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Com o intuito de fortalecer o manejo florestal comunitário como mecanismo de apoio ao processo 

de consolidação das três Resex da Terra do Meio (Resex do Rio Xingu, do Iriri e do Riozinho do Anfrísio), 

o Imaflora foi convidado pelo ISA a contribuir com o projeto na região da Terra do Meio, com enfoque no 

componente de certificação e mercado. 

O projeto é financiado pelo Fundo Vale e consiste, nesta primeira etapa, na avaliação das con-

dições atuais do manejo de produtos florestais não madeireiros das comunidades das três Resex e da 

identificação das oportunidades e exigências de mercado para os produtos extrativistas. Esta análise dará 

condições para a proposição de um plano de trabalho para a capacitação e o fortalecimento destas comu-

nidades, visando à comercialização de produtos diferenciados e de maior valor agregado. Alternativas de 

geração de renda para as comunidades, a partir de uma economia florestal, representam um componente 

fundamental para a permanência destas populações nas Resex e para a manutenção das florestas, por 

reduzirem o risco de desmatamento e contribuírem para a consolidação destas Unidades de Conservação.

O presente relatório apresenta o resultado do levantamento realizado na Resex do Rio Iriri no perío-

do de 01 a 11 de julho, com enfoque nas principais cadeias produtivas identificadas como de alto potencial 

de negócio: Castanha (Bertholetia excelsa) e Babaçu (Orbignya phalerata).

O trabalho realizado na Resex do Rio Iriri, foi gerado através da adequação do trabalho piloto 

desenvolvido na Resex do Rio Xingu, tanto na aplicação da metodologia quanto no processamento e trata-

mento das informações levantadas. 

Vale ressaltar que, com a consolidação deste relatório, será elaborada uma versão simplificada, 

formatada em uma linguagem adequada e orientada para o retorno às comunidades.

Apresentação
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O relatório visa contribuir com informações para a tomada de decisão consciente de extrativistas, 

instituições e parceiros comerciais que atuam na região. Para tanto, foram reunidos dados e informações 

de diferentes fontes secundárias e primárias. A coleta de dados primária foi realizada com a aplicação de 

questionários e a realização de oficinas para as diferentes cadeias, garantindo uma diversidade de informa-

ção e validando os dados já levantados. 

Foram feitas diferentes considerações e obtidos resultados sobre: custos de produção, tempos 

despendidos nas diferentes tarefas das cadeias produtivas, custos de mão de obra para uma diária de R$ 

20,00 e R$ 25,00, custos de transporte, receita, lucro e diária recebida. Este último se torna um importante 

elemento de análise para o trabalho, pois permite a comparação entre os resultados diários das atividades 

extrativistas frente a outras possibilidades de renda locais, tais como: garimpo, fazendas, plantações de 

cacau, estiva, etc. Ao se obter com os produtos da floresta uma diária superior às praticadas localmente, 

torna-se mais provável, a manutenção dos extrativistas nas Resex com melhor qualidade de trabalho e 

renda, junto à família, e apoiando na conservação da sociobiodiversidade local. Abaixo são apresentados 

os principais resultados das diferentes cadeias e algumas perspectivas de melhorias para as mesmas. 

A Cadeia da Castanha é tradicionalmente trabalhada na Resex e representa uma importante 

fonte de renda para muitas famílias. Porém, os valores de mercado têm forçado muitos extrativistas a 

abandonar ou diminuir o empenho na atividade. Esse menor empenho se justifica ao se analisar o valor da 

diária, de R$ 8,86, recebida com o valor da caixa de castanha a R$ 18,24. Esse valor remunera o extrativista 

abaixo do valor da diária local de R$ 20,00, sendo que, se a produção for vendida em Altamira, esse valor 

de diária, por causa do custo de transporte, cai para R$ 1,53, tornando inviável o trabalho com a Castanha. 

O valor proposto pela PGPM não é suficiente para cobrir o valor da diária local, fornecendo uma 

diária de R$ 17,13 para a castanha vendida na Resex e R$ 9,80 para a castanha vendida em Altamira. Para 

obter o valor da diária de R$ 20,00 seria necessário um preço de R$ 29,03/caixa para a venda na Resex e 

R$ 36,13/caixa para a venda em Altamira.

O mercado mais promissor para a cadeia da castanha atualmente é o alimentício. Porém, o mes-

mo exige um grande padrão de qualidade e o processamento em castanha desidratada sem casca. Parce-

rias comerciais para essa cadeia ainda estão em estudo e esses resultados apoiarão o processo de diálogo 

e negociação. A implantação de boas práticas de manejo, com a padronização no processo de coleta, 

secagem e armazenamento se torna fundamental para a entrada da castanha da Resex em um mercado 

com valores diferenciados.

Resumo Executivo2
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A Cadeia do Babaçu é ainda muito incipiente na Resex e trabalhada principalmente para o con-

sumo familiar e para a comercialização no mercado local e entre os extrativistas. Para levantamento dos 

dados que subsidiaram o estudo de custos do óleo e do mesocarpo foram utilizados principalmente os 

resultados do monitoramento de produção de uma família da localidade Rio Novo, o que deixou algumas 

incertezas quanto aos dados, inviabilizando uma análise socioeconômica consistente. Porém os resultados 

já apoiam o entendimento dos custos atuais, com o beneficiamento artesanal, e facilita o processo de atu-

alização dos custos, que deve ser realizado de forma constante.

O Óleo de Babaçu é produzido de forma artesanal, demandando um maior esforço para um baixo 

rendimento, o que eleva o custo de produção. Para se obter uma diária de R$ 20,00 seria necessário comer-

cializar o litro do óleo à R$ 31,82 na Resex e R$ 33,98 em Altamira, tornando inviável o valor para concorrer 

com o mercado. Há a possibilidade de redução desses valores com a melhoria no processo do óleo, com 

sistema de prensagem e aumento do rendimento previsto para 2011. Esses cálculos servirão mais para 

comparação frente o novo processo.

Para o Mesocarpo do Babaçu, os valores para uma diária de R$ 20,00 seriam de R$ 7,32/kg na 

Resex e de R$ 7,68/kg em Altamira. Esses valores podem apoiar futuras negociações dos extrativistas com 

as políticas governamentais de merenda escolar regionalizada, viabilizando o pagamento de valores justos 

para as características de produção local.

O Potencial de Certificação, seja socioambiental do FSC, orgânica ou FairTrade, para os produ-

tos castanha e babaçu produzidas na Resex, existe mas possuem limitantes comuns que precisam ser tra-

balhadas. Entre elas destacam-se: criação ou fortalecimento das instituições representativas, estruturação 

de padrões e boas práticas de manejo (manuais, reuniões de melhoria, formações, nivelamento de conheci-

mento), rastreabilidade dos produtos, segurança no trabalho, acompanhamento de custos, monitoramento, 

entre outros pontos apresentados mais detalhadamente ao longo do relatório. 

O Potencial de Negócios levantado apresenta boas perspectivas e desafios para segmento ali-

mentício e cosmético, com mercados dispostos a pagar um preço diferenciado pelos produtos extrativis-

tas, em função dos demais serviços prestados, como conservação da floresta, biodiversidade, manutenção 

da cultura extrativista e outros. 

