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Resumo 

 

O presente trabalho tem como escopo discutir o turismo rural e ecológico no Projeto de 

Assentamento Agroextrativista (PAE) Praialta Piranheira, localizado no Município de Nova 

Ipixuna, Estado do Pará-Amazônia-Brasil, sob a gestão do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – Superintendência Regional do Sul do Pará (INCRA, SR-27), partindo da 

valorização da potencialidade dos elementos endógenos como fomentadores do desenvolvimento 

rural.  A crise ambiental faz surgir um novo olhar sobre meio ambiente, assim   o  turismo rural na 

agricultura familiar (TRAF)  emerge como uma alternativa de  gestão dos  recursos naturais no 

espaço agrário, pois agrega valor à produção  local e estimula a interação dos turistas com a 

natureza e com o modo de vida rural, atendendo assim, a demanda ecológica premente. Também 

enseja articulação de diferentes instituições governamentais e não governamentais para implantação 

e melhoria das redes técnicas  necessárias para  implementação dessa atividade. Assim sendo, faz-se 

necessário percorrer os meandros do arcabouço teórico que baliza o TRAF enquanto alternativa 

ecológica de uso sustentável dos recursos naturais.  Outrossim,  é mister caracterizar a conformação 

socioespacial do PAE Praialta Piranheira e  sua relação com o espaço urbano polarizador regional, 

escala de oferta dos serviços turísticos.  
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Introdução 

 

Este trabalho tem como proposta discutir o potencial turístico do Projeto de 

Assentamento Agroextrativista (PAE) Praialta Piranheira, localizado no Município de Nova 

Ipixuna, Estado do Pará-Amazônia-Brasil, sob a gestão do INCRA SR-27, como uma possível 

alternativa de conservação do remanescente de floresta nativa e de complementação de renda da 



agricultura familiar, valorizando, assim, os elementos endógenos encontrados nessa configuração 

territorial, como atributos naturais e culturais.  

 Na modalidade agroextrativista não existe demarcação de parcelas individuais e a 

regularização fundiária da posse da terra ocorre por meio da expedição de um instrumento coletivo 

de titulação, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU), que não permite a 

comercialização da parcela usada, como ocorre quando se trata de título definitivo. Mesmo às fortes 

pressões sobre as áreas de floresta, ainda apresenta remanescente florestal que deve ser conservado 

e explorado de forma a promover a sustentabilidade não apenas da floresta, mas da população que a 

explora.  

Na gestão dos recursos naturais do PAE Praialta Piranheira, o turismo rural ecológico  

emerge como uma alternativa capaz de conservar a floresta,  agregar valor à produção da agricultura 

familiar,  estimular a interação dos turistas oriundos da cidade com  os assentados, dando 

visibilidade ao modo de vida rural, atendendo assim, a demanda ecológica premente. Para adentrar 

esse universo do turismo ecológico rural, a priori foram levantados os pressupostos  capazes de 

balizar essa atividade em área de assentamento rural como alternativa de uso sustentável dos 

recursos naturais, com vistas à fomentar o desenvolvimento rural, contudo, sem romper com o 

modo de vida engendrado pela cultura agroextrativista. 

 Procurou-se fazer a caracterização da conformação socioespacial do PAE Praialta 

Piranheira, assim como a sua relação com o espaço urbano polarizador regional, no caso a cidade de 

Marabá-PA, lócus de oferta dos serviços turísticos.  

  Este trabalho integra ações dentro do Programa Assentamentos Verdes, do INCRA, 

criado pela Portaria/INCRA/Nº 716, de 27 de novembro de 2012,  que visa o combate ao 

desmatamento ilegal na Amazônia, a regularização ambiental dos projetos de assentamento rural e a 

valorização dos ativos ambientais com geração de renda aos clientes da reforma agrária. Nessa 

perspectiva tem por objetivo estudar a potencialidade do PAE Praialta Piranheira para implantação 

do turismo rural ecológico como alternativa de conservação do remanescente florestal. 

 

Metodologia 

 O PAE selecionado, o primeiro a realizar estudo dos aspectos formais, fundiário, ambiental, 

cultural e potencialidade para atividade de turismo rural ecológico se destaca  no universo de mais 

de quinhentos projetos de assentamento da região do sul e sudeste do estado do Pará, todos eles sob 

a responsabilidade do INCRA/SR27. Ele é o único criado na modalidade agroextrativista, uma vez 

que parte de seus assentados desenvolvem atividades extrativas.  

