  
 
 
ORDEM RAJIFORMES 

 
1. Família Potamotrygonidae 

 
Apresentam forma discóide do corpo, as raias de água doce são bastante comuns nos 

rios da Amazônia. Embora pouco utilizadas como fonte de alimento, são mais conhecidas por 
representarem perigo para os banhistas nas margens de lagos e rios, por causa de seu ferrão 
que pode causar ferimentos dolorosos. Apesar de serem de origem marinha, as raias desta 
família adaptaram-se totalmente à vida na água doce, não conseguindo mais sobreviver em 
água salgada. As raias normalmente se alimentam de peixes e crustáceos. Tem fecundação 
interna com os filhotes nascendo com o formato do adulto.  
 
 
ORDEM PERCIFORMES 
 

1. Família Cichlidae 
 
Essa família é caracterizada pela presença de apenas um orifício nasal em cada lado do 

focinho; três ou mais espinhos duros na porção anterior da nadadeira anal; linha lateral 
geralmente interrompida, formando dois ramos, um do opérculo até embaixo dos raios moles 
da nadadeira dorsal, e outro desta região até o final do pedúnculo caudal; escamas da linha 
lateral do mesmo tamanho que as adjacentes. São espécies sedentárias, vivendo em lagos e nas 
zonas marginais dos rios, e não realizam migrações; em geral formam casais, reproduzem em 
ambientes lênticos, normalmente construindo ninhos e dispensam cuidados à prole. São 
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espécies de hábitos diurnos, muitas delas com variado padrão de cores. Na Amazônia existem 
mais de 100 espécies de cichlídeos, muitas delas utilizadas tanto como alimento como peixe 
ornamental. 
 
 

2. Família Scianidae  
 
 Os peixes desta família são caracterizados pela presença de dois espinhos na porção 
anterior da nadadeira anal; linha lateral contínua do opérculo até o fim do pedúnculo caudal, 
com as escamas maiores que aquelas em forma de losango. São originalmente marinhas e 
estuarinas, sendo que três gêneros apresentam espécies nas águas doces da Amazônia. 
 
 
4.4.6.4 - Herpetofauna 
 

A partir de informações secundárias obtidas em levantamentos anteriores, associadas 
àquelas provenientes das entrevistas com os seringueiros e da aplicação do método de procura 
visual, pode-se listar abaixo as espécies mais comuns encontradas na Resex Rio Pacaás 
Novos: 
 
CLASSE AMPHIBIA 
 
ORDEM ANURA (pererecas, sapos e rãs) 
 

1. Família Hylidae 
Hyla calcarata 
Hyla geographica 
Hyla granosa 
Hyla fasciata 
Hyla marmorata 
Hyla wavrini 
Osteocephalus buckleyi 
Osteocephalus taurinus 
Phyllomedusa vaillanti 
Scynax gr. rostrata 
Scynax gr. rubra 

 
2. Família Leptodactylidae 

Adenomera andreae 
Adenomera aff. hylaedactila 
Eleutherodactylus fenestratus 
Eleutherodactylus fuscus 
Ceratophrys cornuta 
Leptodacyilus knudseni 
Leptodacyilus aff. leptodactyloides  
Leptodacyilus macrosternum 
Leptodacyilus pentadactylus  
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Leptodactylus longirostris 
Leptodactylus mystaceus 
Leptodactylus petersi 
Leptodactylus rhodomystax 

 
3. Família Microhylidae 

Chiasmocleis sp. 
 

4. Família Bufonidae 
Bufo guttatus 
Bufo marinus 
Bufo sp. 

 
5.. Família Dendrobatidae 

Colostethus aff. marchesianus  
Epipedobates femoralis 
Dendrobates quinquevittatus 

 
6. Família Ranidae 

Rana palmipes  
 
CLASSE REPTILIA 
 
ORDEM SQUAMATA, LACERTÍLIA (lagartos) 
 

1. Família Gekkonidae 
Gonatodes hasemani 
Gonatodes humeralis 
Coleodactylus amazonicus 
Thecadactylus rapicauda 

 
2. Família Gymnophthalmidae 

Alopoglossus carinicaudatus 
Leposoma percarinatum 
Prionodatcylus aff. argulus 

 
3. Família Teiidae 

Ameiva ameiva 
Kentropyx calcarata 
Kentropyx altamazonica  
Tupinambis teguixim 
Tupinambis nigropunctatus 

 
4. Família Tropiduridae 

Uranoscodon superciliosa 
 

5. Família Iguanidae 



 65

Iguana iguana 
Anolis fuscoauratus 
Enyalius leechi 

 
6. Família Polychrotidae 

Anolis fuscoauratus 
Anolis transversalis 

 
7. Família Scincidae 

Mabuya bistriata 
Mabuya sp. 

 
ORDEM SQUAMATA (serpentes) 

 
8. Família Boidae 

Corallus enydris 
Corallus caninus 

 
9. Familia Colubridae 

Celia clelia 
Dendrophidion dendrophis 
Echinanthera sp. 
Helicops angulatus 
Helicops leopardinus 
Helicops polylepis 
Liophis reginae 
Liophis typhlus 
Oxybelis argenteus 
Oxyrhophus aff. melanogenys  
Pseudoboa sp.  
Siphlophis cervinus 
Dipsas catesbyi 
Leptodeira annulata 
Rhinobothryum lentiginosum  
 

10. Família Viperidae 
Bothrops atrox 

 
ORDEM CROCODILIA (jacarés) 
 

1. Família Alligatoridae 
Paleosuchus trigonatus 

 
ORDEM TESTUDINES (tartarugas, jabutis, cágados) 

 
1. Família Chelidae 

Phrynops sp.  
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4.4.6.4.1 - Importância Ecológica dos Anfíbios e Répteis 
 

1. Anuros  
 

Anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas), tipicamente, possuem vida aquática no estágio 
larval, ocorrendo nos mais diversos corpos d’água, e vida terrestre no estágio adulto. Suas 
larvas alimentam-se geralmente de vegetais e detrito, sendo algumas espécies carnívoras. 
Adultos, alimentam-se basicamente de artrópodes, salvo raras exceções. Por outro lado, os 
anuros são alimento de uma infinidade de predadores, como insetos aquáticos a primatas. 
Vários desses predadores são especialistas, por exemplo: mais da metade das 52 espécies de 
serpentes encontradas na Amazônia central alimenta-se freqüentemente de anuros.    

Desse modo, considerando a abundância geralmente alta de anuros em ambientes 
tropicais, o papel destes animais nas cadeias tróficas é de extrema importância. Assim, 
qualquer alteração nas populações de anuros de uma determinada área terá uma enorme 
influência nas populações de suas presas (principalmente artrópodes) e predadores 
(especialmente vertebrados), conseqüentemente alterando profundamente as cadeias tróficas 
locais. 
 
 

2. Lagartos 
    

A grande maioria dos lagartos alimenta-se de artrópodes, sendo raras as espécies 
herbívoras como, por exemplo, o Iguana iguana e outras onívoras como o  Tupinambis 
nigropunctatus. Como presas, é enorme a importância dos lagartos na dieta de uma infinidade 
de vertebrados, especialmente serpentes e aves carnívoras. Portanto, é evidente a importância 
destes animais nas cadeias tróficas de ambientes tropicais. Como no caso dos anuros, qualquer 
alteração nas populações de lagartos de uma determinada área resulta em profundas 
modificações na diversidade e estrutura das comunidades locais. 
 
 

3. Serpentes  
 

Serpentes são animais essencialmente carnívoros, alimentando-se de diversos grupos 
de animais terrestres e de água doce, desde artrópodes a grandes vertebrados como jacarés e 
mamíferos. Como presas, as serpentes são consumidas por uma grande variedade de 
predadores, alguns do topo da cadeia trófica, especialmente vertebrados, como exemplo, nas 
florestas da Amazônia central onde ocorrem pelo menos 20 espécies de gaviões e falcões que 
se alimentam ocasional ou freqüentemente de serpentes. Embora pareçam ser raras, as 
serpentes podem ocorrer em altas densidades em ambientes tropicais, o que evidencia a 
importância destes animais na estruturação das comunidades. Portanto, alterações nas 
populações de serpentes de uma determinada área terão grande impacto nas populações de 
suas presas, especialmente pequenos vertebrados e predadores, desta forma afetando 
profundamente as cadeias tróficas locais. 
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4.4.6.5 - Entomofauna  
 

1. Abelhas  
 

 As abelhas formam um importante grupo dentro dos insetos, devido à sua importância 
biológica, econômica e por constituírem bons indicadores ambientais. Especialmente nos 
ambientes neotropicais, as abelhas chamadas “abelhas sem ferrão” são consideradas 
excelentes bio-indicadores por causa da sua especificidade comportamental e ecológica. 
Muitas destas espécies exigem condições ambientais muito restritas para sobreviverem e sua 
presença ou ausência em um levantamento fornece indicações importantes sobre o grau de 
preservação de uma determinada área. Como exemplo, são citadas as abelhas sem ferrão, do 
gênero Melipona, que necessitam de cavidades de árvores vivas para formarem suas colônias. 
Essas cavidades existem em florestas maduras e não em áreas de regeneração ou perturbadas. 
 De acordo com o relato dos seringueiros, a diversidade de abelhas é bastante grande na 
Resex Rio Pacas Novos, sobretudo as nativas sem ferrão, como a jandaíra, abelha-canudo- 
amarelo, urucu, urucu-boi, arapuá, bejuí, e moça-branca. Existe ainda a abelha européia, que 
apresenta ferrão e um grande potencial econômico devido à sua significativa produção de mel 
e derivados como cera, geléia real, própolis, além de melhorar a produtividade de vários 
cultivos através da polinização. 
 Os estudos efetuados no âmbito do zoneamento sócio-econômico-ecológico estadual 
demonstraram que na Resex e sua área de entorno há uma alta diversidade de abelhas, 
principalmente da família Meliponinae, como conseqüência do alto grau de preservação 
ambiental em que ela se encontra. De acordo com esses estudos, são apresentadas a seguir as 
espécies de abelhas que pontificam comumente na Resex.  
 