Foram identificadas características, demandas e exigências comuns deste mercado, referente 

a requisitos para comercialização, destacando-se: preferência em realizar compras coletivas (ao invés de 

compras individuais por extrativista); necessidade de ter uma instituição formalizada para efetuar a co-

mercialização (ex: associação, cooperativa ou outra); demanda por compra de volumes maiores, com fre-

quência e volumes constantes; exigência de nota fiscal; exigência de qualidade do produto (condições de 

coleta - boas práticas, produção, armazenamento e embalagem no campo – as exigências são específicas e 

10
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variam de acordo com cada produto e segmento – cosmético, alimentício, etc.); exigência de cumprimento 

de prazos e volumes para entrega por parte dos extrativistas; a forma de pagamento mais comum seria 

após a entrega do produto, geralmente sem adiantamento; exigência de rastreabilidade da produção (do 

campo até a composição dos lotes); necessidade de conhecimento dos custos de produção (ajuda no mo-

mento da negociação dos contratos e preços); e demanda dos compradores por garantias ou certificação.

11
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Avaliar as condições atuais do manejo e o potencial de negócios das cadeias da Castanha do Bra-

sil e Babaçu da Resex do Rio Iriri, com vistas à proposição de um plano de trabalho para o fortalecimento 

das principais cadeias extrativistas e o acesso a mercados diferenciados.

Objetivos Específicos:

- Caracterizar os processos produtivos;

- Realizar análises sócioeconômicas, com ênfase aos custos de produção dos principais produtos da socio-

biodiversidade (Castanha do Brasil e Babaçu);

- Analisar as condições atuais da gestão para o negócio;

- Avaliar as práticas adotadas para o manejo florestal comunitário; 

- Avaliar as perspectivas e possibilidades de certificação dos produtos;

- Identificar as oportunidades e condições para negócios com empresas, certificação socioambiental ou 

outro tipo de diferenciação dos produtos.

13
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4.1 Levantamento de dados secundários

Foram levantados todos os documentos relacionados às cadeias produtivas, à Resex e aos pro-

cessos que tivessem qualquer interface com os objetivos deste trabalho. Os documentos levantados e 

analisados foram os seguintes:

- Relatório da 4ª reunião da Rede Terra do Meio, em março de 2009;

- Ata da reunião do Grupo de Trabalho sobre Modelos de Negócios da Terra do Meio, em novembro de 2009;

- Relatório da reunião do Grupo de Trabalho sobre Mercado e Comercialização;

- Plano de Manejo da Resex do Rio Iriri - ICMBio;

- Relatório Final “Arranjos Produtivos Locais na Região do Médio Xingu e Transamazônica” – GTZ, de setem-

bro de 2009;

- Relatório do 2º Intercâmbio de das comunidades do Projeto Sementes da Floresta e Reservas Extrativistas 

da Terra do Meio.

4.2. Entrevistas com os extrativistas 

Os questionários utilizados na Avaliação da Resex do Rio Xingu foram revisados e ajustados, para 

melhor obtenção das informações requeridas, extraindo as questões não relevantes, desta forma otimizan-

do o tempo de trabalho (ANEXO 1).

Estes orientaram as entrevistas domiciliares dos extrativistas da Resex, que funcionaram mais 

como um roteiro de entrevista semiestruturada, pois as questões não foram seguidas com rigor. Estes 

foram aplicados com a abordagem familiar, junto ao homem ou à mulher, mas preferencialmente junto ao 

casal. 

Os entrevistados foram selecionados considerando o critério geográfico, conforme o mapa anexo 

(ANEXO 2), de forma a assegurar a cobertura de toda a área da Resex, para se garantir a compreensão 

sobre os diversos aspectos das cadeias produtivas.
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4.3. Observação Participante

Com o objetivo de conhecer o trabalho dos extrativistas de forma mais aprofundada, tivemos a 

oportunidade de acompanhar o procedimento da prática produtiva, de forma demonstrativa, durante a ofi-

cina, das etapas de beneficiamento do mesocarpo do babaçu, entendendo as dificuldades e facilidades de 

trabalhar com esse produto, além de identificar os cuidados necessários para se ter um manejo adequado 

nas diferentes etapas.    

Além dos aspectos produtivos e operacionais, a abordagem da observação participante possi-

bilitou a compreensão sobre relevantes aspectos subjetivos da organização comunitária. Ao longo das 

interações e da observação das relações interpessoais, foi possível corroborar, questionar ou consolidar a 

percepção sobre elementos importantes dos processos de gestão comunitária e organização da produção.

4.4. Oficina Participativa

Por termos conhecimento que a Resex do Rio Iriri está dividida em dos dois grandes grupos sepa-

rados pela boca do Riozinho do Anfrísio, e que somente alguns extrativistas estão engajados na cadeia pro-

dutiva da borracha e da castanha, foram realizadas quatro oficinas, abordando diferentes temas e cadeias 

produtivas (que a priori não foram foco da avaliação), conforme citado abaixo: 

- Apresentação do projeto do Imaflora e dos objetivos da oficina;

- Apresentação das informações de mercado e comercialização da borracha; 

- Apresentação dos requisitos de qualidade e boas práticas para o manejo da borracha; 

- Apresentação do Projeto de beneficiamento de óleo e mesocarpo de babaçu;

- Elaboração e validação do passo a passo da produção da cadeia do babaçu;

- Levantamento do potencial de produção na Resex; 

- Identificação e análise de custo das possibilidades de transporte da produção até a cidade de Altamira; 

- Apresentação do Projeto Paiol Secador de Castanha;

- Apresentação das possibilidades de comercialização do óleo de copaíba.

Além de possibilitar o levantamento de informações necessárias, a oficina representou um im-

portante momento de nivelamento destas informações, de repasse de conhecimento para os mais jovens 

e para as mulheres que não trabalham com a borracha e do entendimento sobre os objetivos do presente 

trabalho.
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Elas foram realizadas em quatro núcleos, com a participação de 84 moradores, conforme lista 

anexa (ANEXO 3), sendo:

- Oficina Participativa – Núcleo São Lucas: 16 participantes;

- Oficina Participativa - Núcleo Santa Luzia: 19 participantes;

- Oficina Participativa - Núcleo Furo do Fava: 12 participantes;

- Oficina Participativa - Núcleo São Francisco: 37 participantes.

4.5. Avaliação preliminar do potencial de certificação

A partir dos contatos realizados com os potenciais compradores, foi possível identificar o inte-

resse destes por alguns tipos de certificação, destacando-se a: socioambiental do FSC, a orgânica e o 

comercio Justo (FairTrade).

Identificado isso, foi realizada durante a visita a campo à Resex do rio Iriri uma avaliação ex-

pedita do potencial de certificação do manejo realizado pelos extrativistas da Resex para os principais 

produtos florestais não madeireiros, buscando identificar os principais pontos fortes e os pontos a serem 

desenvolvidos (fragilidades), considerando as diferentes normas de certificação FSC e orgânica. No caso 

do FairTrade foi identificado apenas as questões aplicáveis à realidade dos extrativistas da Resex, buscan-

do sinalizar os requisitos mínimos (que devem ser satisfeitos antes da certificação inicial) e os requisitos 

de progresso (sobre os quais as organizações de produtores têm de demonstrar conformidade ao longo do 

tempo e por meio de melhoria contínua) que necessitam atenção. Questões como contratação de funcio-

nários e seus direitos, uso de OGM, uso de agroquímico para o plantio, uso da água na agricultura e outros 

não foram avaliados por serem considerados não aplicáveis à realidade da Resex.