 Trata-se de uma pesquisa aplicada voltada para atender a demanda do Programa 

Assentamentos Verdes, executado pelo INCRA. Para isso, realizou-se levantamento bibliográfico 

sobre o assunto em questão se efetuou análise documental que inclui o processo de criação do 

assentamento, Plano de Recuperação do Assentamento e dados do Sistema de Informação de 

Projeto de Reforma Agrária (SIPRA) que contém informações sobre o assentamento e os 

beneficiários, plantas do acervo cartográfico do INCRA. Os dados e informações referentes à área 

de estudo foram espacializados utilizando-se o software QGIS.  

 

Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural na Amazônia e Crise Ambiental 

 

Os assentamentos rurais, por meio da agricultura familiar, constituem conformações 

espaciais com grande potencialidade de contribuir com o desenvolvimento rural na Amazônia, pois 

se apropriam de um dos maiores recursos naturais, a terra e os demais atributos naturais existentes. 

Dessa maneira, dependendo de como estes assentamentos são estruturados podem ter maior ou 

menor participação nos arranjos produtivos e na dinâmica econômica local. 



 Barqueiro (2007) coloca que a política de desenvolvimento endógeno acontece de forma 

diferente para cada lugar, obedecendo a peculiaridades e interação entre diferentes dimensões. Elas 

precisam ser construídas considerando os fatores econômicos, sociais, ambientais, institucionais, 

políticos e culturais que se combinam de forma única em cada localidade, em cada território. Assim, 

a política de desenvolvimento endógeno difere de um território a outro, de uma localidade a outra.  

O desenvolvimento rural decorre da ampliação de melhores condições de vida da população 

no meio rural. É um processo socializante de forma a tornar as comunidades envolvidas em 

protagonistas, tanto de seu tempo, quanto de seu espaço e não meros  sujeitos hegemonizados pela 

racionalidade hegemônica do capital.  

Nas últimas décadas, a sustentabilidade das atividades produtivas ganham relevo com a crise 

ambiental,  trazendo um novo olhar sobre o meio ambiente, questionando a  cosmovisão 

predominante no mundo,  comandada pela lógica do modo de produção capitalista, pautada no 

consumo voraz  dos recursos naturais. Outrossim, questiona-se os efeitos de ordem social que não 

são meras externalidades do processo de acumulação, mas resultado do desenvolvimento desigual e 

combinado, fomentado  pela divisão territorial do trabalho que organiza o espaço urbano e rural, 

criando verticalidades e horizontalidades entre os lugares. Dessa forma, passa-se a exigir nova 

postura na forma de produzir, valorizando o aproveitamento e a conservação dos recursos naturais.  

A Amazônia é submetida a essa lógica a partir da implementação de políticas públicas 

territoriais, sendo vislumbrada como um lócus de possibilidades para os diferentes sujeitos sociais 

que migram para essa região com expectativas diversas, mas quase todas voltadas, direta ou 

indiretamente,  para a exploração de seus recursos naturais.  A existência de marcos regulatórios 

que tutelam esses recursos não conseguem impedir a ação de diferentes sujeitos sobre o ambiente e, 

por vezes com a total displicência ou ausência efetiva do Estado. 

No espaço rural, a ação estatal, ainda que de modo lento, tem se fortalecido por meio da 

criação de instituições voltadas para fomentar a ocupação via  projetos de colonização dirigida ou 

de incentivos fiscais e de infraestrutura. Destaca-se o fato de que a abertura de rodovias de acesso a 

região, a partir da década de 1970, houve maior acessibilidade à fronteira agrícola. Conforme 

Becker (2007), a expansão se fez de forma extensiva e sem diretrizes adequadas que orientasse 

tecnicamente quanto uso do solo, incorrendo no desflorestamento da floresta para diversas 

finalidades, assentamentos, construção de grandes projetos minerários, pecuária extensiva. 

Acrescenta-se também os desmatamentos ilegais impulsionado pela indústria madeireira. 

