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Experiências em território 
protegidos com populações 
tradicionais...
Afinal, a ciência e o conhecimento 
tradicional  juntos podem muito, 
ou???....



Fonseca et al. (2015, p. 10). 



Os objetivos da RESEX são garantir a terra e o uso dos seus recursos
pelos moradores, apoiar o desenvolvimento e o modo de vida dessas
comunidades, através do uso sustentável da floresta, dos rios e dos
outros recurso naturais dessas áreas e da organização e participação
das comunidades.

GARANTIA DA TERRA + MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA + USO
SUSTENTÁVEL DA FLORESTA + ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
DAS COMUNIDADES.

Reserva Extrativista



As Reservas Extrativistas Marinhas são a materialização de um modelo
de área protegida de base comunitária, por meio de um regime de
cogestão onde os recursos naturais são manejados buscando sua
utilização sustentável.



1- Processo de criação de territórios protegidos /áreas 
protegidas

2- Valorizando o conhecimento tradicional para o 
manejo de recursos naturais. 

A Pesquisa em Etnobiologia em 
duas frentes:



Abordagem é interdisciplinar

• Etnobiologia
• Ecologia Humana, abordagem histórica (vertente da

Antropologia).
• Saberes tradicionais;
• Geoprocessamento;
• Geografia Humana;
• Direito;
• Sociologia
• Biologia



E ainda há que se considerar que : 

1- A heterogeneidade das comunidades tradicionais que mostram  
diferentes interesses de acordo com o gênero, idade, classes sociais, 
grupo socioeconômico ou étnico;

2- As políticas governamentais ou pressão do mercado global são 
fontes comuns de mudança no sistema; 

3- O  limite legal da área protegida não incorpora toda a grandeza dos 
recursos naturais; estes se propagam além de seus limites; 

4- A   governança e legislações apropriadas e planos de manejo.



A Área Piloto do Projeto Salgado Paraense abriga na
atualidade um conjunto de RESEX Marinhas: 

Na região do litoral paraense há quatro propostas de criação e uma de
ampliação de RESEX existente, englobando as microrregiões do
Salgado Paraense e Bragantina.

A Estratégia é de ampla de conservação dos manguezais
da região do “Salgado Paraense” formando um enorme
cinturão verde protegendo grande parte do litoral paraense
das atividades predatórias e estendendo-se até a RESEX
Cururupu, no estado do Maranhão.



•135.000 km² •1.789.556 habitantes





Fonte: Menezes  et al, 2009 





•Considerado o maior contínuo de manguezais do mundo, o Salgado
Paraense apresenta grande parte do seu território destinado ao uso
sustentável de seus recursos naturais;

•Além dos recursos naturais o uso do manguezal, está diretamente
relacionado aos serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais;

•Os mangues formam a base da cadeia alimentar marinha. As águas
próximas aos manguezais são muito ricas em matéria orgânica, e com
isso há rica variedade de espécies que a utilizam ;

•Os mangues também são áreas de reprodução e descanso para aves
costeiras e locais de depósito de sedimentos, e protegem a linha de
costa, atenuando o impacto da erosão.
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