O objetivo principal desta análise foi de esclarecer e orientar os extrativistas acerca dos reque-

rimentos necessários, caso estes optem por buscar a certificação como mecanismo de acessar algum 

mercado diferenciado para seus produtos.

É importante ressaltar que, no caso da certificação FSC e orgânica, os pontos identificados como 

“a serem desenvolvidos (fragilidades)” são pontos que não impediriam uma certificação, mas que deverão 

ser trabalhados/encaminhados após serem certificados. Outros pontos são críticos, e precisariam ser aten-

didos antes de ser concedida a certificação. Estes pontos críticos estão sinalizados em vermelho.

A avaliação do potencial de certificação foi realizada considerando a possibilidade de uma certifi-

cação em grupo1 (um único certificado para um grupo de extrativistas), através de uma entidade que seria 

a responsável legal pela certificação, no caso a AMORERI (Associação dos Moradores da Reserva Extrati-

vista do Rio Iriri), associação que representa os moradores da Resex do Rio Iriri.

17
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Para realizar a avaliação do potencial de Certificação Socioambiental do FSC (Forest Stewardship 

Council), foi utilizado o “Padrão Interino do SW de certificação do Manejo de Produtos Florestais Não Ma-

deireiros”, disponível no site do Imaflora: www.imaflora.org. 

Para a Certificação Orgânica foi utilizada como referência a orientação do Guidance Manual for 

Organic Collection of Wild Plants2. Vale a pena ressaltar que dependendo do mercado requerido pelo com-

prador (americano, europeu, japonês, ou outro) os requisitos para certificação orgânica podem variar sen-

sivelmente, uma vez que as exigências variam de acordo com cada país (CE, JAS, NOP, Bio Suisse, etc.) e, 

portanto, pode ser requerido alguns ajustes que não estão contemplados neste documento.

Para realizar a avaliação do potencial de Certificação FairTrade (Fairtrade Labelling Organizations 

International), foram utilizados os “Critérios Genéricos de Comércio Justo para Organizações de Pequenos 

Produtores” e “Critérios de Comércio Justo para Nozes e Sementes Oleaginosas de Organizações de Peque-

nos Produtores”, disponíveis no site: www.fairtrade.net/standards.html. 

4.6. Identificação de mercado potencial para os produtos não madeireiros

O Imaflora possui um Programa de Consumo Responsável que visa, dentre outros, facilitar a co-

nexão entre consumidores e extrativistas, a princípio com foco em produtos certificados. O trabalho com 

certificação conduzido pelo Imaflora permite um contato direto com uma série de indústrias e empreendi-

mentos consumidores de matéria prima florestal e agrícola, permitindo identificar a demanda de compra 

destes produtos por parte destas empresas. 

No âmbito do projeto, o Imaflora tem realizado desde setembro de 2009 o mapeamento e identifi-

cação de potenciais parceiros comerciais e canais de comercialização para os produtos originados das três 

Resex da Terra do Meio. 

O foco do mapeamento foram os segmentos de alimentícios (empresas de beneficiamento e ex-

portação, grandes supermercados e empresas de bens de consumo - fabricante de produtos de alimentos, 

além de higiene pessoal, limpeza e sorvetes); segmentos de cosméticos (empresas de fabricação e comér-

cio de matérias-primas para perfumaria e cosméticos, empresas fabricantes de cosméticos com atuação 

nacional e internacional); e Borracha (fabricação e comercialização de artefatos de borracha).

Após a identificação destes canais, o Imaflora entrou em contato e agendou reuniões com alguns 

potenciais consumidores.

2Escrito pela SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) e IMO (Instituto de Mercado Ecológico) em março de 2005, pois as normas no geral (Comunidade 
Europeia (CE) e dos EUA National Organic Program (NOP) abrangem muito pouco sobre o extrativismo orgânico. 
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5.1. GESTÃO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO

Foi constatado que, devido às grandes distâncias entre os locais de moradia, a estrutura social 

e a dinâmica de interação entre os moradores têm características próprias. As famílias vivem e trabalham 

sozinhas, em alguns casos em conjunto com mais uma ou duas famílias. 

Em relação à organização coletiva, os moradores se identificam como sendo de um determinado 

“núcleo”, para onde convergem quando há reuniões ou algum momento em que a participação seja neces-

sária.

Os moradores se autoidentificam com cinco núcleos: São Lucas, Santa Luzia, Furo do Fava, São 

Francisco e Rio Novo. 

Há uma Associação de Moradores, a AMORERI, que está regularizada e tem como patrimônio um 

barco que está em operação, conquistado por meio de projetos e parcerias.

Independente desta estrutura nucleada e da existência da AMORERI e de seu patrimônio, a produ-

ção extrativista, em geral, não é organizada e todos dependem dos regatões, com quem mantém relações 

comerciais que muitas vezes não envolvem dinheiro, apenas a troca por mercadorias trazidas da cidade. 

Os moradores que vendem ou trocam sua produção, geralmente, consideram alto demais o preço cobrado, 

sentem-se dependentes e desconfortáveis com o fato de estarem sempre devendo para os regatões. Por 

outro lado, estes compradores, que em vários casos são também moradores e parentes das pessoas de 

quem compram a produção, consideram que os investimentos que fazem e os riscos que envolvem a ativi-

dade os levam a ter que cobrar tais preços. Adicionam a estes fatores o fato de, por serem um dos únicos 

meios de acesso e contato com a cidade, terem que cumprir determinados papéis que deveriam ser do 

Estado, como, por exemplo, o transporte de pessoas por questões de saúde.

No caso da castanha, ao longo de todo o ano, independente da dinâmica de trabalho, os cole-

tores vendem sua produção para os comerciantes (regatões) da própria Resex. A maior parte dos entre-

vistados mantém relações com dois destes comerciantes. Há perspectivas de organização da produção e 

comercialização coletiva, mas o processo ainda se encontra nas fases iniciais.
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No caso da cadeia do babaçu, devido ao interesse das comunidades e a grande incidência da 

espécie na reserva, foram realizados Intercâmbios de produção de óleo, mesocarpo e carvão de Babaçu 

entre representantes do Projeto Sementes da Floresta de Uruará e das Reservas Extrativistas do Riozinho 

do Anfrísio, Rio Iriri e Rio Xingu, em setembro de 2010, para promover a troca de conhecimentos de manejo 

do coco Babaçu, processamentos diversos (óleo, mesocarpo e carvão) e de organização das comunidades 

para a produção. Foi elaborado pelo ISA uma cartilha dos resultados do intercâmbio (ANEXO 4).

Além destas duas cadeias de produtos da sociobiodiversidade, que são prioritariamente aborda-

das neste trabalho, deve ser ressaltada a importância das outras várias cadeias que se relacionam à rotina 

diária dos extrativistas das Resex da Terra do Meio. O trabalho com os outros produtos é realizado de forma 

integrada às atividades nos castanhais, como, por exemplo, o uso dos cipós e outras fibras para a produção 

artesanal de utensílios, que são coletados ao longo do trabalho com os demais produtos. Além deste exem-

plo, que poderiam incluir diversas espécies com uso medicinal e alimentício, entre outros, é importante 

reforçar que duas das principais atividades de subsistência, a pesca e o roçado, que para diversas famílias 

representam também importantes fontes de renda, são realizadas ao longo de períodos de trabalho com as 

cadeias de produtos florestais. Isto significa que o extrativista deve intercalar e integrar em sua rotina de 

trabalho diversas atividades simultâneas. Neste trabalho, as cadeias são economicamente analisadas em 

paralelo, de forma isolada, mas uma análise aprofundada da dinâmica social e produtiva dessas famílias 

deve incorporar as interações e interferências das atividades de cada uma sobre as demais, o que, estrate-

gicamente, deve ser um dos elementos a fundamentar os planos de organização da produção.

