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Resumo: A reserva do Tapirapé, está localizada em Carajás entre os municípios de 

Marabá e São Félix do Xingu, abriga diversas plantas e animais com características 

endêmicas da região e em alguns casos pela presença do minério na área. Esta 

pesquisa tem como objetivo analisar os prováveis impactos ambientais, referentes a 

violações contra a legislação, fazendo menção aos principais problemas desenvolvidos 

pela presença do assentamento as margens da zona de amortecimento da reserva 

biológica do Tapirapé, sob a ótica do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). O método empregado foi a pesquisa descritiva, para tanto foi utilizado coleta 

de dados secundários através de revisão de literatura e coleta de dados primários, 

utilizando método quali-quantitativo com o uso de entrevista estruturada que foram 

realizadas com os funcionário de duas instituições diretamente envolvidas no processo 

de implantação do projeto de assentamento, para analisar e comparar as variáveis da 

pesquisa. Os resultados mostraram que a criação de um projeto de assentamento 

próximo a uma unidade de conservação deve ser muito bem analisada, para que suas 

atividades estejam de acordo com o que à lei ambiental exige para tal.  
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IMPACTS OF THE IMPLEMENTATION OF A SEATING PROJECT THE 

MARGINS OF THE DAMAGE ZONE OF THE TAPIRAPÉ RESERVE 

 

Abstract: The Tapirapé reserve is located in Carajás between the municipalities of 

Marabá and São Félix do Xingu, home to several plants and animals with 

characteristics endemic to the region and in some cases due to the presence of ore in 

the area. This research aims at analyzing the probable environmental impacts related to 

violations against the legislation, mentioning the main problems developed by the 

presence of the settlement in the banks of the buffer zone of the biological reserve of 

Tapirapé, under the Chico Mendes Institute of Conservation of Biodiversity (ICMBio) 

and National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA). The method used 

was the descriptive research, for which it was used secondary data collection through 

literature review and primary data collection, using qualitative-quantitative method 

with the use of structured interview that were performed with the employees of two 

institutions directly involved in the implementation process of the settlement project, to 

analyze and compare the variables of the research. The results showed that the creation 

of a settlement project near a conservation unit should be very well analyzed so that its 

activities are in accordance with what the environmental law requires.   

Key-words: Environmental risks. Biological reserve. Settlement project. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Constituição Federal (CF), todos possuem direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, obrigando o Poder Público e à coletividade a defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para garantir esse direito, a CF 

determina, no art. 225, § 1º, III, ao Poder Público, entre outras obrigações, que crie 

espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos em todas as unidades da 

Federação (BRASIL, 1988).  

Para que o Poder Público pudesse melhor gerir esses espaços territoriais, criou-

se o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no dia 28 de 

agosto de 2007, pela Lei 11.516, o mesmo é vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Instituto é responsável 

por executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo 

propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as Unidades de Conservação 

(UC) instituídas pela União. Cabe a ele ainda fomentar e executar programas de 

pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de 
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polícia ambiental para a proteção das Unidades de Conservação federais. Entretanto, 

apesar da CF fazer essas garantias e o Poder Público criar mecanismos para melhor 

gerenciar suas obrigações, existem problemas e contradições envolvendo a Política 

Ambiental e a Política Agrária, principalmente na Região Amazônica. Tal situação 

torna-se evidente quando se trata sobre os Programas de Assentamento (P.A.) da 

região.  

Segundo Tourneau e Bursztyn (2010), a relação entre assentamentos na 

Amazônia e a degradação ambiental é tratada como um tabu, pois o problema de 

acesso à terra pelos pequenos agricultores serve de argumento para promover 

indiscriminadamente projetos de assentamento, sejam eles de reforma agrária ou de 

colonização de áreas de fronteira.   

Entretanto, segundo os autores, a responsabilidade pública de assegurar as 

condições ambientais se vê fragilizada nesse processo, o mesmo é chamado de 

“transferência do problema da sustentabilidade dos assentamentos” do sul do país para 

a Amazônia.  