1. Família Meliponinae 
Melipona rufiventris brachycaeta 
Melipona seminigra abunensis 
Partamona ailyae 
Plebeia sp.  
Ptilotrigona lurida lurida 
Scaura tenuis 
Trigona albipennis 
Trigona fulviventris 
Dolichotrigona longitarsis 
Melipona grandis  
Partamona pseudomusarum 
Plebeia kerri 
Tetragona clavipes 
Tetragona dorsalis 
Tetragona goettei 
Trigona branneri 
Trigona truculenta 
Plebeia margaritae 
Trigonisca sp.  
Celetrigona longicomis 
Scaura longuna 
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Trigonisca fraissei  
Trigonisca flavicans  

 
2. Família Euglossinae 

Euglossa (Euglossa) mixta 
Eulaema (Apeulaema) mocsaryi 
Eulaema (Apeulaema) cingulata 
Euglossa (Euglossa) avicula 

         Euglossa (Euglossa) imperialis 
  

 
4.4.7 – Considerações Finais 

 
A Resex Rio Pacaás Novos encontra-se em excelente estado de preservação quanto à 

diversidade da fauna, fato que continuará assegurado no seu processo de desenvolvimento 
sócio-econômico futuro, tendo como pilar não só o Plano de Utilização da Resex, de 2001, 
mas também o seu Plano de Manejo Florestal Sustentado com vistas à exploração de uso 
múltiplo, ora apresentado. Tanto a fauna como a flora da Resex constituem, no conjunto, um 
rico patrimônio natural e fonte de renda ao bem-estar da população local, se, obviamente, for 
aproveitado em conformidade com as diretrizes emanadas de tais instrumentos de política 
ambiental.  

Manter a biodiversidade da Resex no estado de conservação atual requer atividades 
sistemáticas de monitoramento e fiscalização ambiental de campo, que devem ser conduzidas 
pela SEDAM com a participação inarredável da população local, punindo os contraventores 
ambientais e divulgando seus resultados ao Ministério Público Estadual, em particular, e à 
sociedade em geral. Tanto as atividades de monitoramento como de fiscalização ambiental 
devem estar acompanhadas de outras atividades de educação ambiental, à medida que com 
elas poder-se-á mudar a percepção dos contraventores ambientais quanto às vantagens 
comparativas em se manter um ambiente ecologicamente equilibrado. 

Isso posto, ressalte-se: (1) a fauna da Resex, de modo geral, é bastante diversificada, 
mas pouco estudada e nem mesmo inventariada, desconhecendo-se a amplitude de seu 
potencial para o manejo das espécies existentes (criação em cativeiro) ou para ser utilizado 
como instrumento de atração turística; e (2) a caça descontrolada, mesmo de sobrevivência, 
pode se constituir, a curto e longo prazos, em séria ameaça à existência de algumas espécies da 
fauna local, incluindo mamíferos, aves e peixes. A curto prazo, as espécies podem ser 
tolerantes à caça, porém, a longo prazo, pode ocorrer a extinção de espécies-chave, como 
aquelas dispersoras de sementes. E isso é extremamente prejudicial à preservação e 
conservação da floresta atual abrigada na Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos.  

 
 

4.4.6 – Vegetação 
 
 De acordo com Silva et alii (1978), a Resex Rio Pacaás Novos, do ponto de vista da 
vegetação, está incluída integralmente na região fitoecológica denominada Floresta Tropical 
(Ombrófila) Aberta, que reveste as mais variadas formas de relevo da Resex, pertencentes a 
diferentes épocas geológicas. Essa classe de formação apresenta os ecossistemas da palmeira, 
do cipó e do bambu, estando dividida em sub-regiões, das quais podem ser identificadas na 
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Resex a Sub-Região da Superfície Aplainada de Acumulação, a Sub-Região da Superfície 
Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira e a Sub-Região Aluvial da Amazônia (figura 17, 
do volume II).  
 A Sub-Região da Superfície Aplainada de Acumulação estende-se pelo vales dos 
médios e altos cursos dos rios Pacaás Novos e Novo, compreendendo uma extensa superfície 
pediplanada, dominada pela Floresta Aberta com palmeiras, apresentando ainda reboleiros das 
florestas de árvores emergentes e de cipó. De modo geral, as espécies que caracterizam essa 
sub-região fitoecológica são: morácea-chocolate, táxi-preto, breu-vermelho, aruá, taxi-
amarelo, breu-mescla, breu-sucuba, caripé, castanheira, envira-preta, ingá-xixica e louro-preto.   
 O sub-bosque se apresenta limpo, com Melastomataceae, Maranthaceae, Rubiaceae 
(Pagamea guianensis), Zingiberaceae, Musaceae (Ravenala guianensis), Gramineae (Panicum 
spp.), Cyperaceae e Pteridophita). 
 As Palmae de maior ocorrência são Orbynia martiana, Oeonocapus bataua, Euterpe 
spp., Maximiliana regia, Astrocaryum murumuru, A. tucumã, A. mumbaca, A. jaury e ireartea 
exorhiza. 
 Os cipós mais comuns são Bauhinia splendens (cabeça-de-jaboti), Doliocarpus 
rolandri (cipó-de-fogo, d’água, ou vermelho), Chiccoca brachiata (cipó-cruz), Passiflora spp. 
(maracujá-do-mato), Machaerium spp., Machaerium quinata (cipó-de-sangue), Dioclea 
lasiocarpa (mucunã), Abuta spp., Heteropsis jenmania (cipó-titica) e Bignoniaceae (graxamas 
branca e vermelha). 
 A Sub-Região da Superfície Dissecada dos Altos Xingu/Tapajós/Madeira, ainda 
segundo Silva et alii (1978), é dominada pela Floresta Aberta com palmeiras, que recobre os 
relevos suavemente ondulados e dissecados do embasamento cristalino nos altos cursos e 
cabeceiras dos rios Pacaás Novos e Novo, aparecendo também grupamentos de árvores 
emergentes, de cobertura uniforme, de bambu e cipó. Esta subformação, por vezes, domina 
sobre áreas significativas. As espécies que caracterizam a Sub-Região em tela são breu-manga, 
morácea-chocolate, matá-matá-branco, fava-folha-fina, jutaí-pororoca, seringueira, táxi-preto 
e amarelão. 
 O sub-bosque na subformação de floresta de palmeiras varia de ralo a médio e, nas 
florestas de cipó e de bambu, de médio a denso. São freqüentes nesse estrato as Piperaceae 
(Piper carniconnectivum), Piper tuberculata, Piper spp.), Sterculineae (Panicum spp.), 
Cyperaceae e Pteridophyta. 
 A Sub-Região Aluvial da Amazônia compreende parte dos terrenos drenados pelos 
cursos inferiores dos rios Pacaás Novos e Novo, estando dividida em Macroambientes das 
Planícies e dos Terraços. O Macroambiente das Planícies apresenta-se dominantemente 
coberto pela Floresta Aberta com palmeiras. Por vezes, observa-se em meio a essa 
subformação grupamentos de Floresta Trpical (Ombrófila) Densa com árvores emergentes. As 
espécies mais comuns na composição da fisionomia florestal são: abioranas, envira-da-várzea, 
mandioqueira-escamosa, pau-mulato, sumaúma e taxi-pitomba. As Palmae de maior 
ocorrência são: Oenocarpus bataua, Mauritia flexuosa, Euterpe spp. e Maximiliana regia. O 
Macroambiente de Terraços, por sua vez, também é dominado pela Floresta Aberta com 
palmeiras, em que se destacam as palmáceas babaçu, patauá, açaí e paxiúbas lisa e barriguda. 
De acordo Silva et alii 1978), as espécies características encontradas num inventário realizado 
em terraços do rio Madeira foram: janitá, caripé, copaíba, marupá, tento, abiorana-vermelha e 
matá-matá-branco. 
 Em que pese todas as citações de Silva et alii (1978), no inventário florestal ora 
concluído nem todas as espécies registradas foram reconhecidas na área de abrangência da 
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Resex Rio Pacaás Novos, talvez em função de o caráter regional do inventário efetuado por 
esses autores, isto é, à escala milionésima (1:1.000.000). Contudo, outras espécies foram 
identificadas (Volume III) nas três sub-regiões fitoecológicas supramencionadas, fato que 
enriquece o conhecimento sobre a cobertura vegetal ainda preservada na Reserva Extrativista 
Pacaás Novos. 
 
 
5 - GESTÃO DA RESEX 
 
5.1 - REGRAS DE CONVIVÊNCIA 
 
5.1.1 – Plano de Utilização 
 
5.1.1.1 – Elaboração, Execução e Fiscalização 
 
 A Associação dos Seringueiros da Resex Rio Pacaás Novos - Primavera, apoiada por 
órgãos do Governo de Rondônia, como ITERON (ex-Instituto de Terras de Rondônia), 
SEDAM e SEPLAN/PLANAFLORO (ex-Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral/Plano Agroflorestal de Rondônia) e OSR (Organização dos Seringueiros 
de Rondônia), elaborou em 1998, de forma participativa, o Plano de Desenvolvimento da 
Resex, contando ainda com o suporte financeiro do Ecoscâmbio, um fundo de projetos 
administrado por organizações não-governamentais italianas. Entre as diversas diretrizes 
tratadas e consolidadas, destacam-se aquelas formuladas para fomentar o desenvolvimento das 
áreas de saúde, educação, produção, lazer e proteção ambiental da Resex.  
 As diretrizes de convivência, com a finalidade de manter a paz e o entendimento intra e 
intercomunidades na Resex, são citadas apenas de passagem naquele plano. Contudo, elas 
estão bem detalhadas no Plano de Utilização da Resex, apresentado pela Associação dos 
Seringueiros ao Governo Estadual em 2001, oportunidade em que requereu a concessão do 
direito real de uso da Resex.  Em todas as comunidades da Resex existem líderes 
comunitários, que têm a função de manter o entendimento e a harmonia local e entre as demais 
comunidades. Essas comunidades decidem sobre a administração dos bens comuns, como 
ferramentas, máquinas, embarcações etc. Alguns desses bens ficam sob responsabilidade dos 
líderes comunitários e outros sob o controle direto da diretoria da Associação dos 
Seringueiros.  
 O Plano de Utilização da Reserva Estadual do Rio Pacaás Novos foi aprovado pela 
Portaria Conjunta Nº 006/SDAM/ITERON, de 25 de março de 1997, e hoje ele é  
complementado pelo  Plano de Manejo de Uso Múltiplo ora apresentado, obedecendo às 
diretrizes estabelecidas pela  Lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC).  
 O Plano de Manejo de Uso Múltiplo incorpora as diretrizes do Plano de Utilização da 
Resex, principalmente no que tange às regras de convivência, fiscalização e às intervenções 
antrópicas na floresta e em áreas de uso comum. Além disso, privilegia o Plano de Manejo 
Florestal Madeireiro com rendimento sustentado, indicado pela comunidade local, no 
zoneamento participativo, como um dos principais instrumentos de geração de emprego e 
renda. Esse zoneamento é um subproduto dos levantamentos de campo executados, no qual 
estão mapeadas zonas de ordenamento do território, permitindo que se realize no futuro o 
pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar de todos, de forma sustentável. 
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 A implementação do Plano de Manejo da Resex correrá sob a responsabilidade da 
Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos - Primavera, após a 
aprovação do Conselho Deliberativo da Resex, sendo monitorada pela SEDAM e IBAMA, 
cada um dentro de sua esfera de competência, cabendo-lhes também todo o processo de 
preservação e fiscalização quanto ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Resex 
Pacaás Novos. E por decisão da comunidade local, reunida na naquela Associação, ele 
constitui também o instrumento de verificação do cumprimento das normas e procedimentos 
aceitos por todos quanto à sua implementação.  
 