De qualquer forma, a organização da produção para comercialização dependerá, possivelmente, 

da AMORERI, que deve ter seu modelo de gestão revisto, por meio de processos que estejam integrados às 

dinâmicas sociais locais. A AMORERI, assim como as associações das outras Resex da Terra do Meio, foi 

criada de forma acelerada, com a intervenção de agentes externos pautados pela urgência de criação das 

Unidades de Conservação. É necessária a construção de um modelo de gestão justamente apropriado às 

condições socioeconômicas e culturais locais, pois qualquer estratégia de organização da produção deverá 

passar por um processo de fortalecimento institucional da AMORERI.
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5.2. CADEIA DA CASTANHA DO BRASIL (Bertholletia excelsa) 

5.2.1. Caracterização dos extrativistas, do manejo e da cadeia produtiva

Caracterização dos extrativistas

Além dos moradores que colaboraram no momento coletivo da Oficina Participativa, 16 pessoas 

responderam ao questionário. Com base na sistematização dos resultados foi formulada a seguinte carac-

terização:

A maioria dos coletores de Castanha do Brasil da Resex do Rio Iriri trabalha também com outras 

cadeias de produtos florestais não madeireiros, além da roça e pesca. A base do trabalho com a castanha 

é familiar, cuja força de trabalho média foi de aproximadamente 1,5 pessoa por família. 

Os extrativistas entrevistados trabalham em média em quatro piques diferentes, sendo que dois 

deles trabalham em 15 e 11 piques diferentes. 

O preço médio praticado em 2008 foi de R$ 18,30/caixa de 24 Kg, R$ 18,00/caixa em 2009 e em 

2010 de R$ 19,00/caixa, preço considerado injusto pela maioria dos extrativistas entrevistados. O preço 

médio afirmado como sendo justo foi de R$ 32,00/ caixa.

É necessário apontar dois aspectos da dinâmica de preço que devem ser obrigatoriamente consi-

derados para se compreender o preço médio. A variação de preço acontece ao longo de uma mesma safra 

e entre os anos subsequentes, devido ao mercado da castanha, que se comporta como uma commodity, e 

também pelo fato das negociações com os castanheiros raramente envolverem a troca de moeda, apenas 

de mercadorias (Ex: em 2010, o preço comercializado da caixa de castanha pelos extrativistas entrevista-

dos variou de R$ 15,00 a R$ 22,00 ao longo da safra). Os comerciantes compram os produtos na cidade e 

os oferece a troco da produção, o que gera uma percepção de preço que não está associada exclusivamen-

te aos preços de mercado, mas também à oscilação de preço das principais mercadorias comercializadas.

Práticas de manejo e produção

As etapas do processo de coleta de castanha seguem descritas abaixo, juntamente com a identifi-

cação das boas práticas de manejo, importantes para garantir a qualidade e a sustentabilidade da produção.
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Etapas do manejo:

• Etapa 1 - Compra de materiais e equipamentos: Rancho, combustível, facão, lima, munição, paneiro3, 

pé-de-cabra e saco.

• Etapa 2 - Deslocamento e preparação

• Etapa 3 - Limpeza dos piques: Limpeza das trilhas entre as castanheiras (piques). 

• Etapa 4 - Coleta e Amontoa4: Andar no pique e ir juntando os ouriços dentro do paneiro e posteriormente 

amontoar.

• Etapa 5 - Quebra: Andar no pique até os montes e quebrar os ouriços colocando as castanhas no paneiro. 

• Etapa 6 - Transporte: Deslocamento a pé ou de canoa até o castanhal.

• Etapa 7 - Lavagem: A lavagem da castanha é feita no paneiro, mergulhando no rio para que as castanhas 

podres e chochas boiem, facilitando a retirada destas, além de folhas e galhos.

• Etapa 8 - Estoque: Depois de lavada, a castanha é ensacada em sacos de 60kg e armazenada no jirau 

ou paiol.

3Paneiro = cesto de palha feito artesanalmente pelos extrativistas, utilizado para coletar e transportar as castanhas colhidas.
4Dependendo do tamanho do pique e de cada extrativista, são adotados dois tipos de sistemas: 
- Coletam e amontoam tudo primeiramente e somente depois iniciam a quebra da quantidade que conseguem carregar por dia; ou 
- Coletam e amontoam o suficiente para quebrar a quantidade que conseguem carregar por dia.
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Identificação e Recomendações das Boas Práticas de Manejo da Castanha

Fortalezas Fragilidades
• Iniciam a coleta na floresta somente após a 
queda da maioria dos ouriços (diminui risco de 
acidentes).

• Lavagem da castanha e posterior embalagem 
(ensacada) e estocagem ainda molhada, o que 
facilita a proliferação de fungos.

• Retirada das castanhas cortadas, chochas e 
podres (melhoria da qualidade).

• A maioria dos extrativistas estoca a castanha 
em contato direto com chão e não protegido de sol 
e chuva.

Recomendações:
• Após a coleta na floresta, amontoar os ouriços para quebra por no máximo cinco dias, com o umbigo 
para baixo;
• Evitar quebrar o ouriço no mesmo local da última safra (evitar contaminação);
• Quebrar sobre uma cobertura de plástico ou palha para evitar o contato das castanhas com o chão;
• Utilizar um terçado limpo apenas para quebra dos ouriços;
• Armazenar as castanhas em um galpão protegido e destinado somente para castanha (sem contato 
com combustível, animais, venenos, ferramentas, etc.);
• No galpão, deixar as castanhas espalhadas e revirar os montes pelo menos uma vez ao dia para obter 
uma secagem mais rápida;
• Ensacar as castanhas somente depois de secas.
Fonte: Castanhas do Brasil, recomendações de boas praticas.
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Parâmetros de produção

• Período de Coleta: Janeiro a abril

• 1 hectolitro = 2 caixas = 55 Kg molhada e 40 Kg seca

Exigências Legais

De acordo com a Instrução Normativa MMA n°05 de 11/12/06, as associações comunitárias 

(ou produtores) que manejam produtos florestais não madeiros devem cadastrar-se no Cadastro Técnico 

Federal, e informar o órgão ambiental competente, por meio de relatórios anuais, as atividades realizadas, 

incluindo espécies, produtos e quantidades extraídas.

No caso ainda da Resex, o órgão ambiental gestor da área, no caso o ICMbio, deve estar informa-

do de quaisquer atividades comerciais existentes dentro da Resex, principalmente que envolva comerciali-

zação entre extrativistas e empresas. 

5.2.2. Custo de Produção

O custo de produção da Castanha do Brasil na Resex do Rio Iriri é aqui apresentado, com as 

devidas explicações e premissas que fundamentaram a elaboração da planilha, que se propõe a ser uma 

ferramenta dinâmica5 de acompanhamento e atualização dos custos de produção e, com isso, um recurso 

para a tomada de decisão e embasamento para a definição de estratégias.

Os itens foram divididos entre custos fixos de produção e despesas operacionais fixas e variáveis. 