Quantos aos assentamentos rurais, que trabalham com a agricultura familiar, há 

controvérsias quanto a sua participação no desmatamento na Amazônia. Autores como Homma 

(2005), Júnior, Murrieta; Adms (2008), Béliveau et al (2009) asseveram que o sistema de corte e 

queima, utilizado na agricultura familiar, contribuem para o desmatamento da floresta primária e 

secundária. Esse sistema milenar é uma técnica onde primeiramente ocorre a derrubada e queima da 

floresta primária ou secundária, em seguida é realizado o plantio de cultura mais curta como milho, 

feijão. Após a colheita, plantam-se cultura anual, como a mandioca que serve para a fabricação de 

diversos alimentos, como a farinha, um dos principais alimentos da cultura amazônica. Uma vez 

realizado a colheita, a terra entra em descanso, o que se denomina de pousio. Antigamente, o pousio 

ficava em torno de dez a quinze anos, com a pressão sobre as terras para a produtividade, esse 

tempo tem sido reduzido. E assim, esse processo inicia-se em novas áreas, fazendo pressão sobre as 

áreas de floresta nativa ou em recuperação.  

Quando analisada a relação entre agricultura familiar e desmatamento rural na Amazônia, 

Hurtienne (2005) demonstra que essa cultura itinerante, com produtividade limitada e considerada 

destruidora do meio ambiente foi secundária quando comparada com a grande pecuária.  Ele afirma 

que a agricultura familiar está se consolidando em sistemas de produção complexos, incluindo 

culturas permanentes, criação de pequenos animais e de gado. E mais, o desenvolvimento 

sustentável passa pelo desenvolvimento de sistemas de uso da terra e sistemas de produção 



sustentáveis e que sejam adaptados às condições de agricultura familiar, sendo capazes, assim,  de 

garantir a proteção ambiental à floresta original. 

Não se pretende aqui adentrar no campo da criminalização ou não da agricultura familiar, 

mas buscar alternativas que possibilite a esse segmento potencializar o uso dos recursos florestais 

remanescentes, diminuindo a pressão sobre as áreas de florestas nativas, seja por quaisquer que 

forem os motivos. Assim, não se espera que a conservação dos recursos florestais seja apenas para 

cumprir a legislação ambiental, mas uma forma de proteção do modo de reprodução social dos 

assentados e é nesse sentido que o Programa Assentamentos Verdes se apresenta, conservando os 

recursos, mas inserindo os assentados na dinâmica econômica local. 

Mesmo identificando que os assentamentos rurais possuem potencial para fomentar o 

desenvolvimento rural, a forma como têm sido implantados e conduzidos na Amazônia tem 

suscitado criticas quanto à eficiência e o destino dos mesmos:  

... o futuro dos assentamentos da reforma agrária depende em grande parte 

de se pensar projetos nos quais os indivíduos e grupos sociais 

marginalizados acham-se inseridos no processo produtivo, não como 

resultado de sentimentos humanitários, como respostas práticas aos 

problemas de aproveitamento das potencialidades econômicas locais ou 

regionais e de valorização dos recursos naturais ou agrícolas, com projetos 

alternativos que visem a (re)invenção de práticas de grupos sociais diversos 

que influenciarão as próprias práticas territoriais a serem permanentemente 

aperfeiçoadas. (COELHO; CUNHA, 2007, p. 279 e 280). 

 

Para além de externalidades do modo de produção capitalista, os assentamentos rurais 

devem ser pensados como lócus e escala de desenvolvimento endógeno, sendo necessário 

considerar o contexto no qual estão inseridos, assim como as potencialidades existentes nesses 

espaços que são os recursos naturais e os recursos humanos que se encontram  em diferentes níveis 

de associativismo que deve ser aprimorado por meio de capacitação, formando, assim, capital social 

para gerir os seus recursos e promover articulações necessárias para o desenvolvimento rural de 

modo sustentável. Nesse sentido, cabe ressaltar a importância do turismo rural ecológico, nos 

moldes do turismo de base comunitária, não apenas enquanto atividade econômica, mas enquanto 

atividade capaz de preparar as bases para se pensar no desenvolvimento endógeno, plasmando nos 

arranjos produtivos locais. 