 
5.1.1.2 - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 
 
 A pesca é permitida apenas como atividade de sobrevivência, tanto para os habitantes 
da Resex como para seus vizinhos, sendo vedado o uso de utensílios e/ou métodos predatórios: 
explosivos, malhadeiras, venenos, batição e arrastão. A pesca profissional está sumariamente 
proibida, enquanto a pesca amadora somente é permitida se, e somente se, houver a 
competente autorização da Associação dos Seringueiros (moradores) da Resex. 
 A caça de qualquer tipo é proibida. O artigo 1º da Lei Federal nº 5.197, de 03 de 
janeiro de 1967, proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de qualquer 
animal da fauna silvestre. Todavia, a criação de animais silvestres em cativeiro para fins 
comerciais e a construção de barragens para criação de peixes (piscicultura) podem ser 
implementadas na Resex, desde que formuladas em projetos técnicos específicos e com o aval 
da OSR, SEDAM, CNS (Conselho Nacional dos Seringueiros)  e aprovados pela Comissão de 
Proteção da Reserva e IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis). Também devem ser reservadas “praias-de-recreio” para a reprodução 
de quelônios, sendo terminantemente proibida a presença de pessoas não autorizadas no local. 
 
 
5.1.1.3 - PENALIDADES 
 
 A quebra dos compromissos assumidos junto ao Plano de Utilização da Resex, por 
quaisquer moradores, resultará na perda dos direitos de uso da Reserva. Evidentemente que o 
infrator primário será advertido pela Comissão de Proteção da Resex. A reincidência será 
comunicada à Associação dos Seringueiros da Resex, para que seja tomada providência a 
respeito do caso. A Associação, após ouvir e consultar a Comissão de Proteção da Resex 
poderá determinar a perda da Licença de Uso por parte do infrator. O seringueiro que perder a 
sua Licença de Uso não terá direito de obter outra licença para Reservas Extrativistas da 
região de assentamento da Resex Pacaás Novos. 
 
 
5.1.1.4 – Disposições Gerais do Plano 
 
 O Plano de Utilização da Resex Pacaás Novos contém onze itens de disposições gerais, 
entre os quais destacam-se as seguintes afirmações: (a) a alteração do plano, desde que não 
conflite com a finalidade original da Reserva, somente poderá ser efetuada mediante proposta 
apresentada por, pelo menos, 30% de seus moradores (seringueiros), e devidamente aprovada 
pela Assembléia Geral dos Moradores, Comissão de Proteção da Resex e Comissão Técnica 
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de Extrativismo de Rondônia; e (b) a exploração comercial dos recursos minerais do solo e 
subsolo, tais como, areia, metais, pedras e outros, está sumariamente vedada. Os demais itens 
estão ligados, via de regra, às normas de convivência e à gestão da Resex. 
 
 
5.2 - INSTITUCIONALIDADE EXISTENTE NA RESEX 
 
 Excetuando a Associação dos Seringueiros da Resex Pacaás Novos – Primavera não 
existe no momento nenhum tipo de instituição ativa, visto que até mesmo as escolas de ensino 
fundamental e os postos de saúde, embora construídos há algum tempo, estão fora de 
funcionamento. Contudo, a Resex integra um leque de organizações diferenciadas, que de 
algum modo interferem nas normas de convivência e de sobrevivência das comunidades 
locais.  
 Dentre essas organizações, conta-se, em primeiro lugar, a própria Associação dos 
Seringueiros da Resex, em razão de estar diretamente ligada aos interesses das comunidades 
locais. Em seguida, há a OSR, da qual a Associação dos Seringueiros é parte integrante, que se 
relaciona com as unidades de conservação da natureza de uso direto de Rondônia, liderando e 
influenciando a vida das comunidades formadas pelos seringueiros residentes nas reservas 
extrativistas implementadas no Estado.  

Os órgãos governamentais que têm jurisdição sobre a Resex Rio Pacaás Novos são a 
SEDAM e o IBAMA. Outros segmentos participam da gestão da Resex, representados pelas 
Comissão de Proteção da Reserva, Comissão Estadual de Extrativismo de Rondônia, 
Associação de Seringueiros da Resex Pacaás Novos - Primavera, OSR e CNS. O INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), quando se considera a questão 
fundiária, também interfere na Resex, especialmente no que tange à arrecadação das terras da 
União para o patrimônio do Estado. As invasões da Resex são contidas pelo Batalhão de 
Polícia Ambiental, da Polícia Militar de Rondônia, que também promove a sua desintrusão.  
  
 
5.3 - DEFINIÇÃO DE PAPEIS E COMPETÊNCIAS 
 

O papel das organizações que atuam na Resex Pacaás Novos é definido pelas próprias 
características e competências de cada uma delas, mas todas compartilham a gestão com os 
moradores da Resex. A SEDAM e o IBAMA são, respectivamente, os órgãos estadual e 
federal, encarregados da proteção e/ou conservação dos recursos naturais da Resex. Ambos 
estimulam e apóiam o desenvolvimento sustentável da Resex, principalmente a SEDAM, que 
contribuiu tecnicamente na elaboração do Planos de Desenvolvimento e de Utilização da 
Resex. 

 
 

5.4 - FORMAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
 Atualmente, uma outra instituição está em fase de implementação na Resex Pacaás 
Novos: trata-se do Conselho Deliberativo da Resex que, como o próprio nome já diz, decidirá 
sobre o que há de fazer, após o exame ou discussão das matérias que lhes serão encaminhadas, 
como é o caso do próprio Plano de Manejo da Resex ora apresentado.  



 73

 Recentemente criado por Portaria da SEDAM, esse conselho deverá ser formado pelas 
seguintes organizações governamentais e não-governamentais: SEDAM (a quem caberá 
presidi-lo), IBAMA, CNPT (Conselho Nacional das Populações Tradicionais, seção de 
Guajará-Mirim), UNIR (Universidade de Rondônia, Campus Avançado de Guajará-Mirim), 
Associação Comercial de Guajará-Mirim, Associação dos Seringueiros da Resex Pacaás 
Novos – Primavera, Arquidiocese de Guajará-Mirim, Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, 
os quais já asseguraram a sua presença no Conselho. Faltam ainda confirmar presença: 
FUNAI, INCRA, 6º Batalhão de Polícia Militar, Marinha do Brasil (Capitânia dos Portos de 
Guajará-Mirim) e 6º Batalhão de Infantaria de Selva. Todas essas organizações deverão se 
reunir brevemente, para compor e instalar o Conselho em tela e lavrar a sua 1ª Ata. 

 
 
5.5 - MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA COMUNIDADE 
 
 Tendo participado de forma pró-ativa na elaboração dos Planos de Desenvolvimento e 
de Utilização da Resex, contribuindo com seus conhecimentos tradicionais sobre o meio em 
que vivem, os moradores (seringueiros) da reserva, mesmo que de forma indireta, têm 
responsabilidades gerenciais sobre ele. Isso porque, embora sejam representados por uma 
associação, que tem o compromisso de exercer a defesa dos recursos naturais da Resex, eles 
têm a obrigação e o dever de cobrar e fiscalizar a atuação desta associação, especialmente 
quando o objetivo maior relaciona-se com o desenvolvimento econômico e social das 
comunidades locais. 
 Apesar de a atividade extrativista ser conhecida de todos os habitantes da Resex, esses 
planos estabelecem normas no corte da seringa e na abertura de novas estradas de coleta do 
látex, as épocas apropriadas para o corte etc. Também orientam sobre a não derrubada de 
árvores com potencial frutífero e extrativo, como o açaizeiro, bacaba, patuá, sorva, buriti, 
tucumã, babaçu e outros. A localização das residências em tratos da Resex também está 
definida no seu Plano de Utilização, para que os habitantes não as construam de maneira 
aleatória, causando impacto ao ambiente ou acarretando falta de segurança para si próprios. 
 O Plano de Utilização exige ainda o respeito à Lei Complementar Estadual nº 52/91, 
que determina o limite máximo de 5 (cinco) hectares por unidade produtiva, para atividades 
agrícolas, agroflorestais e agropastorís. Orienta também a utilização de capoeiras em 
atividades agrícolas e agroflorestais, bem como a criação de animais de pequeno e grande 
portes, evitando assim a derrubada de mata virgem. Destarte, requisita aos moradores 
(seringueiros) que evitem o uso do fogo nas derrubadas e preparação de terreno para as roças, 
principalmente em locais onde haja árvores de valor extrativo, como seringueira, castanheira, 
copaíba, uxi, piqui etc. Além disso, fiscaliza a obediência ao artigo 2º do Código Florestal 
Brasileiro, que trata da preservação permanente das áreas de morro e de entorno dos rios, 
igarapés e nascentes d’água de qualquer tipo. Para a implantação dos roçados devem os 
moradores manter a distância mínima de 50 metros das nascentes, igarapés, rios e morros, bem 
como de concentração de espécies valiosas como castanheiras, seringueiras etc. 
 
 
6 – INVENTÁRIO FLORESTAL 
 
6.1 - OBJETIVO 
 



 74

O inventário florestal é a parte da ciência florestal que avalia as variáveis quantitativas 
e qualitativas da floresta e suas interrelações, assim como a dinâmica de crescimento e 
sucessão florestal, servindo de base à formulação de planos de utilização dos produtos 
florestais, manejo sustentado integrado da floresta e fortalecimento das propostas de planos de 
desenvolvimento e política florestal de caráter regional e nacional.  

O inventário florestal é a base do planejamento, seja em nível da administração da 
floresta ou em nível de empresa. Entretanto, para que surjam os efeitos almejados, é 
necessário um estudo mais rigoroso, por meio da escolha de sistemas de amostragem que 
melhor se apliquem a cada caso, utilizando tamanho de amostra compatível, a forma de 
aplicação e a  intensidade mais adequada a cada situação particular. Assim, o número de 
unidades amostrais deve ser suficiente para obter uma boa precisão de amostragem, garantindo 
resultados mais confiáveis, que expressem de forma representativa os parâmetros quantitativos 
da floresta. 
 Nesse cenário, o inventário florestal efetuado na Resex Pacaás Novos teve como 
finalidade avaliar quantitativa e qualitativamente os potenciais madeireiro, alimentício e 
medicinal e, em especial, as áreas com potencial para implantação de manejo florestal, tudo 
em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos na legislação vigente. 
 A Resex possui uma flora bastante significativa, tendo sido identificadas 401 espécies, 
distribuídas em 65 famílias (vide Volume III – Plano de Manejo Florestal), das quais 
predominam:  
 

Famílias Número de Espécimes Valores Percentuais 
Caesalpiniaceae 29 8,7% 
Fabaceae 24 7,27% 
Sapotaceae 20 6,06% 
Mimosaceae 19 5,76% 
Moraceae 17 5,15% 
Lecythidaceae 14 4,24% 
Euphorbiaceae 13 3,94% 
Annonaceae 11 3,33% 
Apocynaceae 11 3,33% 
Lauraceae 11 3,33% 
Guttiferaceae 10 3,03% 
Meliaceae 10 3,03% 

 
O volume IV compreende as fichas de campo e as memórias dos diferentes tipos de 

cálculos realizados, em especial a cubagem das árvores nas unidades amostrais e a análise 
estatística, e que estão relacionados diretamente com o inventário florestal levado a cabo na 
Resex Pacaás Novos. 
 