As três primeiras premissas são de ordem geral e serão recorrentemente citadas ao longo de toda a análise 

de custos e na análise socioeconômica, que será apresentada a seguir.

PREMISSA 1: São considerados dois diferentes níveis de produção – Baixo e Alto. Por haver con-

siderável variação de produção ao longo dos anos, característica conhecida dos castanhais, assumindo-se 

que a somatória destes dois níveis e a respectiva média possam caracterizar uma situação mais próxima 

da realidade da produção.

5Como um dos resultados deste processo há uma planilha em formato Excel , que deverá ser alimentada continuamente com os dados obtidos dão longo do 
monitoramento.
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Condições de Preço Preço Caixa Preço Hectolitro
Preço médio praticado no mercado local R$ 18,24 R$ 36,48
Preço sugerido na Política de Preço Mínimo R$ 26,25 R$ 52,50
Preço diferenciado R$ 45,00 R$ 90,00

Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimen-

sionamento da quantidade de dias de trabalho. A PREMISSA 1 fundamenta a construção da tabela apre-

sentada a seguir, onde se dimensiona o número de dias em que o castanheiro e sua família trabalham na 

atividade, nos anos de produção Baixa e Alta, a partir das médias das informações quantitativas obtidas 

durante a realização das entrevistas.

Tabela 3. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade, considerando a va-

riação bienal da produção.

PREMISSA 2: Foram adotadas três diferentes faixas de preço, conforme se apresenta a seguir. O 

preço médio praticado no mercado local se baseou nas informações obtidas durante as entrevistas.

Tabela 2. Preços e condições considerados para a realização da análise de custo de produção.
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Tabela 1. Produção nos castanhais considerando a variação bienal da produção e a média anual de produção.

Produção (caixas)
Produção Baixa 26
Produção Alta 102
Produção bienal 127
Média anual 64

Atividades  Quantificação dos Dias Trabalhados Unidade
Trabalho no ano de Produção Máxima 
Deslocamento 2,53 Dias
Abertura e/ou limpeza do pique 25,33 Dias
Amontoa e quebra 70,58 Dias
Lavagem e Ensaque 0,019 Dias
SUBTOTAL 1 98
Trabalho no ano de Produção Mínima
Deslocamento 0,64 Dias
Abertura e/ou limpeza do pique 6,37 Dias
Amontoa e quebra 17,74 Dias
Lavagem e Ensaque 0,005 Dias
SUBTOTAL 2 25 Dias
TOTAL 123 Dias
Média anual 62 Dias
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- Custos fixos:

PREMISSA 3: Foi considerada a utilização de embarcações para o trabalho nos castanhais, ado-

tando-se o item de depreciação de canoa e rabeta.

PREMISSA 4: O único item de custo fixo é a depreciação dos equipamentos. Foi considerada a 

depreciação de oito anos para o motor e a arma e de seis anos para a embarcação, e também o período do 

ano em que os equipamentos são utilizados, no caso, três meses.

PREMISSA 5: A arma é considerada como um item imprescindível por todos os extrativistas, por 

questão de segurança. A munição, que poderia ser um item de despesa variável, é contabilizada no custo 

de alimentação (caça). 

- Despesas fixas:

PREMISSA 6: O único item de despesa fixa é a depreciação dos materiais utilizados. Foi conside-

rada a depreciação de 1 ano para todos os materiais e calculada a quantidade correspondente ao número 

de pessoas que trabalham nos castanhais.

- Despesas variáveis:

PREMISSA 7: As quantidades de alimentação são correspondentes aos padrões de consumos locais e as 

quantidades de combustível representam a média do volume gasto por extrativista para a realização da atividades. 

Inicialmente apresenta-se a tabela de memória de cálculo do custo diário de alimentação por 

extrativista, que foi calculada considerando-se o preço repassado aos extrativistas dentro da Resex. Para-

lelamente, para efeitos de cálculos comparativos, é apresentada também a tabela com o custo dos manti-

mentos comprados na cidade de Altamira, com exceção da farinha e da carne, que são sempre produzidos 

e obtidos dentro da Resex:

Tabela 4. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado na Resex.

CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS NA RESEX

Itens Preço (R$) Unidade Quantidade diária
Custo em 

Altamira (R$)
Carne (munição para caça) 3,00 carga de munição 0,5 1,5
Farinha 1,25 kg 1 1,25
Sal 2,00 kg 0,08 0,17
Açúcar 4,50 kg 0,08 0,38
Café 24,00 kg 0,01 0,20
Óleo 6,00 litro 0,05 0,30
Total R$ 3,79
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Tabela 5. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado na cidade de Altamira/PA.

CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS EM ALTAMIRA

Itens Preço (R$) Unidade Quantidade diária
Custo em 

Altamira (R$)
Carne (munição para caça) 3,00 carga de munição 0,5 1,5
Farinha 1,25 kg 1 1,25
Sal 1,00 kg 0,08 0,08
Açúcar 1,75 kg 0,08 0,15
Café 10,00 kg 0,01 0,08
Óleo 3,00 litro 0,05 0,15
Total R$ 3,21

Apresentadas, então, as bases de cálculo das despesas variáveis e dos elementos que as com-

põem (dias de trabalho e produção anual), apresenta-se, finalmente, a planilha de custo anual de produção:

Tabela 6. Despesas e custos anuais de produção (em Reais – R$).

Custos de Produção
Itens Quantidade Unidade Preço TOTAL
Custos Fixos 
Depreciação de equipamentos usados 
Depreciação da canoa 1 Unidade R$ 500,00 R$ 20,83 
Depreciação do motor/rabeta 1 Unidade R$ 500,00 R$ 15,63
Depreciação da Arma 1 Unidade  R$ 500,00 R$ 15,63
Subtotal 1 R$ 52,08
Despesas Operacionais Fixas
Bota 2,7 Unidade R$ 30,00 R$ 80,00
Facão 2,7 Unidade R$ 20,00 R$ 53,33
Lima 2,7 Unidade R$ 8,00 R$ 21,33
Paneiro 2,7 Unidade R$ 40,00 R$ 106,67
SubTotal 2 R$ 261,33
Despesas Operacionais Variáveis
Combustível 3,25 Litros R$ 6,00 R$ 19,50
Sacos 32 Unidade R$ 1,50 R$ 47,71
Alimentação 62 Diária R$ 3,79 R$ 233,59
Subtotal 3 R$ 300,80
CUSTOS TOTAIS ANUAIS (despesas +custos) R$ 614,22
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PREMISSA 8: Foram feitas três análises de custos, considerando diferentes meios de transporte 

para a produção entre a Resex e a cidade de Altamira, sendo: barco fretado com capacidade de 4 toneladas; 

barco fretado com capacidade de 10 toneladas; e barco da associação com capacidade de 7 toneladas. 

Para as três opções, foi considerado a realização da viagem de barco com a sua capacidade máxima. 

Para análise dos custos da produção colocada em Altamira, foi considerada a opção com o menor 

custo por quilo transportado, sendo esta o barco fretado com capacidade de 10 toneladas. Contudo, vale 

ressaltar que a planilha de custos foi montada independente do custo de transporte, de forma a permitir a 

análise de outras possibilidades com menor custo. 

Para as análises dos custos envolvendo o uso do barco comunitário, fazendo-se a gestão coletiva 

da operação de transporte, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo: Um barco com capa-

cidade de 7 toneladas que custe R$ 25.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos e considerando-se 

que são realizadas 12 viagem por ano com propósitos associativistas. 