 

Turismo ecológico na agricultura familiar e desenvolvimento rural 

 

Bursztyn, Bartholo e Delamaro (2009) apresentam o turismo de base comunitária (TBC) 

como uma alternativa viável para exploração turística de algumas localidades. Argumentam que o 

turismo alternativo de base comunitária busca se contrapor ao turismo massificado, requerendo 

menor densidade de infraestrutura e serviços, valorizando e respeitando  as particularidades 

ambientais e culturais de cada lugar, podendo revigorá-las e resgatá-las. No campo das relações, há 

uma interação horizontal, “...nem os anfitriões são submissos aos turistas, nem os turistas fazem dos 

hospedeiros meros objetos de instrumentalização consumista.” (BURSZTYN; BARTHOLO e 

DELAMARO, 2009, p.86). 

Para Coriolano(2009) Turismo Comunitário  

 

“... é aquele em que as comunidades de forma associativa organizam 

arranjos produtivos locais, possuindo o controle efetivo das terras e das 

atividades econômicas associadas à exploração do turismo ... nele o turista é 

levado a interagir com o lugar e as famílias residentes” 

(CORIOLANO,2009, p.282). 



 

 O conceito de Sampaio et al, apud Fabrino; Costa; do Nascimento(2012) vai além do 

aspecto econômico acrescenta o turismo comunitário, solidário e sustentável, sendo uma 

 

estratégia de sobrevivência e comunicação social de conservação de modos 

de vida e preservação da biodiversidade, organizado associativamente em 

territórios, como arranjos socioprodutivo e político de base comunitária, que 

se valem do consumo solidário de bens e serviços.” (SAMPAIO et al, apud 

FABRINO 2012, p. 111). 

 

O TBC é voltado para atender pequenos grupos que buscam experiências diferenciadas a 

partir da convivência com diferentes culturas, além de usufruir de paisagens naturais e com preços 

acessíveis.  Para Irving (2009 ) é importante a população local participar ativamente no processo de 

implantação do turismo de base comunitária,  em todas as suas fases, planejamento, implementação 

e avaliação, uma vez que ele pode levar ao empoderamento, governança e, consequentemente, 

inclusão social. E mais,  

 

... embora frequentemente atores externos funcionem como “indutores” do 

turismo de base comunitária, se a iniciativa não tiver motivação endógena e 

expressar o desejo dos grupos sociais locais, ela certamente não atenderá às 

demandas de desenvolvimento local e nem contribuirá para o protagonismo 

social, condição essencial para este tipo de turismo. O protagonismo social 

resulta do sentimento de pertencimento e do poder de influência sobre os 

processos de decisão, e só pode ser expresso plenamente quando o ator 

social se reconhece como agente do processo de construção da realidade e 

da dinâmica de desenvolvimento (IRVING, 2009, p.112) 

 

Blanco (2009) fala que o turismo rural em área de agricultura familiar pode resgatar a 

autoestima do homem do campo, uma vez que há valorização  da identidade cultural rural, com a 

presença dos turistas urbanos. Essa atividade também estimula a produção não-agrícolas, que 

assumem um papel relevante na composição total da renda das famílias, podendo ser considerada 

uma atividade estratégica para o crescimento socioeconômico local.  

Nesse tipo de turismo, segundo Sansolo e Bursztyn (2009), a terra passa a ser considerada 

com valores potenciais diversificado em razão de sua multifuncionalidade, e envolve atividades 

agrárias, serviços ambientais, valores cênicos e a própria cultura estabelecida na relação dos 

habitantes e do meio.  

Em Brasil (2010), encontram-se conceito de turismo na agricultura familiar (TRAF), que é a 

atividade que “... ocorre no âmbito da unidade de produção dos agricultores familiares que mantêm 

as atividades econômicas típicas da agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e 

compartilhar seu modo de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de 

qualidade (BRASIL, 2010, p.21). As diretrizes que norteiam o desenvolvimento do TRAF são: 

ordenamento, informação e comunicação, articulação, incentivo, capacitação, envolvimento das 

comunidades e infraestrutura. Assim, essa obra traz instruções de ordem  técnicas para a 

operacionalização do turismo no recorte  rural.   