 
6.2 - CARACTERÍSTICAS DO INVENTÁRIO FLORESTAL 
 
6.2.1 – Método de Amostragem 
 
 Foram instaladas 600 unidades amostrais na Resex, distribuídas em 150 
conglomerados, ou seja, cada conglomerado sendo composto por quatro subunidades, de 
forma a permitir a maior cobertura contínua possível dos tratos da Reserva (figura 18, do 



 75

volume II). Essa metodologia ainda teve a vantagem de permitir: (a) o melhor controle de 
campo, pois as unidades de registro, ou seja, as sub-unidades dos conglomerados, são 
menores; e (b) a percepção de maior quantidade de variabilidade, em razão de o conglomerado 
ser formado por uma série de subunidades, as quais explicam a variabilidade dentro do 
conglomerado. Ademais, a amostragem por conglomerado apresentou outra importante 
vantagem comparativa, isto é, a sensível redução de custos ligada à sua implementação, em 
função de ser mais onerosa a medição de unidades amostrais distribuídas esparsamente na 
floresta, do que medir o equivalente quando as unidades estão reunidas em subunidades.  
 
   
6.2.2- Amostras 
  
 A unidade amostral foi definida como um retângulo de 10 metros de largura por 250 
metros de comprimento, cobrindo uma área de 0,25 hectares por subunidade de amostra, 
conforme exemplificado na figura 19, do volume II. No total, foram levantadas 150 unidades 
amostrais, com quatro subunidades cada, resultando em 600 subunidades amostrais, 
representando uma intensidade de 150,00 ha. 
 A amostragem normal baseou-se na mensuração de indivíduos com valores iguais ou 
superiores a 47 centímetros de CAP (circunferência à altura do peito), identificando-se cada 
unidade amostral por meio de plaquetas de PVC localizadas no início, meio e fim de cada 
subunidade amostral. Essas plaquetas codificaram os conglomerados e cada subunidade 
amostral (foto 45), e suas coordenadas geográficas foram obtidas com um aparelho GPS 
(Global Positioning System) da Garmin, modelo 12 XL, de 12 canais. Adotou-se tal 
procedimento como alternativa à eventual necessidade de comprovação dos trabalhos de 
campo. 
 
           
6.2.3- Instrumentos e Métodos de Medição 
 
6.2.3.1- Metodologia de Campo 
 
 As unidades amostrais foram alocadas de forma sistemática, nos sentidos Norte/Sul e 
Leste/Oeste, e distanciadas entre si em aproximadamente 6,30 metros. Suas coordenadas 
geográficas em UTM (Projeção Universal Transversa de Mercator) estão assinaladas no 
quadro abaixo.   
 

Unidade Amostral Latitude (Norte) Longitude (Este) 
C-001 363134 8754472 
C-002 338403 8753998 
C-003 343669 8752215 
C-004 345417 8742467 
C-005 347236 8742515 
C-006 350267 8740603 
C-007 351371 8738373 
C-008 351928 8743549 
C-009 349492 8743392 
C-010 345181 8747122 
C-011 349112 8749204 
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C-012 347576 8756037 
C-014 356750 8757991 
C-015 353267 8757141 
C-016 358040 8754585 
C-017 354357 8749826 
C-018 353781 8747234 
C-019 354604 8741802 
C-020 357276 8740810 
C-021 358128 8746315 
C-022 362223 9746257 
C-023 318459 8755817 
C-025 331878 8754170 
C-026 327690 8754268 
C-027 323286 8752888 
C-028 320239 8747996 
C-029 317822 8750022 
C-030 318836 8741928 
C-031 322636 8740743 
C-032 322585 8745530 
C-033 327203 8749243 
C-034 330848 8747682 
C-036 328681 8741065 
C-037 326862 8738800 
C-038 330609 8738176 
C-039 333437 8739928 
C-040 337413 8738538 
C-041 334887 8736759 
C-042 336155 8741747 
C-043 339530 8748354 
C-044 340648 8758440 
C-045 314876 8746466 
C-047 319005 8744618 
C-048 315860 8741105 
C-049 361871 8751165 
C-050 368961 8755112 
C-051 302172 8761298 
C-052 306089 8761135 
C-053 310672 8760261 
C-054 313145 8757996 
C-055 314893 8760620 
C-057 320698 8759621 
C-058 326542 8758735 
C-059 325453 8762622 
C-060 331080 8761181 
C-061 333335 8759351 
C-062 339161 8758509 
C-063 337655 8762288 
C-064 341645 8763045 
C-065 343215 8759030 
C-066 344680 8764786 
C-067 349052 8762337 
C-068 351565 8766214 
C-069 350710 8774953 
C-070 353492 8776957 
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C-071 353910 8770437 
C-072 354395 8763030 
C-073 358790 8766794 
C-074 291547 8792504 
C-075 292806 8791118 
C-076 274720 8776254 
C-077 287836 8777416 
C-078 289842 8786553 
C-079 295074 8790456 
C-080 292744 8785766 
C-081 291521 8763473 
C-082 285533 8781295 
C-083 277651 8772909 
C-084 271074 8779300 
C-085 269593 8777222 
C-086 273645 8774205 
C-087 287146 8774368 
C-088 285146 8774925 
C-089 288433 8777941 
C-090 291260 8780048 
C-092 284210 8768582 
C-093 281096 8767582 
C-094 285223 8767502 
C-095 287010 8761070 
C-096 295306 8765726 
C-097 294724 8763726 
C-098 300853 8751706 
C-099 293442 8754975 
C-100 286322 8778182 
C-101 374106 875508 
C-103 373019 8762104 
C-104 374828 8759139 
C-105 378099 8760005 
C-106 378327 8756933 
C-107 378100 8753865 
C-108 380563 8752721 
C-109 382998 8755462 
C-110 381052 8757626 
C-111 384026 8757160 
C-113 387086 8755543 
C-114 382848 8752381 
C-115 385512 8753063 
C-116 388754 8753607 
C-117 390957 8752781 
C-118 365576 8758686 
C-119 362954 8747418 
C-120 368654 8748487 
C-121 369284 8745857 
C-123 365845 8751567 
C-124 369523 8751375 
C-125 372639 8747164 
C-126 377883 8749142 
C-127 380067 8746911 
C-128 379726 8749743 
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C-129 382730 8749256 
C-130 385972 8748413 
C-131 314697 8752400 
C-133 312642 8749515 
C-134 307141 8747595 
C-135 310409 8746513 
C-136 307730 8745554 
C-137 301976 8758146 
C-138 306277 8756461 
C-139 302915 8753101 
C-140 306364 8753045 
C-141 387432 8746309 
C-142 392024 8745977 
C-143 392843 8743802 
C-144 390462 8748114 
C-145 391023 8750626 
C-146 393656 8748106 
C-147 396749 8748060 
C-148 311106 8753504 
C-149 298875 8748613 
C-150 302194 8748381 

 
6.2.3.2- Medição da Altura Comercial 
  
 Defini-se como altura comercial aquela que se encontra no limite dos primeiros galhos 
do fuste das árvores e/ou bifurcações do tronco. No presente inventário, ela foi obtida com 
uma vara de 5 metros de comprimento, sendo que as alturas superiores a este valor foram 
estimadas até ao fuste. 
 
 
6.2.3.3- Medição do DAP (diâmetro à altura do peito) 
 
 Foi tomado à altura de 1,3 metro acima da superfície do solo, com trena graduada em 
centímetros, compreendendo a medição da CAP (circunferência à altura do peito),  
posteriormente transformada em diâmetro pela sua divisão por 3,1416, isto é, o valor de Π 
(PI). Para as árvores dotadas de sapopemas (raízes tabulares), a medição da CAP foi efetuada 
a 0,3 metro acima da superfície do solo. 
 
 
6.2.3.4- Avaliação da Qualidade do Fuste (QF) 
 
 O fuste foi avaliado e qualificado nas seguintes Classes: (a) Classe 1 – indivíduos 
apresentando boa formação, com aproveitamento total do fuste; (b) Classe 2 – indivíduos 
apresentando alguma irregularidade, com aproveitamento parcial do fuste; e (c) Classe 3 – 
indivíduos apresentando irregularidades e fuste sem aproveitamento comercial. 
 
 
6.2.4 - Método de cubagem das árvores 
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 Adotou-se o seguinte procedimento: (a) multiplicou-se a altura comercial pelo 
quadrado do DAP de cada árvore, para encontrar o seu “volume cilíndrico”; e (b) multiplicou-
se o volume cilíndrico pelo fator de conversão 0,700 ( relação entre volume cilíndrico e 
volume real, de acordo com Smalian), para determinar o volume individual comercial, com 
casca, de cada espécime.  
 

 
6.2.5 – Método de Cubagem das Unidades de Amostra 
 
 O volume com casca de cada unidade de amostra foi obtido pela somatória do volume 
de todas as árvores com 15 centímetros de CAP existentes na amostra (ver fichas de campo e 
fichas dendrológicas no Volume III). 
 
 
6.2.6- Equações de Volume com Casca 
 
 Foi utilizado o fator determinado e aceito para florestas tropicais, que tem origem no 
método de cubagem rigorosa, de Smalian. 
 
 
6.2.6.1 – Para Cubagem Rigorosa (Método de Smalian) 
 

 Obtenção do volume comercial real das árvores (figura 20a, do volume II) 
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Onde:  
   

medidasnçõesnasencontradaltransversaáreaasejaou

ncbagnng

,...,3,2,1sec,

...,,,,1...,3,2,1 
     

 
Obs.: Considerando que a secção terminal das árvores tropicais nativas não possuem 
conicidade perfeita, a última fração da fórmula é normalmente desprezada (gt . t/3). Para 
cubagens de galhos e ramos, todavia, a mesma é utilizada. 
 
 
6.2.6.2- Para Obtenção do Fator e Forma  
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Obs.: Vide figura 20b, do volume II. 
         
 
6.2.6.3- Cálculo do Volume Comercial com Casca por Árvore 
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6.2.6.4- Cálculo do Volume Comercial com  Casca por Amostra 
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Onde: 
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6.2.6.5 – Cálculo do Volume Comercial Médio com Casca 
 
6.2.6.5.1- Volume por Amostra 
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6.2.6.5.2- Volume por Hectare 

 

4).(/ XhaX   
 

Onde: 

 
amostrapor  médio Volume X

hapor  médio Volume /


haX

 

 
 
6.2.7 – Fator de Conversão do Volume 
 

Foi utilizado o “fator de forma” obtido pelo método de cubagem rigorosa, de Smalian, 
conforme discorrido acima. 
 