Também foi adotado um custo anual de manutenção de 8% do valor do barco, que inclui, dentre 

outros, a realização do calafeto6 a cada três anos. Assim sendo, apresenta-se a tabela a seguir para repre-

sentar o custo de uma viagem:

Tabela 7. Estimativa do custo de transporte da produção da Resex – Altamira.

6Processo manual de vedação das frestas entre a madeira do barco, utilizando resina natural (breu).

Estimativa Custo transporte Resex Riozinho do Anfrísio - Altamira

Descrição dos custos por viagem
Barco Próprio

7 ton
Barco Fretado

4 ton
Barco Fretado

10 Ton
Depreciação por viagem R$ 104,17 R$   - R$   -
Manutenção por viagem - 8% do valor 
do barco ao ano

R$ 166,67 R$   - R$   -

Piloto R$ 50,00 R$ 500,00 R$   - R$   -
Ajudante R$ 25,00 R$ 250,00 R$   - R$   -
Óleo de revés (2 litros) R$ 30,00 R$   - R$   -
Frete R$   - R$ 1.000,00 R$ 1.800,00 
18 litros de óleo lubrificante R$ 180,00 R$ 50,00 R$ 50,00 
Rancho para 10 dias R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00 
Diesel (950l 7ton, 400l 4 ton, 700l 10ton) R$ 2.080,50 R$ 876,00 R$ 1.540,00 
Custo Total para uma viagem R$ 3.471,33 R$ 2.086,00 R$ 3.550,00 
Custo por KG de Produto R$ 0,50 R$ 0,52 R$ 0,36 
Custo por Caixa R$ 9,92 R$ 10,43 R$ 7,10
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Os custos por caixa de castanha transportada para a cidade de Altamira e o custo de produção 

com a inclusão do custo de transporte, portanto, são os seguintes:

Tabela 8. Custo de produção por caixa de castanha – Resex e Altamira.

CUSTOS POR CAIXA DE CASTANHA 
Local de 
Venda

Produção 
(Caixas)

Custo 
Custo de 

Transporte
Custo Total 

c/ Transporte
Custo por 

Caixa
Resex 64 R$ 614,22 R$    - R$ 614,22 R$ 9,66
Altamira 64 R$ 614,22 R$ 451,64 R$ 1.065,86 R$ 16,97

PREMISSA 9: Para a complementação da análise socioeconômica e a possibilidade de que seja 

feita em diferentes perspectivas, acrescenta-se aqui, desmembrado da planilha de custo anual de produção, 

o custo da mão de obra. É atribuída uma base de valor, com referência no que é praticado regionalmente para 

o pagamento de um dia de trabalho: R$ 20,00 e R$ 25,00 para serviços mais especializados. Assim para um 

total de 62 dias de trabalho em média, o valor da mão de obra é de: R$ 1.232,13 para uma diária de R$ 20,00 

e R$ 1.540,16 para uma diária de R$ 25,00. É importante ter esses valores como base de remuneração para 

que as atividades extrativistas possam concorrer com outras possibilidades de trabalho e renda.

5.2.3. Análise Socioeconômica

A partir da análise dos elementos apresentados anteriormente, abre-se a possibilidade de se cal-

cular a receita obtida pelo castanheiro. 

Tabela 9. Estimativa da receita anual obtida por extrativista.

RECEITA
Condições de Preço Preço Produção (caixas) Receita
Média do Mercado  R$ 18,24 64 R$ 1.160,29
Política de Preço Mínimo R$ 26,25 64 R$ 1.669,79
Diferenciado R$ 45,00 64 R$ 2.862,50

Ao obtermos a receita de cada nível de produção, basta subtrairmos os custos anuais totais para 

termos o lucro auferido e, considerando 49 dias de trabalho, é possível estimar o valor da diária, ou lucro 

diário, do castanheiro. As tabelas abaixo apresentam esse resultado para a venda na Resex e em Altamira.
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Tabela 10. Lucro e diária considerando diferentes preços e a venda na Resex.

RESULTADO COM VENDA DA CASTANHA NA RESEX 
Condições de Preço Receita Custo Lucro Diária na Resex
R$ 19,63 R$ 1.160,29 R$ 614,22 R$ 545,98 R$ 8,86
R$ 26,25 R$ 1.669,79 R$ 614,22 R$ 1.055,58 R$ 17,13
R$ 45,00 R$ 2.862,50 R$ 614,22 R$ 2.248,28 R$ 36,49

No entanto, incorporando-se o custo do transporte, ou seja, considerando-se o custo da Castanha 

em Altamira e não na Resex, encontra-se a seguinte situação:

Tabela 11. Lucro e diária considerando diferentes preços e a venda em Altamira.

RESULTADO COM VENDA DA BORRACHA NA RESEX
Preço Receita Custo Lucro Diária em Altamira
R$ 18,24 R$ 1.160,29 R$ 1.065,86 R$ 94,34 R$ 1,53
R$ 26,25 R$ 1.669,79 R$ 1.065,86 R$ 603,94 R$ 9,80
R$ 45,00 R$ 2.862,50 R$ 1.065,86 R$ 1.796,64 R$ 29,16

O valor praticado na Resex atualmente de R$ 18,24 produz uma diária de R$ 8,86, bem abaixo da 

diária local. Da mesma maneira os R$ 26,25 da PGPM não conseguem remunerar minimamente o extrati-

vista, resultando em uma diária de R$ 17,13.

Com a venda da castanha em Altamira, os resultados são ainda piores com uma diária de R$ 1,53 

para o valor local da caixa e de R$ 9,80 para o valor da PGPM. O valor diferencial, conseguido na entressafra 

ou com uma boa parceria comercial, remunera acima dos valores das diárias locais tanto com a venda na 

Resex quanto com a venda em Altamira. 

Os valores adequados para que a remuneração siga o padrão de diária regional é apresentado na 

tabela abaixo (valores sem o ICMS para venda dentro do estado e com o ICMS para venda pra fora).
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Tabela 12. Valores sugeridos para a caixa de castanha

INCORPORAÇÃO DA MÃO DE OBRA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO
Descrição Diária de R$ 20,00 Diária de R$ 25,00
Dias Trabalhados 62 62
Valor da diária (R$) R$ 20,00 R$ 25,00
Custo Total R$ 614,22 R$ 614,22
Custo Total com Transporte R$ 1.065,86 R$ 1.065,86
Custo da mão de obra (R$) R$ 1.232,13 R$ 1.540,16
Custo Total com mão de obra (castanha na Resex) R$ 1.846,35 R$ 2.154,38
Custo Total com mão de obra (castanha em Altamira) R$ 2.297,99 R$ 2.606,02
Valor de venda sugerido por caixa / diária Diária de R$ 20,00 Diária de R$ 25,00
Resex R$ 29,03 R$ 33,87
Altamira R$ 36,13 R$ 40,97
Resex com ICMS R$ 32,98 R$ 38,49 
Altamira com ICMS R$ 41,05 R$ 46,55 

Assim, para a castanha proporcionar uma diária de R$ 20,00 ao extrativista é necessário se atingir 

um valor de R$ 29,03 na Resex e R$ 36,13 na caixa em Altamira. Vale lembrar que nesse valor não está 

incluso o ICMS e é importante inserir o mesmo nos custos caso haja negociações com empresas de outros 

estados sem uma representação regional.