O turismo rural ecológico envolve tanto as técnicas do TRAF, quanto os conceitos do TBC, 

que vai ao encontro das considerações sobre desenvolvimento endógenos realizadas por 

VASCONCELOS (2013) que é norteado pelo desenvolvimento sustentável e  viabilizado pelas 

próprias condições  disponíveis na região, registrando um processo de desenvolvimento com 

crescimento moderado, em função taxas menores de acumulação e investimento, mas 



potencialmente capaz de gerar maior nível de integração social a partir das condições 

socioeconômicas e culturais. 

Resultados 

 

O PAE Praialta Piranheira está localizado no município de Nova Ipixuna do Pará, Brasil, 

(vide figura 1) e pela regionalização do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

pertence à   microrregião de Tucuruí-PA.  Surgiu do processo de construção da usina Hidrelétrica 

de Tucuruí, mas é física, econômica e culturalmente ligado a Marabá, cidade com a qual mantém 

relações mais estreitas, não apenas pela proximidade física de aproximadamente 50 (cinquenta) 

quilômetros, mas pelo fato dela ser um polo central da região sul e sudeste do Pará, visto que a 

capital paraense fica a 485 quilômetros deste município,  

Figura 01. Localização do PAE Praialta Piranheira 

 

 
 

Fonte: Google.maps; IBGE e INCRA. 

 

O município de Nova Ipixuna tem uma população estimada em 14.645 habitantes, conforme 

dados do IBGE 2010, sendo 53% residindo em área urbana e 47% na área rural. Tem sua economia 

pautada na agricultura familiar, na pecuária extensiva e na exploração madeireira, atividade que 

vem decrescendo em função das políticas de combate ao desmatamento ilegal e fiscalização por 

parte do Estado (Plano Diretor Municipal- PDM, 2006).  

A disponibilidade de equipamentos urbanos é deficitária, assim como serviços na área de 

educação, saúde, serviços públicos, sendo, muitas delas, supridas na cidade de Marabá,  principal 

mercado de oferta dos serviços turísticos proposto para o PAE Praialta Piranheira.  

Por seu turno, o município de Marabá-PA, situado às margens do rio Tocantins, contém a 

maior cidade do sul e sudeste paraense e conta com uma população estimada em 233.462 habitantes 

(IBGE, 2010). Sua população é predominantemente urbana,  alcançando 80% do total. Apresenta 

uma infraestrutura composta por redes técnicas demandadas por sua população  e pelos municípios 

vizinhos, como comunicação, saúde, logística composta pelo sistema rodoviário, ferroviário e aéreo 

que operam regularmente.  

A hidrografia é um dos atrativos naturais da cidade, pois é situada às margens do rio 

Tocantins, o que lhe garante belas paisagens compostas por vastas praias. Nos meses de junho a 

outubro a praia do Tucunaré constitui lazer principal da cidade e do seu entorno. Também possui 

como atrativo cultural o Círio de Nazaré, manifestação religiosa realizada no terceiro domingo de 



outubro, atraindo romeiros de varias localidades do PA e de outros estados. É para esse público da 

cidade de Marabá, que se pretende ofertar os serviços turísticos do PAE Praialta Piranheira.   

O PAE Praialta Piranheira foi criado pela Portaria/Incra/Nº.42 de 21 de agosto de 1997, com 

uma área de vinte e dois mil hectares com  capacidade para assentar 440 (quatrocentas e quarenta) 

famílias.    A modalidade agroextrativista foi reivindicação de movimentos sociais como Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Nova Ipixuna, Federação dos Trabalhadores, FETAGRI/Regional, o 

Conselho Nacional dos Seringueiros. Comissão Pastoral da Terra e representantes das comunidades 

da região conhecida como Praia Alta para regularização da situação fundiária, uma vez que a 

população já residia na região. A modalidade de assentamento pleiteada visava proteger os recursos 

e o modo de vida dessa população da ação de sujeitos externos. 

 Embora sendo proposta a criação do projeto de assentamento na modalidade 

agroextrativista, a origem das famílias que residiam e exploravam a área era diversa. De acordo 

com levantamento socioeconômico realizado pelo Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria 

Sindical – CEPASP, do universo de 199 famílias entrevistadas, apenas 14,1% era do estado do Pará,  

mas que trabalhavam com agricultura e atividades extrativistas como,  pesca, coleta de castanha-do-

pará (Bertholletia excelsa), caça, dentre outras.  A relação que mantinham com a natureza, através 

do trabalho, sedimentou o modo de vida extrativista em algumas famílias que assimilaram práticas 

conservacionistas para sua reprodução social.   