 
6.2.8 – Informações e Análises Estatísticas 
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6.2.8.1 - Notações 
 

Utilizou-se  as seguintes notações na análise do inventário florestal da Resex Pacaás 
Novos: 
 
 
6.2.8.1.1 – Valor Médio por Subunidade  
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6.2.8.1.2 – Valor Total 
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6.2.8.1.3- Desvio Padrão 
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7.2.8.1.4- Variância Estimada 
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6.2.8.1.5- Coeficiente de Variação 
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6.2.8.1.6- Coeficiente de Correlação Intra-Conglomerado 
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6.2.8.1.7- Número de Subunidade Ideal 
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6.2.8.1.8- Dimensionamento da Amostra por Conglomerado 
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6.2.8.1.9- Intervalo de Confiança 
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7 - POTENCIAL DE PRODUTOS  
 
7.1 - MADEIREIRO 
 
 Diante dos resultados obtidos pelo inventário florestal levado a cabo sobre os 
342.903,5029 hectares da Resex Pacaás Novos, foi estimado um volume comercial para 
serraria de aproximadamente 52,93 m3/ha, compreendendo o aproveitamento econômico das 
seguintes essências florestais: 
 

Espécies Volume/ha Espécies Volume/ha 
Abiu 1,6061 Garrote 0,9308 
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Angelim 1,2400 Guariuba 1,3824 
Breu 3,9689 Libra 0,9102 
Catuaba 1,6216 Maracatiara 2,7033 
Cedro Mara 3,3344 Matá-Matá 1,0629 
Cerejeira 0,6581 Mirindiba 1,0234 
Cupiuba 0,8860 Orelha de macaco 0,5486 
Cedrinho 1,0576 Tauari 2,2459 
Freijó 0,7181 Tauari-branco 1,4999 
Garapeira 2,7499 Tauari-vermelho 2,7768 

 
 Apesar de as unidades amostrais não terem sido suficientes para detectar a 

presença de árvores de mogno, elas existem em quantidade bastante subordinada e estão 
distribuídas somente em algumas porções da Resex, mesmo assim aleatoriamente. 

Destarte, calculou-se também um volume comercial de 11,21 m3/ha referente às 
espécies com DAP ≥ 45 cm, destinadas à laminação, conforme discriminado abaixo: 
 

Espécies Volume/ha Espécies Volume/ha 
Amapá Doce 0,4574 Mulungu 0,3155 
Amescla 0,1974 Paineira 0,0358 
Balatarana/Abiu-vermelho 0,0165 Paineira-branca 0,0456 
Bandarra 0,1477 Pama/Cega corrente 2,3668 
Bolão 0,1769 Pinho-cuiabano 0,2130 
Breu-branco 0,0097 Pupunharana 0,1396 
Burra-leiteira 0,2342 Rabo de arara 0,0140 
Cajui 0,0851 Sorva 0,0691 
Caucho 2,0310 Sumaúma 1,3477 
Figueira 1,0346 Tatapiririca 0,0256 
Imbiruçu 0,0223 Timborana 0,0642 
Landil 0,1396 Timburil 0,5286 
Leiteira 0,0472 Ucuuba 0,6110 
Leiteiro-branco 0,0924 Ucuuba-branca 0,2664 
Mandioqueiro 0,0239 Ucuuba-preta 0,0558 
Maravovô/Vela-branca 0,0435 Virola 0,2900 
Muiratinga 0,0625 Total 11,2103 

 
 
7.2 - ALIMENTÍCIO 
 
 O potencial alimentício foi avaliado mediante a contagem dos espécimes tropicais 
identificados nos conglomerados, como açaí, patuá, pachiúba, buriti, tucumã, jamburandi, 
cana-de-macaco, mumbaca, murumuru, babaçu, marajá, uricuri, canela preciosa, cajá e 
pupunha. Entre esses espécimes, o de maior incidência é o açaí, com 1.319 árvores, porém 
sem aproveitamento na indústria do palmito, em razão de sua espécie não perfilhar. Ressalte-
se também que a população que habita a Resex Pacaás Novos não possui nenhuma tradição 
quanto ao seu aproveitamento na dieta alimentar. Apenas usam as folhas das palmeiras para 
construção de paredes e/ou coberturas (telhados) de suas moradias. O quadro abaixo mostra as 
espécies e suas médias encontradas por conglomerado: 
   

Nome Vulgar Espécie Média por conglomerado 
Açaí Euterpe precatória Mart 8,79 
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Buriti Mauritia flexuosa L. 0,05 
Pachiubinha Iryarteia ventricosa 1,02 
Patauá Oenocarpus bataua var. bataua 1,19 
Tucumã Astrocaryum tucumã 0,46 
Jaburandi Pilocarpus jaborandi 0,02 
Mumbaca Astrocaryum gynacanthum Mart. 0,04 
Muru-muru Astrocaryum murumuru 0,11 
Babaçu Orbignya speciosa (Mart) Barb.  Rodr. 0,05 
Pupunha-brava Syarus inajai (Spruce) Becc 0,01 
Marajá Bactris concinna Mart. 0,07 
Urucuri Attalea phalerata Mart. exSpre  0,13 

 
 
7.3 - MEDICINAL 
 

O potencial medicinal também foi avaliado mediante a contagem das essências 
florestais reconhecidas nos conglomerados, como amescla, copaíba, escorrega-macaco, jatobá 
e pau-pereira. A espécie de maior ocorrência é a amescla (Protium heptaphyllum), com 825 
árvores, sendo utilizada no combate contra doenças respiratórias, a exemplo da bronquite e 
asma. A copaíba é usada como medicamento auxiliar na cura de inflamações e infecções, 
assim como na purificação da flora intestinal. O escorrega-macaco, por sua vez, no tratamento 
de feridas e leischimaniose, enquanto o pau-pereira é usado no combate a doenças do fígado e 
malária. O boldo, muito utilizado no tratamento auxiliar da malária, gastrite e doenças do 
fígado, ocorre com freqüência relativamente baixa, a exemplo da quina, poalha, unha-de-gato, 
picão, capim quebra-pedra etc, não tendo sido alvos do inventário ora concluído. Abaixo, é 
apresentado o quantitativo de indivíduos identificados e mapeados nos conglomerados.  
 

Essências Florestais Número de Indivíduos 
Amescla 825 
Copaíba 106 
Escorrega-macaco 101 
Jatobá 40 
Pau-pereira 20 

     
 
7.4 - Energético 
 

Em razão de a Resex Rio Pacaás Novos estar assentada em uma região de relevo plano, 
não há nenhum registro de recursos hídricos com potencial hidráulico suficiente para ser 
aproveitado na geração de energia elétrica, mesmo por intermédio de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs).  

A biomassa encerrada pela Resex também poderia constituir uma fonte alternativa para 
produção de energia elétrica, mediante sua queima em uma Unidade Termoelétrica de 
Biomassa (UTB). Todavia, considerando que a Resex foi criada e implantada como uma 
unidade de conservação da natureza, tal possibilidade é, de plano, rechaçada.  

A Resex também não é servida pela rede pública de distribuição de energia elétrica e nem 
há grupos-geradores próprios instalados nas suas Colocações de Seringa. Devido à situação de 
penúria em que vivem os habitantes da Resex, toda a luz gerada em tais colocações é 
decorrente da queima de velas e, principalmente, do querosene e óleo diesel em lamparinas 
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bastante rústicas. Também não existe nenhum programa de governo, seja municipal, estadual 
ou federal, que venha a atender no futuro próximo uma provável demanda dessa população. 

 
 
7.5 – TURÍSTICO 
 
7.5.1 - Apresentação 

 
O turismo é uma atividade econômica em franco processo de crescimento na região 

amazônica, especialmente em locais onde as ofertas de atrativos natural e cultural estão 
acompanhadas de uma adequada infra-estrutura, apoio logístico e rede de serviços, que 
garantam a plena utilização do potencial turístico e a  preservação do meio ambiente. Em 
outras palavras: a sustentabilidade da atividade. 

É certo que as Reservas Extrativistas não foram criadas com o propósito  explícito de 
desenvolver o turismo, porém, com as dificuldades dos últimos anos quanto à comercialização 
e valorização dos principais produtos extraídos da floresta, como a borracha e a castanha-do-
pará, as lideranças dos seringueiros e os moradores das Reservas foram obrigados a buscar 
novas fontes de renda, com a intenção de diminuir o seu empobrecimento e o ritmo da 
migração para os centros urbanos. 

Este levantamento, portanto, teve por objetivo identificar a situação da Resex Rio 
Pacaás Novos no que tange à sua potencialidade para o desenvolvimento do turismo 
ecológico, com vistas à geração de emprego e renda, de forma sustentável. 
 
 
7.5.2 – Introdução 
 

A atividade turística é uma das principais fontes de renda e emprego em muitas locais 
da Terra, movimentando anualmente alguns trilhões de dólares. Portanto,  o turismo é um 
grande negócio.  

Em recente pesquisa do Conselho Mundial de Viagem e Turismo (WTTC), essa 
atividade econômica gerava em 1995 aproximadamente 212 milhões de empregos diretos e 
indiretos, ou algo em torno de um em cada nove empregos. De acordo com o WTTC, o 
turismo global é hoje uma indústria com faturamento anual superior a US$3,4 trilhões, com 
amplas projeções de crescimento no futuro. 

De acordo com Oliveira (2002), tais projeções sugerem que o turismo poderá atingir 
um faturamento em torno de US$7,2 trilhões até o ano de 2005, proporcionando cerca de 338 
milhões de empregos. Isso representa claramente a sua importância para a economia global, 
cabendo destacar, todavia, que a geração e a distribuição de emprego e renda não são 
homogêneas entre as nações e nem entre as regiões dentro de um mesmo país. 

A diferenciação assinalada é decorrente de uma série de fatores, destacando-se, entre 
eles: o baixo nível de investimentos e recursos; a precariedade da infra-estrutura, apoio 
logístico e da rede de serviços; a má distribuição dos equipamentos; e o pouco interesse 
político em implementar medidas que incentivem o crescimento do turismo. 
Essas distorções, no caso brasileiro, são claras, ficando evidente que a Amazônia, detentora de 
um dos mais importantes atrativos turísticos do país, é a que menos recebe investimentos e, 
conseqüentemente, turistas, quando comparada às regiões litorâneas do Brasil. 
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Em Rondônia, a situação é muito peculiar: o estado possui uma gama variada de 
atrativos naturais originadas da diversidade de paisagens naturais, que estão relacionadas, 
especialmente, com a sua geologia, geomorfologia, hidrografia e clima, os quais são também 
bastante diversificados. Acrescentando-se a diversidade biológica (fauna e flora), que ocupa 
espaços importantes nas áreas de proteção institucionais, isto é, as unidades de conservação da 
natureza, Rondônia, indubitavelmente, é um dos estados amazônicos com expressivo potencial 
turístico, mas sem acolher ainda turistas em número proporcional a este potencial. 