5.3. CADEIA DO BABAÇU (Orbignya phalerata)

5.3.1. Caracterização dos extrativistas, do manejo e da cadeia produtiva

Caracterização dos extrativistas 

Foram realizadas quatro entrevistas com moradores da Resex, que colaboraram com o detalha-

mento da cadeia produtiva do babaçu e validações de informações durante as Oficinas. Além destes dados, 

utilizaram-se principalmente os dados fornecidos pelo monitoramento de produção realizado por uma famí-

lia da localidade Rio Novo, cuja sistematização dos dados permitiu formular caracterizações citadas abaixo.
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Práticas de manejo e produção

As etapas do processo de coleta da semente e extração do óleo de babaçu seguem descritas 

abaixo, juntamente com a identificação das boas práticas de manejo, importantes para garantir a qualidade 

e a sustentabilidade da produção.

Etapas do manejo e processamento:

Etapa 1 – Coleta de coco para retirada do mesocarpo: Coleta-se o coco maduro logo após cair 

no chão ou batendo devagar no cacho.

Etapa 2 – Separação do mesocarpo do coco: No processo de retirada do mesocarpo, normal-

mente os extrativistas realizam esta atividade em um grupo de duas a três pessoas para retirar a casca e 

a fibra e bater o coco para retirar o mesocarpo. É feito dessa forma para que o mesocarpo não fique sujo 

ao ser retirado. 

Etapa 3 – Secagem do mesocarpo: Mesocarpo é espalhado em cima de uma mesa sob o sol até 

ficar bem seco. Em épocas de chuva ou quando quer-se acelerar o processo, seca-se em tacho com fogo 

baixo. Pode ser o mesmo usado para torrar farinha de mandioca.

Etapa 4 - Trituração do mesocarpo7: o mesocarpo é triturado de forma manual com auxilio de 

um pilão, até obter o produto na consistência de pó. O produto depois passa por uma peneira de crivo fino 

separando-se a parte mais grossa, que será pilada novamente e misturada ao pó já peneirado. Após isso, o 

produto final é embalado. Ao invés do Pilão, pode ser usado moinho ou desintegrador.

Etapa 5 – Secagem do coco: deixa-se o coco para secar em giral de talo de coco, tucum ou de 

madeira. Fica secando até a melhor época para quebra. O usual é deixar mais de um mês.

Etapa 6 - Quebra do coco: Com auxílio de uma marreta, machadinha ou facão, quebra-se o coco 

seco para extração da amêndoa. 

Etapa 7 – Torra das amêndoas: A torra é realizada pelas famílias no forno de farinha, até que o 

óleo comece a se soltar. 

Etapa 8 - Extração do Óleo de Babaçu: O óleo é extraído através da fervura das amêndoas tor-

radas e moídas. Nessa etapa do processo pode-se usar uma prensa a frio.

7O processo de trituração pode ser realizado de forma mais eficiente através da utilização de um moinho manual ou moinho mecânico.
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• Coletar o coco logo após cair do cacho no chão ou batendo devagar no cacho para que os 

cocos maduros caiam, não coletando os verdes ou os que estão a muito tempo no chão;

• Antes da retirada da casca do coco, o mesmo deve ser lavado;

• No processo de retirada do mesocarpo, assegurar que este não se suje a fim de assegurar 

a qualidade do produto;

• Logo após a retirada do mesocarpo do coco, ele tem que ser posto ao sol ou em algum tipo 

de secador, caso contrário ficará com a cor escura; 

• Inventariar as árvores e identificá-las (rastreabilidade).

Recomendações das Boas Práticas de Manejo do Babaçu

Parâmetros de produção

• 31 cocos de babaçu produzem 1 Kg de Mesocarpo seco

• 1 Kg de Mesocarpo é produzido em 2,4 horas por pessoa

Exigências Legais

De acordo com a Instrução Normativa MMA n°05 de 11/12/06, as associações comunitárias 

(ou produtores) que manejam produtos florestais não madeiros devem cadastrar-se no Cadastro Técnico 

Federal e informar o órgão ambiental competente, por meio de relatórios anuais, as atividades realizadas, 

incluindo espécies, produtos e quantidades extraídas.

No caso ainda da Resex, o órgão ambiental gestor da área, no caso o ICMbio, deve estar informa-

do de quaisquer atividades comerciais existentes dentro da Resex principalmente que envolva comerciali-

zação entre extrativistas e empresas. 

5.3.2.  Custo de Produção

O custo de produção do óleo de Babaçu na Resex do Rio Iriri é aqui apresentado, com as devidas 

explicações e premissas que fundamentaram a elaboração da planilha, que se propõe a ser uma ferramenta 

dinâmica de acompanhamento e atualização dos custos de produção e, com isso, um recurso para a toma-

da de decisão e embasamento para a definição de estratégias.
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PREMISSA 1: Os cálculos foram baseados na produção de 6 litros de óleo de babaçu consideran-

do o método tradicional.

PREMISSA 2: Para o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho, foi utilizada a coleta 

de informação detalhada de uma localidade que está trabalhando com o óleo e o mesocarpo do babaçu. A 

amostra é pequena, mas fornece um entendimento inicial a ser melhorado no processo de levantamento e 

estruturação dos custos de produção dos produtos e subprodutos do babaçu.

PREMISSA 3: Tanto para o cálculo do custo do óleo quanto para o cálculo do custo do mesocarpo, 

foram considerados 100% do tempo dos processos de coleta, secagem e quebra, que são compartilhados 

pelos dois produtos. Esse custo, quando tiver uma maior certeza com relação às demandas e processos 

de comercialização, pode ser rateado entre os dois produtos diminuindo o custo de produção de ambos. 

Nesse momento do processo de levantamento de custos, optou-se por deixar o custo de coleta, secagem 

e quebra integral para os dois produtos. No caso de uma futura divisão, sugere-se a proporção de acordo 

com o volume da amêndoa e do mesocarpo, conforme dados abaixo:

- Amêndoa – 9% do coco inteiro – 44% do resultado “aproveitável” – mesocarpo + amêndoa (44% do tem-

po de coleta, secagem e quebra);

- Mesocarpo – 12% do coco inteiro – 56% do resultado “aproveitável” – mesocarpo + amêndoa (56% do 

tempo de coleta, secagem e quebra);

Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimensio-

namento da quantidade de dias de trabalho. 

Tabela 13. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade.

Atividades para a produção de 6l de óleo Quantificação dos Dias Trabalhados
Coleta 0,83
Secagem 0,50
Quebra 3,60
Trituração (ralar o bago ou pilar) 1,00
Torra 0,42
Ferver na panela (cozinhar) 1,19
Apuração 0,24
Embalagem (estimativa para engarrafar) 0,01
TOTAL 7,79

Os itens foram divididos entre custos fixos de produção e despesas operacionais fixas e variáveis. 
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- Custos fixos:

PREMISSA 4: Foi considerada a utilização de embarcações a remo e a motor para o trabalho de 

coleta de babaçu. 

PREMISSA 5: Os únicos itens de custo fixo são a depreciação dos equipamentos, que são com-

prados usados, e dos materiais. Foi considerada a depreciação de oito anos para o motor e a arma e de seis 

anos para as embarcações. Para os materiais a depreciação foi decomposta em cinco anos. Considerou-se 

também o período do ano em que os equipamentos são utilizados. 

PREMISSA 6: A arma é considerada como um item imprescindível por todos os extrativistas, por 

questão de segurança. A munição, que poderia ser um item de despesa variável, é contabilizada no custo 

de alimentação (caça). 

