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A elaboração de um modelo de gestão dos recursos naturais em bacias hidrográficas por meio de uma atuação em 
rede não é tarefa trivial. Contudo, a socialização das informações disponíveis, somada à criação e a ampliação de 
espaços de discussão e de comunicação, que permitam a participação dos diferentes atores envolvidos nesse 
processo, é indispensável para a governança e para o sucesso de qualquer proposta de manejo e de gestão da bacia 
hidrográfica alvo de estudo. No Nordeste Paraense, no período de 2010 e 2012, durante a execução do projeto 
Gestabacias, liderado pela Embrapa Amazônia Oriental, iniciativas nesse sentido foram desenvolvidas. Em diferentes 
momentos, a equipe deste projeto se juntou aos atores locais para socializar e discutir possibilidades de se promover 
melhor uso dos recursos naturais com base em sistemas alternativos de produção aos tradicionalmente usados (corte-
e-queima), além da instalação de quatro áreas piloto para a recuperação de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), em duas mesobacias hidrográficas: uma delas no Rio Piripindeua, situada entre os municípios de Irituia e Mãe 
do Rio (19.321,65 ha) e a outra, formada pelos Igarapés Timboteua-Buiúna, situada, com partes nos municípios de 
Igarapé-Açu, Maracanã e Marapanim (8.756,28 ha). Na recuperação das APPs, discutiu-se a possibilidade de uso de 
práticas conservacionistas gerando incentivos positivos aos atores locais, seja na forma de remuneração financeira 
das populações locais, como serviços ambientais e ecossistêmicos, de valor agregado aos produtos, ou de renda 
direta da produção, com a comercialização de frutos, óleos, sementes e mudas. Foram empregados métodos 
participativos de discussão para o planejamento ambiental e subsídios às políticas públicas voltadas ao uso múltiplo 
da água e dos recursos naturais. Em duas reuniões iniciais, em formato de oficinas, foram trabalhadas: (a) a 
apresentação do projeto aos atores e representantes dos órgãos governamentais e não-governamentais; (b) a 
identificação de problemas e questões de pesquisa relacionadas a uso e provisão de serviços ambientais; (c) a 
definição de produtos a serem gerados, responsabilidades e participação de cada ator e cronograma de atividades. 
Em conjunto com pesquisadores, bolsistas e técnicos das secretarias municipais e prestadoras de ATEs, foram 
conduzidas mais quatro oficinas, onde se utilizaram técnicas de uso de tarjetas, diagramas de Venn e realização de 
Travessias, onde os participantes nas comunidades constatassem nos locais os problemas trabalhados nessas 
oficinas. Paralelamente, trabalhos de pesquisa foram apresentados em seminários e fóruns científicos com a 
participação expressiva dos bolsistas do projeto, com a produção de dissertações e teses, sob a orientação de 
membros da equipe do projeto. 
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