Também não deve ser olvidado que o futuro do turismo depende da conciliação entre 
desenvolvimento econômico, conservação do meio ambiente e cultura. Atrações turísticas, 
sejam em ambientes naturais ou artificiais, são fatores importantes para o crescimento 
econômico de uma determinada região, pois produzem ganhos econômicos e benefícios 
quanto à qualidade de vida para as populações locais. 

As propostas relativas ao desenvolvimento do turismo devem considerar, ainda, o 
perfil das demandas e dos turistas potenciais que desejam conhecer ou retornar a uma 
determinada região. De acordo com a Organização dos Estados Americanos (OEA)1 - OAS 
(1990), In: Ruschmann (1992) -, as demandas são motivadas predominantemente pelo desejo 
das pessoas em contatar a natureza, no âmbito do turismo tradicional, ou de massa (64%), 
aventura (14%), história natural (15%) e turismo especializado (7%). Os turistas potenciais 
são:  
 

Origem Percentuais (%) 
Japão, Austrália e América Latina 16 
Suíça, Grã-Bretanha, Escandinávia 16 
Alemanha 15 
Espanha 14 
Estados Unidos da América 14 
França 10 
Itália 10 
Canadá 5 

 
 As faixas etárias são de 35 a 50 anos (40%), inferior a 35 anos (35%) e acima de 50 
anos (25%), predominando o sexo masculino (55%), seguido do feminino (45%). A viagem 
preferida é aquela feita em grupo, de 4 a 22 pessoas (69%), enquanto a individual é a opção de 
31%. O período escolhido para a visitação é julho a agosto, e o tempo de estadia é de 3 a 5 
noites. Tudo ao custo de US$ 101,00 ao dia. 
 A maioria dos turistas possui experiência em longas viagens, e os pacotes de viagem 
em grupo à América do Sul incluem dois ou mais países como: Brasil/Peru; Bolívia/Brasil; 
Peru/Equador/Brasil; Brasil/Peru /Venezuela. 
Outro resultado significativo da pesquisa da OEA foi a identificação dos fatores limitantes 
para o crescimento do turismo na Amazônia, a saber: dificuldade de acesso (58%), imagem 
negativa do país (42%), pouca informação sobre o país (40%), condições de alojamento 
(36%), alto custo operacional (34%), pouco interesse dos governos locais (19%), pouca 
integração entre os componentes do setor turístico (20%) e recursos humanos mal qualificados 
(18%).  

                                                 
1 OAS (1990) - Departamento de Desarrollo Regional e Medio Ambiente, Estudio de la Demanda Turística para 

la Región Amazónica, Washington DC, 1990. 
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É certo que, nos dias atuais, o meio ambiente tem emergido como um produto 
competitivo, atraindo turistas, investimentos e gerando desenvolvimento social e econômico 
para determinadas regiões. Contudo, é evidente também que o turismo necessita, antes de 
qualquer coisa, de planejamento consistente, tendo em vista a otimização de seus benefícios e 
a eliminação, ou minimização, dos impactos negativos que possam estar ligados ao seu 
desenvolvimento. Ressalte-se que Scheyvens (1999) chama atenção para a necessidade de se 
incluir as comunidades locais nas tomadas de decisão, e isso é inarredável quando se trata do 
desenvolvimento do turismo ecológico em unidades de conservação da natureza, como é o 
caso da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos. 

Nesse cenário, o levantamento levado a cabo faz sugestões para o desenvolvimento da 
atividade turística na Resex Rio Pacaás Novos, respeitando os conceitos de sustentabilidade 
econômica e ambiental e em conformidade com as proposições dos seus moradores. 
Considerando a capacidade de investimento dos moradores e as características do meio 
ambiente local, assim como a infra-estrutura disponível e os atrativos naturais e/ou histórico-
culturais da Resex, recomenda-se o desenvolvimento de um produto turístico voltado ao 
atendimento de pequenas demandas, mas com capacidade de gastos mais elevada, em que a 
preferência recaia em ambiente natural preservado e no contato de pessoas com atividades 
sociais, culturais e econômicas locais. 

 
 

7.5.3 - Metodologia 
 

As informações primárias foram obtidas durante cinco dias de visita à Resex, 
oportunidade em que foram identificados vários locais com possibilidades de uso turístico e/ou 
recreativo. Essa atividade teve a participação direta dos moradores da Reserva, com alguns 
sendo aproveitados como guias de campo e, desta maneira, facilitando enormemente o 
reconhecimento dos locais de grande potencial turístico e/ou recreativo. Todos os atrativos 
identificados foram fotografados com câmara digital e controlados por coordenadas 
geográficas fornecidas por um aparelho GPS (Global Potioning System), da Garmin, modelo 
12, de 12 canais, as quais foram plotadas em imagem aeroespacial do satélite Landsat-5 TM, 
escala 1:100.000, para efeito de o mapeamento cartográfico de tais atrativos. 

Vale assinalar que, em função de as condições de acesso ao rio Novo, o levantamento 
do potencial turístico restringiu-se apenas ao rio Pacaás Novos, sem que isto possa invalidar a 
análise das propostas ora apresentadas . 

   
 

7.5.4 - Descrição dos Atrativos 
  
Na enquete com os moradores da Resex, não foram relatados quaisquer atrativos 

culturais (festas ou outras celebrações) abertos à visitação pública. As poucas festividades são 
aquelas de datas específicas, como Natal e Ano-Novo, ou de caráter familiar: aniversários, 
casamentos e batizados. 

O artesanato local não apresenta importância turística-cultural, nem mesmo como 
gerador de renda e emprego, talvez em razão de a pouca diversidade dos produtos  elaborados 
e a quase inexistência de alternativas de comercialização, ou seja, ausência de mercado. 
Assim, a utilização dos recursos florestais como matéria-prima para novos produtos artesanais, 
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associada à implementação de novas formas de comercialização, poderá auxiliar o crescimento 
do artesanato na Resex Rio Pacaás Novos e agregar valor (receita) à atividade turística. 

 As moradias tradicionais, ou colocações-de-seringa (fotos 45 e 46), construídas com 
materiais extraídos da própria floresta, representam um atrativo turístico importante da Resex. 
E esses materiais, assim como as técnicas de construção utilizadas, deverão ser os mesmos na 
edificação dos locais para atendimento dos turistas. 

A atuação dos moradores em atividades especificas, como a coleta de castanha-do-pará 
e do látex da seringueira, ou na realização de tarefas comuns do cotidiano de cada um deles, 
poderá atrair também turistas. Para tanto, é recomendada a implementação de um programa 
que estimule o fluxo de visitantes em atividades semelhantes ao que se denomina turismo 
rural, isto é, uma modalidade em que o turista é alojado nas moradias locais, podendo 
acompanhar durante um determinado período todas as atividades típicas da vida rural e 
experimentar as condições de vida dos moradores. Esse modelo é indicado com enormes 
vantagens comparativas, pois não necessita de investimentos em infra-estrutura,  
equipamentos e alimentação sofisticados. 

A compartimentação do relevo da região de assentamento da Resex Rio Pacaás Novos, 
por sua vez, mostra uma grande variedade de formas, destacando-se as serras (com seus 
canyons e paredões), planícies, lagos, várzeas, baías, cachoeiras etc, as quais são reconhecidas 
tanto em nível estadual como nacional. Contudo, os locais de grande beleza cênica do rio 
Pacaás Novos - como os canyons e paredões rochosos, focos de reportagens em programas de 
televisão em rede nacional -, encontram-se fora dos limites da Resex, limitando assim o seu 
potencial à exploração de praias, lagos, baias e de áreas de floresta alagadas, estas  as mais 
comuns associadas à hidrografia (fotos 47, 48, 49 e 50). Abaixo estão relacionados os locais 
indicados ao turismo no rio Pacaás Novos, de acordo com a vontade manifestada pelos 
moradores da Resex. 

 

Local 
Coordenadas Geográficas 

Latitude (Sul) Longitude (Oeste) 
Baia do Lago de Lama 11º15’06” 64º32’35” 
Igapó 11º15 02” 64º33’39” 
Baia Lago  de Espanha 11º15’18” 64º34’22” 
Praia 11º15’16” 64º36’02” 
Baia 11º14’04” 64º39 09” 
Colocação Margarida 11º14’25” 64º41’00" 
Praia 11º15’07” 64º42’19” 
Praia 11º15’01” 64º42’37” 

 
A floresta preservada e a fauna residente têm também papel de destaque na Resex 

Pacaás Novos, podendo ser objeto de safáris fotográficos ou simplesmente de contemplação. 
As trilhas existentes (estradas-de-seringa), ou que poderão ser abertas sob a floresta, são 
instrumentos indispensáveis ao desenvolvimento do turismo na Resex (foto 51). Dentre essas, 
poderão ser aproveitadas as trilhas destinadas ao aproveitamento econômico dos recursos 
florestais, objeto do Plano de Manejo Florestal Sustentável com vistas à exploração de uso 
múltiplo. 

Nos locais onde o rio Pacaás Novos inunda as áreas de floresta, ou seja, os conhecidos 
igapós, é recomendado a instalação de trilhas que possibilitem o passeio fluvial entre as 
arvores e em harmonia com o ambiente envolvente. O passeio deve ser realizado em canoas a 
remo, em detrimento de barcos propulsionados com motor de popa, pois as primeiras, 
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silenciosas, aumentam consideravelmente a possibilidade de avistamento dos animais da fauna 
local. As fotos 52, 53, 54 e 55 retratam parcialmente o ambiente fluvial, alvo dos passeios 
turísticos. A foto 56 retrata também um terreno às margens do rio Pacaás Novos, onde o turista 
poderá se deslumbrar com o pôr-do-sol visto em meio à floresta.  
7.5.5 - Experiência Comunitária 
 

Os moradores da Resex não têm experiências ligadas ao turismo. A sua grande 
experiência, de fato, está associada ao extrativismo vegetal e à agricultura familiar, de 
sobrevivência. A situação, portanto, requer treinamentos e capacitação para que os moradores 
possam desenvolver e gerenciar com sucesso as atividades de turismo, em especial aquelas 
relacionadas com a recepção e permanência de visitantes e turistas2 na Resex.  
 
 
7.5.6 - Interesse da Comunidade 
 

Quando questionados quanto à sua participação em atividades de turismo, os 
moradores mostraram-se bastante entusiasmados e aproveitaram a oportunidade para expor 
idéias e opiniões ligadas aos tipos e formas de sua implementação na Resex. Entre eles, 
destacam-se: (1) a delimitação das áreas de exploração turística, sendo recomendadas aquelas 
às vizinhanças da Colocação Margarida; (2) a necessidade de regulamentação da atividade 
turística, definindo um código de postura para visitantes e turistas; (3) a possibilidade de 
envolver a comunidade da Resex Rio Ouro Preto em ações conjuntas; e (4) a necessidade de 
treinamento e capacitação dos moradores para recepção e permanência de visitantes e turistas. 