A preocupação inicial de parte dos assentados não foi suficiente para conservação dos 

recursos naturais, principalmente os florestais. No ano da sua criação, o PAE contava com uma  

área de aproximadamente setenta por cento de floresta nativa. Hoje, restam aproximadamente 

cinquenta por cento floresta primária, conforme figura 2. 

Figura 2: Remanescente florestal do PAE Praialta Piranheira 

 

 

 

Fonte: Resourcesat  P6_LISS3_20120802_324_079md 

Pelas informações contidas no Plano de Recuperação do Assentamento, PRA (2009), pode-

se inferir que pelo menos quatro causas contribuíram para o desflorestamento no PAE Praialta 

Piranheira: 

a) cultura de corte e queima  utilizada com cultura de subsistência;   

b) formação de pastagem para o desenvolvimento da pecuária, uma vez que o gado 

constitui uma poupança na agricultura familiar;  

c) produção de carvão vegetal para venda nas siderurgias da região; 

d) venda ao  mercado madeireiro.  

No PAE, não há uma homogeneidade quanto ao modo de exploração do solo 

exclusivamente agroextrativista, o que suscitou conflitos socioambientais no assentamento, 



inclusive com a ocorrência de mortes de assentados, denotando que há forte pressão sobre os 

recursos florestais remanescentes.  

Diante dessa lógica de exploração e uso do solo no PAE, a tendência é ser descaracterizado 

como agroextrativista, uma vez que os recursos naturais que sustentam esse modo de vida tendem a 

se exaurir. No entanto, existe um grupo dentro do assentamento que resiste e insiste na conservação 

dos recursos florestais, que inclui árvores de grande porte como a castanha (Bertholletia excelsa), 

andiroba (Carapa guianensis), copaíba (Copaifera reticulata), angelim (Hymenolobium excelsum), 

jatobá (Hymenaea L.), que são espécies aproveitadas comercialmente. 

E é tentando auferir renda com os produtos florestais que tem atuado o Grupo de 

Trabalhadoras Artesanais Extrativistas – GTAE, produzindo fitoterápicos e fitocosméticos 

utilizando óleos vegetais. O turismo rural ecológico pode impulsionar a venda desses produtos, 

assim como funcionar como instrumento de divulgação dos mesmos.   

Além dos recursos florestais, o assentamento possui uma hidrografia que favorece a 

atividade pesqueira e diferentes tipos de lazer.  Dentre eles o rio Praialta, Piranheira, o lago da usina 

hidrelétrica de Tucuruí, mas é pertinente observar, que os atributos naturais não têm sido 

considerados como atrativos para implementação da atividade turística. No Plano Diretor do 

Município de Nova Ipixuna consta que “não existem atratividades diferenciadas para a captação do 

turismo...Não há estudos específicos para Nova Ipixuna que determinem os benefícios de 

investimentos em infra-estrutura turística.” (PDM,  2006, p.88). 

Por isso é importante frisar que o turismo ecológico enseja articulação de diferentes 

instituições governamentais e não governamentais  para implantação e melhoria das redes técnicas  

necessárias para  implementação dessa atividade, beneficiando os assentados e melhorando a a sua 

qualidade de vida.  

 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho busca-se mostrar o potencial do PAE Praialta Piranheira, em Nova Ipixuna-

PA,  para o desenvolvimento do turismo rural, uma vez que ele apresenta  elementos endógenos que 

favorecem a atividade em pauta. 

Essa proposta também valoriza a singularidade do grupo social que tenta manter-se no PAE 

Praialta com atividades agroextrativistas e aproxima sujeitos sociais, tantos os assentados que 

precisam de organizar entre si para o desenvolvimento da atividade, como destes com os sujeitos da 

cidade para quem será ofertado os serviços. 

Portanto, o turismo rural ecológico constitui uma alternativa capaz de propiciar a 

conservação do remanescente de floresta nativa dessa conformação territorial, incrementando a 

diversificação agricultura familiar e promovendo a sustentabilidade não apenas da floresta, mas da 

população que a explora, fortalecendo a agricultura familiar e as atividades agroextrativistas.  
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