Tourneau e Bursztyn (2010) também comentam que essas duas 

responsabilidades do estado polarizam a opinião pública que se organizam em 

comunidades e são atuantes. Essa aparente contradição entre proteção social e proteção 

ambiental se torna evidente em um contexto de demandas urgentes, o que dificulta a 

situação.   

Posto isto, verifica-se que o Brasil possui vários problemas ambientais apesar 

da existência uma legislação ambiental rigorosa, e um dos principais responsáveis por 

degradações significativas são os programas de assentamentos, que são de 

responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

ou seja, do Poder Público. Dessa forma, deve-se buscar soluções para este problema e 

estudo para o entendimento entre aqueles que precisam da construção do projeto de 

assentamento e os órgãos que administram a reserva.  

Com o objetivo de analisar os prováveis impactos ambientais advindos da 

presença do assentamento na zona de amortecimento da reserva biológica do Tapirapé, 
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sob a ótica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para a fundamentação da pesquisa foi necessário o levantamento de dados 

secundários, através de um levantamento bibliográfico e de literatura. O  método 

empregado foi a pesquisa exploratória  e descritiva, contou com coleta de dados 

primário de caráter qualiquantitativo com o uso de entrevista estruturada que foram 

realizadas com os funcionário de duas instituições diretamente envolvidas no processo, 

ICMBio, órgão federal responsável pela gestão das unidades de conservação brasileira e 

INCRA, órgão federal responsável pelas execuções das políticas agrarias no país, para 

analisar e comparar as variáveis da pesquisa.  Por fim os dados foram analisados com o 

objetivo de obter resposta ao problema pré-estabelecidos e complementados com 

pesquisas em periódicos especializados nos assuntos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As UC brasileiras contam com uma área denominada de zona de amortecimento, 

que segundo a Lei no 9.985, de 18 de Julho de 2000 artigo 2º inciso XVIII  determina a 

como “o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade” (BRASIL, 2000). Portanto essa área, em tese, garante a 

preservação da biodiversidade de uma unidade de conservação, a Reserva Biológica do 

Tapirapé (REBIOTA) apresenta inúmeros projetos de assentamentos e áreas particulares 

dentro da zona de amortecimento.     

A área pretendida para a implantação do PA, denominada de “complexo dos 

Mirandas”, está localizada próximo a zona de amortecimento (ZA) da REBIOTA, e 

quando questionado sobre a possível ameaça a biodiversidade foram encontradas 

opiniões divergentes. O profissional do ICMBio aposta que haverá consequências a 

biodiversidade e que a implantação do PA representa uma ameaça a fauna e flora, já o 
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profissional do INCRA atenta para o fato de que a ZA tem em sua função primordial 

proteger a biodiversidade.   

As atividades econômicas já praticadas, por fazendas de pequeno e grande porte 

situada a região oeste e norte da REBIOTA, é voltada a pecuária extensiva os 

fazendeiros lista inúmeras razões para tal atitude, entre elas a viabilidade econômica e a 

infraestrutura logística oferecida na região (ICMBio, 2009). Diante disso é necessário a 

reflexão sobre as atividades econômicas que serão praticadas pelos assentados nesse 

PA, e surge a preocupação da alteração da dinâmica natural da fauna e flora existente na 

ZA da REBIOTA.   

O INCRA utiliza em seu processo de implantação diferentes categoria de 

projetos de assentamentos, há os tradicionais e os ambientalmente diferenciados, estes 

tem o objetivo de implantar medidas agroecológicas que harmonizam a relação homem 

natureza, e quando questionados sobre a possível criação de projetos de assentamentos 

ambientalmente diferenciados voltados para atividades econômicas sustentáveis, e se 

estes poderiam minimizar os impactos na REBIOTA as respostas foram unanimes, 

entretanto há a preocupação com o processo de implantação, este processo deve ser 

realizado com estudos e cautela. Indagados sobre essa possibilidade o profissional do 

ICMbio alertou que esses projetos poderia ser uma saída desde que seguido à risca os 

seus propósitos, mas que na região há a cultura de desmatamento e criação de gado o 

que colocaria em risco a unidade de conservação.  