 
 

7.5.7 - Potencial para Visitação e Lazer 
 

7.5.7.1 – Área Selecionada para Turismo e Condições dos atrativos 
 

A área da Reserva Rio Pacaás Novos indicada para o desenvolvimento do turismo 
corresponde ao trecho do Rio Pacaás Novos compreendido pelas coordenadas 11º12’07”S e 
64º49’27”W, tendo em sua porção central a Colocação Margarida. Esse segmento do Pacaás 
Novos, a partir da Colocação Margarida, pode ser percorrido tanto no sentido jusante como 
montante, em aproximadamente 1:00 hora, utilizando-se barco de alumínio, de 6 a 8 m de 
comprimento, adaptado com motor de popa de 25 HP. 

Todos os atrativos identificados exibem ótimas condições ambientais, não havendo 
sobre eles desmatamento, lixo ou outros tipos de danos que comprometam a sua exploração 
racional. E como eles são marginais a cursos d’água navegáveis, não há também nenhum 
impedimento à acessibilidade. 

 
 

7.5.7.2 - Identificação da demanda 
 

                                                 
2 Entende-se como visitante a pessoa que permanecerá na RESEX por período inferior a 24 horas. O turista tem 
como característica um período de permanecia superior a 24horas e consumo de serviços e equipamentos 
específicos. 
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Não foi constatada, durante o levantamento de campo, a presença de visitantes ou 
turistas na Resex. Todavia, os moradores citam que os visitantes existem, sendo compostos de 
parentes, amigos e pescadores amadores, estes com ou sem permissão da Associação dos 
Seringueiros da Resex Rio Pacaás Novos – Primavera (responsável pela gestão da Resex). 
Também lembram das pessoas que, à época da estiagem (águas baixas), buscam  lazer nas 
praias dos rios Pacaás Novos e Novo, especialmente aquelas procedentes da cidade de 
Guajará-mirim. 

A par disso, e considerando o excelente estado de preservação ambiental da Resex Rio 
Pacaás Novos, o produto turístico a ser desenvolvido deverá ter como público-alvo as pessoas 
de perfil afinado com o turismo ecológico e que prefiram locais preservados, amplo contato 
com as populações locais e não requeiram equipamentos e alimentação sofisticados. 

 
 

7.5.7.3 - Condições logísticas 
 

O acesso à Resex não tem obstáculos, pois a hidrovia Pacaás Novos é navegada por 
barcos de pequeno porte em qualquer período do ano. A navegação necessita apenas de 
atenção acurada no auge do período de estiagem, quando troncos de árvores submersos estão 
próximos à superfície da lâmina d’água. No período de cheias (águas altas), a hidrovia é 
trafegada por barcos maiores adaptados com motor-de-centro, com capacidade para suportar 
maior número de passageiros e fornecer maior conforto aos viajantes. Ressalte-se que passeios 
curtos até a Resex, a partir da cidade de Guajará-Mirim, muitas vezes são desestimulados em 
conseqüência do consumo de combustível, fato que eleva os custos para grupos formados 
apenas por 3 a 4 pessoas. 

A Associação de Seringueiros da Resex Rio Pacaás Novos - Primavera não possui 
local apropriado para hospedar visitantes e turistas. Assim, esse local deverá ser selecionado 
com vistas à implementação da atividade turística, onde deverão ser erigidos os equipamento 
necessários, como alojamentos, refeitórios, cozinha, instalações sanitárias, rede de água 
potável etc. Esses equipamentos devem ser projetados para atender, ao mesmo tempo, grupos 
de até 100 pessoas, e imaginado que eles poderão ser usados ainda pelos moradores da Resex 
em suas festas, reuniões, cursos de capacitação e treinamento, ou outros eventos.  

No momento, os moradores indicam uma área junto à Colocação Margarida, possuindo 
coordenadas geográficas centrais de 11º14’25”S e 64º41’00"W, onde já existem uma escola e 
um posto de saúde (fora de funcionamento), contando com energia elétrica e rede de água 
encanada, ambas necessitando de reparos e alguns melhoramentos. Outra vantagem 
discriminada, é que a área em tela encontra-se desmatada (foto 57), fato que não implica em 
novo desflorestamento. 
 
 
7.5.7.4 – Restrições Impostas pelos Moradores da Resex 
 

Em que pese todo o entusiasmo dos moradores em desenvolver o turismo na Resex Rio 
Pacaás Novos, eles fazem as seguintes restrições: (1) que a atividade turística seja 
implementada de forma a permitir o seu controle, num processo de gestão compartilhada com 
a Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos - Primavera; e (2) 
que as áreas objeto do turismo não estejam localizadas às proximidades das Terras Indígenas, 
vizinhas à Resex. 
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8 - ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO  
 
 O transporte dos produtos da atividade extrativista madeireira decorrente da 
implementação do atual Plano de Manejo da Resex Pacaás Novos, até à cidade de Guajará-
Mirim, onde deverão ser beneficiados em serraria ambientalmente correta, será realizado por 
via fluvial, na época das cheias (ou de águas altas, de novembro a abril), e em parte por via 
terrestre, na época da estiagem (ou de águas baixas, de maio a outubro), caracterizando-o 
como uni e bimodal, respectivamente.  

Na primeira alternativa, serão utilizadas balsas de até 18 metros de cumprimento por 4 
metros de largura, cujo deslocamento ao longo do canal do rio Pacaás Novos será efetuado por 
pequenos rebocadores. A definição das dimensões das balsas leva em consideração a própria 
disposição espacial do Pacaás Novos, especialmente seus meandros, que não deverão ser 
tocados durante as manobras de navegação. O deslocamento do conjunto formado por balsa e 
rebocador deverá garantir a não surgência de marolas exageradas que possam se chocar contra 
os barrancos do caudal e, com isto, solapá-los à altura da superfície da lâmina d’água. Nesse 
sentido, a Comissão de Proteção da Resex e seu Conselho Deliberativo, sem olvidar a 
SEDAM, o IBAMA e a Capitânia dos Portos de Guajará-Mirim, deverão monitorar a atividade 
de navegação, com ênfase se ela está sendo praticada por pessoal devidamente capacitado. 

Considerando a localização geográfica das zonas mapeadas, associada à condição de 
navegabilidade do rio Pacaás Novos, que só permite o trânsito franco de embarcações na 
época das cheias, há a necessidade de se instalar na Resex Pacaás Novos uma estrada principal 
para o escoamento da produção madeireira e não-madeireira na época de estiagem, mas tudo 
em conformidade com os dispositivos da Instrução Normativa nº 04, de 04.03.2002, do 
IBAMA.  

Essa estrada será construída sobre terrenos do repartimento das águas dos rios Pacaás 
Novos e Novo, possuindo as seguintes características: aproximadamente 35 km de extensão; 6 
m de largura; leito revestido com cascalho laterítico; e duas faixas marginais, uma à direita e 
outra à esquerda, de mesma extensão e 2 m de largura, como áreas de servidão. Ela ligará a 
sede administrativa do Plano de Manejo Florestal Madeireiro, localizada às proximidades da 
Colocação-de-Seringa Boa Esperança (ou do Edílson), à Colocação Lipuna, de onde os 
produtos seguirão pelo rio Pacaás Novos. Ambas as colocações estão erigidas no rio Pacaás 
Novos: a primeira, a montante; e a segunda, a jusante. 

 Além disso, uma outra estrada de mesmas características, mas com cerca de 31 km de 
extensão, partindo da Colocação Boa Esperança, será instalada para permitir o escoamento da 
produção proveniente da coleta de castanha-do-pará exercida tradicionalmente pelos 
seringueiros, em especial na zona de maior concentração desta essência florestal situada na 
porção extremo-oeste da Resex Pacaás Novos. Ressalte-se que no manejo florestal madeireiro 
está prevista a instalação também de pequenos carreadores (estradas secundárias), para 
permitir o acesso aos pontos mais distantes do corte seletivo.  
 
 
9 - ZONAS DE MANEJO 
 

As zonas de manejo ora mapeadas e acordadas com a comunidade local - além de 
respeitarem os dispositivos da Resolução CONAMA Nº 013, de 28/12/1990, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção I, Página 25.541, que regulamenta a questão de atividades em 
áreas circundantes às unidades de conservação -, estão fundamentadas nos indicadores sociais, 
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culturais, econômicos e ambientais pesquisados ao longo de todo o processo de construção do 
Plano de Manejo da Resex com vista à exploração de uso múltiplo. Portanto, elas estão 
situadas há mais de 10 km das Terras Indígenas Pacaás Novos e Uru-Eu-Wau-Wau, são um 
produto decorrente desse Plano e foram delineadas de forma participativa com a população 
local.  

Considerando ainda que cada participante da comunidade local possuía conhecimentos, 
idéias e experiências próprias, a busca do consenso foi baseada no levantamento de todos os 
pontos de vistas. Por isso, as informações técnicas foram traduzidas em linguagem acessível e, 
sempre que possível, ilustradas por mapas, fotografias, gráficos e demais técnicas de 
comunicação visual, de modo que todos pudessem entender as vantagens e desvantagens da 
proposta de zoneamento preliminar e, bem assim, contribuir decisivamente na formatação 
definitiva das zonas de manejo indicadas à Resex Rio Pacaás Novos. 

O conjunto formado por tais zonas constitui um instrumento básico de ordenamento do 
território da Resex, com o qual se prevê um desenvolvimento da Reserva sem impactos 
ambientais excessivos ou rupturas graves, favorecendo a qualificação do espaço e do 
habitante. Em outras palavras: visa, principalmente, orientar a implementação de medidas de 
elevação do padrão sócio-econômico da comunidade local, por meio de ações que considerem 
as potencialidades naturais, as restrições de uso e a proteção dos recursos naturais, obedecidas 
as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Utilização da Resex, e permitindo que se realize, de 
forma sustentada, o pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar de todos. 

A Zona 1 abrange cerca de 124.024 hectares, ou 36% da área total da Resex, passível 
de manejo e devidamente pactuada com a comunidade local, estando dividida em:                    
Sub-Zona 1.1 – Manejo Florestal Madeireiro Sustentável, um instrumento de política 
ambiental para geração de emprego e renda no seio da comunidade local; Sub-Zona 1.2 – 
Manejo Florestal não-Madeireiro, para coleta e aproveitamento econômico da castanha-do-
pará (Bertholletia excelsa), uma atividade tradicional dos seringueiros que habitam a Resex 
Pacaás Novos; e Sub-Zona 1.3 – Manejo Florestal não-Madeireiro, para coleta e 
aproveitamento econômico do fruto do açaizeiro (Euterpe precatória Mart, uma espécie que 
não perfilha), especialmente localizada em áreas de várzea do rio Pacaás Novos, como as 
identificadas no âmbito das Colocações-de-Seringa Lipuna, Margarida Velha e Lago de Lama. 
Nessa Sub-Zona, as palmeiras de açaí fornecerão tão-somente os seus frutos para 
industrialização da polpa, não sendo permitido, sob qualquer hipótese, o abatimento das 
palmeiras. 