SOBRAL (2015) alerta que “para a construção de um projeto de 

desenvolvimento sustentável são necessárias a mobilização dos atores sociais, a 

conservação da natureza, a geração de renda e a equidade social.” Revetti e Norder 

(2014) em seu estudo pesquisou as ações agroecológicas em assentamentos rurais 

localizado no entorno da REBIO de Poços das Antas , Rio de Janeiro, concluíram que o 

processo de transição está vinculada a fatores produtivos, numa abordagem centrada no 

processo agrícola, elucida também a necessidade de uma atuação maior do poder 

público no que diz respeito a implementação de políticas agroambientais e evidencia a 

participação, mobilização e conscientização dos atores sociais envolvidos no processo.   
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Diante disto quando indagados sobre a viabilidade do PA, analisado sob a ótica 

ambiental, agraria e econômica, houve respostas divergentes. O profissional do ICMBio 

foi bem enfático ao afirmar que tal implantação não seria viável, haja vista muitos 

fatores que deveriam levar em consideração. O profissional do INCRA afirma que a 

recomendação daequipe técnica seria para atividades econômicas agrícolas sustentáveis 

compatíveis cm a conservação do meio ambiente e dos recursos naturais, nos moldes 

dos sistemas agroflorestais.  

Quando questionados sobre a seleção dos beneficiários ambos foram enfáticos 

ao afirmar que o processo de implantação se torna complexo uma vez que há restrições 

impostas pela legislação ambiental, portanto haveria um autor rigor na seleção do perfil 

dos beneficiários do projeto de assentamento.  

Quando averiguados sobre a necessidade de reforma agraria nestas fazendas e 

consequente implantação do PA houveram opiniões diversas, na visão do profissional 

do ICMBio não há necessidade alguma, para ele há inúmeras terras em processo de 

ocupação que poderiam substituir essas terras próximas a REBIOTA, citou também o 

fato haver minifúndios dentro dos PA´s, além de lotes abandonados. Segundo ele é 

preciso criarmos uma consciência ambiental e proteger o que resta dos recursos 

naturais, desapropriar essa fazenda é ser conivente com o uso irregular e o 

desmatamento de uma área superior a 5 mil hectares.   

Arruda; Cunha; Rego (2013) pesquisou os conflitos gerados entre a REBIO 

Guaribas, na Paraíba e a comunidade local, concluiu que a REBIO sofre uma pressão 

antrópica das comunidades que estão inseridas na ZA, estas atividades antrópicas 

interferem na dinâmica do ecossistema da REBIO, provocando diversos impactos 

ambientais que, inclusive, reflete na qualidade de vida da população, havendo a 

necessidade de programas de gestão e educação ambiental para a área de entorno, 

objetivando o cumprimento da legislação e desenvolvimento sustentável, portanto 

caracteriza-se um problema complexo e que exige resposta transdisciplinar.   

Para Brito (2012) é indispensável investir em ações mais contundentes que 

garantam a preservação da biodiversidade e diminuam as tensões entre os usuários dos 

recursos naturais e o poder público. Estas ações devem ser pautadas no diálogo, na 
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conscientização e não somente instituir leis, órgãos e espaços legalmente protegidos, 

portanto é imprescindível garantir a sustentabilidade social e econômica da população. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Em vista que a área de Carajás abriga a REBIO e já sofre com minerações, 

queimadas, exploração ambiental e desmatamento, nota-se que a construção de uma 

PA tão próxima à zona de amortecimento do local é dispensável se considerarmos que 

a região norte já possui fazendas em processo de ocupação e recuperação; logo não há 

por que planejar uma reserva em lugar ameaçado. Deve-se refletir os possíveis danos 

que seriam causados à Fauna, Flora e as situações endêmica presentes que podem 

serem até mesmo irreversíveis. 
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