Com um relevo essencialmente plano e capital natural ainda intocado, sobretudo o 
florestal, essa Zona se apresenta em condições satisfatórias de exploração madeireira e não-
madeireira. O valor das terras florestais pode ser incrementado mediante agregação de valor às 
essências florestais, por intermédio da exploração seletiva de seus produtos. O manejo 
florestal sustentável para produção de produtos madeireiros e não-madeireiros representa uma 
das melhores alternativas para conciliar a manutenção dos serviços ambientais da floresta, 
conservação da biodiversidade e a atividade econômica rentável. Assim, o aproveitamento 
econômico das espécies florestais deverá ser feito sob o patrocínio de Planos de Manejo 
Florestal Sustentável, com base no inventário florestal realizado, que deverão ser aprovados 
pela Comissão de Proteção e Conselho Deliberativo da Resex e submetidos ao licenciamento 
ambiental do IBAMA e SEDAM. A infra-estrutura deverá ser a mínima necessária, não 
comportando a conversão da floresta para outros tipos de uso do solo, e o escoamento da 
produção deverá ser realizado aproveitando e melhorando as vias de acesso existentes, ou em 
estradas abertas permitidas pela legislação vigente. Recomenda-se, também, a recuperação de 
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áreas degradadas no entorno das colocações-de-seringa, mediante processo de reflorestamento 
com mudas representativas de espécies florestais locais, cujas sementes deverão ser colhidas 
nas serrapilheiras imediatamente adjacentes. 

A Zona 2 compreende sete áreas isoladas, completamente desabitadas, abrangendo no 
cômputo geral uma superfície aproximada de 1.668 hectares, isto é, cerca de 0,5% da área 
total da Resex. Essas áreas estão localizadas no extremo leste da Resex, na mesopotâmia dos 
rios Pacaás Novos e Novo, e apresentam relevo bastante movimentado onde predominam 
morros residuais (inselbergs) que despontam em meio à superfície peneplanada. Elas são 
indicadas à preservação permanente dos recursos naturais, em especial da biodiversidade e 
seus habitats, com potencial para acolher atividades científicas conduzidas ou supervisionadas 
pelo governo. 

A Zona 3 cobre uma superfície aproximada de 42.843 hectares, ou 13,5% da área total 
da Resex, dispondo-se de modo contínuo e marginalmente às calhas dos rios Pacaás Novo e 
Novo. Em grande parte ela apresenta-se sazonalmente alagada e abrange as áreas habitadas 
por seringueiros e ribeirinhos, que há quase um século extraem ou coletam produtos da 
floresta, como látex da seringueira, o óleo da copaíba e a castanha-do-pará, além de exercerem 
a pesca e a caça de sobrevivência utilizando somente práticas não-predatórias e em harmonia 
com o ambiente envolvente. Esse tipo de atividade de extrativismo não está restrito apenas à 
Zona 3, podendo ser desenvolvido em toda a área da Resex, em razão de não haver 
concentrações específicas e significativas das essências florestais exploradas. Ressalte-se, 
contudo, que hoje a atividade da coleta do látex para a produção da borracha está quase 
desativada na Resex, em razão de a falta de estímulos governamentais, que envolvam crédito 
diferenciado e uma política de preços satisfatória para os produtos da floresta gerados pelas 
populações tradicionais. 

Nessa Zona também proliferam sítios arqueológicos que marcam indelevelmente a 
presença de índios na região, cujos descendentes encontram-se reunidos hoje nas Terras 
Indígenas localizadas às vizinhanças imediatas (Norte e Sul) da Resex. Há também áreas 
marginais ao canal do rio Pacas Novos reconhecidas como de grande potencial para criação de 
peixes ornamentais, estando localizadas às proximidades das Colocações-de-Seringa Lago de 
Espanha, Baía, Barraco Queimado e Rio São João, esta última com notável proliferação de 
palmeiras de açaí. Ademais, os segmentos dos canais dos rios Pacaás Novos e Novo, que 
integram a Resex Pacaás Novos, estão indicados ao desenvolvimento da piscicultura, com a 
utilização de espécies adaptadas à região de assentamento da Resex. 

O aproveitamento da Zona 3 deverá ocorrer sem conversão da cobertura vegetal natural 
e, quando extremamente necessário, apenas em pequenas áreas para atender exclusivamente à 
subsistência familiar. Destarte, essa Zona possui potencial também para o ecoturismo em 
razão de seus sítios arqueológicos e atrativos naturais preservados, como a floresta (mata 
ciliar), os animais, as praias e as águas límpidas do rios Pacaás Novos, Novo e seus afluentes, 
que abrigam uma ictiofauna satisfatoriamente diversificada. As obras de infra-estrutura 
deverão estar condicionadas à implementação de uma estrutura mínima de suporte, que 
contemple o acesso, a comunicação, o abastecimento de água, a coleta e disposição final de 
lixo, a saúde, a segurança e a hospedagem dos visitantes, sem que isso represente 
desmatamento além do estritamente necessário, e tudo em harmonia com o ambiente local. 

A Zona 4, de 174.830 hectares, correspondendo a 51%, é aquela que ainda pode ser 
manejada, tanto no que tange aos produtos madeireiros como não-madeireiros, mas que no 
momento permanece como área de dispersão de animais e conservação da cobertura vegetal 
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nativa. Assim, ela se reveste de reserva estratégica para o atendimento sustentável das 
demandas das gerações futuras, com vistas ao seu bem-estar social e econômico. 

Vale registrar também que, além das zonas de manejo indicadas, o Plano de Manejo da 
Resex reforça a proibição da não-supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal nativa em 
áreas de preservação permanente, entendida como as matas ciliares em torno dos canais 
fluviais, lagos e nascentes d’água, ou a vegetação que coloniza áreas acidentadas, conforme 
dispõe o Art. 2º do Código Florestal Brasileiro, de 1965. 
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LEGENDA DO MAPA DAS ZONAS DE MANEJO DA RESEX RIO PACAÁS NOVOS 
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Com um relevo essencialmente plano e capital natural ainda intocado, sobretudo o florestal, essa Zona é 
constituída de áreas que se apresentam em condições satisfatórias de exploração madeireira e não-madeireira, 
perfazendo aproximadamente 124.024 ha, isto é, 36% da área total da Resex Pacaás Novos. O valor das terras 
florestais pode ser incrementado mediante agregação de valor às essências florestais, por intermédio da 
exploração seletiva de seus produtos. O manejo florestal sustentável para produção de produtos madeireiros e 
não-madeireiros representa uma das melhores alternativas para conciliar a manutenção dos serviços ambientais 
da floresta, conservação da biodiversidade e a atividade econômica rentável. Assim, o aproveitamento 
econômico das espécies florestais deverá ser feito sob o patrocínio de Planos de Manejo com Rendimento 
Sustentado, aprovados pela Comissão de Proteção ou Conselho Deliberativo da Resex e submetidos ao 
licenciamento ambiental do IBAMA e SEDAM. A infra-estrutura deverá ser a mínima necessária, não 
comportando a conversão da floresta para outros tipos de uso do solo, e o escoamento da produção será 
realizado aproveitando e melhorando as vias de acesso existentes. Essa zona está dividida em: 
 
                          Sub-Zona 1.1 - Manejo Florestal Madeireiro, com vistas ao aproveitamento sustentável de 
diferentes essências florestais, conforme inventário de campo realizado, ocupando três áreas isoladas que 
totalizam 110.475 ha, correspondendo a 32% da superfície da Resex. 
 
                          Sub-Zona 1.2 - Manejo Florestal não-Madeireiro, com vistas à coleta e ao aproveitamento 
econômico da castanha-do-pará (Bertholletia excelsa), abrangendo duas áreas isoladas de aproximadamente 
10.878 ha, ou seja, 3% da superfície da Resex . 
 
                           Sub-Zona 1.3 - Manejo Florestal não-Madeireiro, para coleta e aproveitamento econômico do 
fruto do açaizeiro (Euterpe precatória Mart), englobando uma área contínua com cerca de 3.524 ha, 
equivalendo a 1% da superfície da Resex. 
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                          Zona constituída de sete áreas isoladas pequenas, completamente desabitadas, abrangendo uma 
superfície aproximada de 1.668 hectares, isto é, cerca de 0,5% da área total da Resex. Localizadas na região 
mesopotâmica dos rios Pacaás Novos e Novo, porção extremo-leste da Resex, essas áreas apresentam relevo 
movimentado onde predominam pequenos morros residuais (inselbergs), que despontam em meio à superfície 
peneplanada. Tais áreas são indicadas à preservação permanente dos recursos naturais, em especial da 
biodiversidade e seus habitats, com potencial para acolher atividades científicas conduzidas ou supervisionadas 
pelo governo. 
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                          Zona formada por uma área contínua e disposta marginalmente às calhas dos rios Pacaás Novo 
e Novo, totalizando 42.843 ha, correspondendo a 12,5% da superfície da Resex. Apresenta-se alagada 
sazonalmente e é habitada por seringueiros, que exercem atividades de extrativismo vegetal, pesca e caça de 
sobrevivência, há mais de um século. Proliferam sítios arqueológicos, e a área possui potencial satisfatório para 
o desenvolvimento do turismo ecológico e da criação de peixes ornamentais.  O aproveitamento dessa Zona 
deverá ocorrer sem conversão da cobertura vegetal natural e, quando extremamente necessário, apenas em 
pequenas áreas para atender exclusivamente à subsistência familiar.  
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s                            Zona composta de áreas remanescentes, totalizando aproximadamente 174.830 ha, isto é, 51% 
da superfície da Resex, que no momento estão destinadas à dispersão de animais e à conservação da cobertura 
vegetal nativa, mas que constituem uma reserva estratégica com ampla possibilidade de manejo florestal 
futuro, tanto madeireiro como não-madeireiro, para o atendimento das necessidades das gerações futuras, de 
forma sustentável. 

Observação: Registre-se que é proibida, nas zonas de manejo indicadas, a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal 
nativa, como as matas ciliares dos canais fluviais, lagos e nascentes d’água, ou a vegetação que coloniza as vertentes e 
topos de morros, conforme dispõe o Art. 2º do Código Florestal Brasileiro, de 1965. A atividade extrativista ligada à coleta 
de óleos medicinais, castanha-do-pará e látex para a produção da borracha, pode ser desenvolvida em toda a área da Resex 
Pacaás Novos, não estando restrita a uma Zona qualquer. 

 
 