- Despesas fixas:

PREMISSA 7: O único item de despesa fixa é a depreciação dos materiais utilizados. Foi conside-

rada a depreciação de um ano para todos os materiais e calculada a quantidade correspondente à produção 

individual, ou seja, a base unitária.

- Despesas variáveis:

PREMISSA 8: As quantidades de combustível e alimentação são correspondentes aos padrões de 

consumo alimentar e à média de gasto individual de combustível, lembrando que as viagens são sempre 

feitas em grupo. Inicialmente apresenta-se a tabela de memória de cálculo do custo diário de alimentação 

por extrativista, que foi calculada considerando-se o preço repassado aos extrativistas dentro da Resex. 

Paralelamente, para efeitos de cálculos comparativos, é apresentada também a tabela com o custo dos 

mantimentos comprados na cidade de Altamira, com exceção da farinha e da carne, que são sempre pro-

duzidos e obtidos dentro da Resex:

Tabela 14. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado na Resex.

CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS EM ALTAMIRA

Itens Preço (R$) Unidade Quantidade diária
Custo em 

Resex (R$)
Carne (munição para caça) 3,00 carga de munição 0,5 1,5
Farinha 1,25 kg 1 1,25
Sal 2,00 kg 0,08 0,17
Açúcar 4,50 kg 0,08 0,38
Café 24,00 kg 0,01 0,20
Óleo 6,00 litro 0,05 0,30
Total R$  3,79
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CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS EM ALTAMIRA
Itens Preço (R$) Unidade Quantidade diária Custo em Altamira (R$)
Carne (munição para caça) 3,00 carga de munição 0,5 1,5
Farinha 1,25 kg 1 1,25
Sal 1,00 kg 0,08 0,08
Açúcar 1,75 kg 0,08 0,15
Café 10,00 kg 0,01 0,08
Óleo 3,00 litro 0,05 0,15
Total R$ 3,21

Tabela 15. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado em Altamira.

Apresentadas, então, as bases de cálculo das despesas variáveis e dos elementos que as com-
põem (dias de trabalho e produção anual), apresenta-se, finalmente, a planilha de custo anual de produção:

Tabela 16. Despesas e custos anuais de produção (em Reais – R$).

Custos de Produção
Itens Quantidade Unidade Preço TOTAL
Custos Fixos 
Depreciação de equipamentos usados 
Depreciação da canoa 1 Unidade R$ 500,00 R$ 20,83 
Arma 1 Unidade R$   500,00 R$ 1,33
Depreciação de materiais 
Martelo/marreta 1 Unidade R$ 20,00 R$ 0,09
Faca 1 Unidade R$ 20,00 R$ 0,09
Panela 1 Unidade R$ 20,00 R$ 0,09
Forno de farinha 1 Unidade R$ 100,00 R$ 0,43
Pilão 1 Unidade R$ 50,00 R$ 0,21
Subtotal 1 R$ 4,01
Despesas Operacionais Fixas
Paneiro 1 Unidade R$ 40,00 R$ 0,03
Bota 1 Unidade R$ 30,00 R$ 0,02
Facão 1 Unidade R$ 20,00 R$ 0,01
Lima 1 Unidade R$ 8,00 R$ 0,01
SubTotal 2 R$ 0,07
Despesas Operacionais Variáveis
Produção Mínima Quantidade Unidade Preço TOTAL
Vasilhames/garrafas 6 Litros R$ 0,25 R$ 1,50
Alimentação 8 Dias R$ 3,79 R$ 29,53
Subtotal 3 R$ 31,03

CUSTOS TOTAIS (despesas +custos)
Custo de Produção de 6 litros de óleo R$ 35,11
Custo de Produção de 1 litro de óleo R$ 5,85
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PREMISSA 9: Para a complementação da análise socioeconômica e a possibilidade de que seja 

feita em diferentes perspectivas, acrescenta-se aqui, desmembrado da planilha de custo anual de produ-

ção, o custo da mão de obra. É atribuída uma base de valor, com referência no que é praticado regionalmen-

te para o pagamento de um dia de trabalho de R$ 20,00. 

Abaixo é apresentado o custo da mão de obra para compor o custo do óleo de babaçu na Resex 

do Rio Iriri.

Tabela 17. Custo da Mão de Obra para a produção de 6 litros de óleo de babaçu.

Custo da Mão de Obra para 6 litros de Óleo de Babaçu
Dias Trabalhados Valor da diária (R$) Custo da mão de obra (R$)
8  R$ 20,00  R$ 155,78 

Assim, o valor a ser cobrado pelo óleo de babaçu que contemple os custos de produção e a mão 

de obra com uma diária de trabalho de R$ 20,00 é apresentado na tabela abaixo.

Tabela 18. Custo da Mão de Obra para a produção de 6 litros de óleo de babaçu.

Esse valor de R$ 31,82 por litro de babaçu é muito alto quando comparado ao praticado no mer-

cado local, que varia entre R$ 3,00 e R$ 8,00, tornando a atividade inviável de concorrer no mercado com 

o sistema tradicional de produção.

Com as mesmas premissas para o Mesocarpo do Babaçu, teríamos os seguintes resultados:

Tabela 19. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade

Custo 6 litros Preço por litro
 R$ 190,89 31,82

Atividades para a produção de 1 kg de 
mesocarpo seco

Quantificação dos Dias Trabalhados 
Unidade

Tempo calculado a partir da coleta de 
dados na comunidade Rio Novo

2,40 Horas

TOTAL 0,30 dias
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Tabela 20. Despesas e custos anuais de produção (em Reais – R$)

Custos de Produção
Itens Quantidade Unidade Preço TOTAL
Custos Fixos 
Depreciação de equipamentos usados 
Depreciação da canoa 1 Unidade R$ 500,00 R$ 0,07
Arma 1 Unidade R$ 400,00 R$ 0,05
Depreciação de materiais 
Martelo/marreta 1 Unidade R$ 20,00 R$ 0,00
Faca 1 Unidade R$ 20,00 R$ 0,00
Panela 1 Unidade R$ 20,00 R$ 0,00
Forno de farinha 1 Unidade R$ 100,00 R$ 0,01
Pilão 1 Unidade R$ 50,00 R$ 0,01
Subtotal 1 R$ 0,15
Despesas Operacionais Fixas
Paneiro 1 Unidade 40,00 0,03
Bota 1 Unidade 30,00 0,02
Facão 1 Unidade 20,00 0,01
Lima 1 Unidade 8,00 0,01
Subtotal 2 0,06
Despesas Operacionais Variáveis
Produção Mínima Quantidade Unidade Preço TOTAL
Embalagem 1 kg 0,05 0,05
Alimentação 0,3 dias 3,79 1,12
Subtotal 3 R$ 1,17

CUSTOS TOTAIS (despesas +custos)
Custo de Produção de 1 kg de mesocarpo seco  R$1,39 

Tabela 21. Cálculo dos preços sugeridos de venda para 1 Kg de mesocarpo de babaçu.

Preços sugeridos para 1 kg de mesocarpo seco

Dias
Trabalhados

Valor da 
diária (R$)

Custo da 
mão de obra 

(R$)

Custo de 
Produção de 

1 Kg

Custo com 
transporte

Preço pro-
posto por kg 

Resex

Preço por 
Kg Altamira

0,3 R$   20,00 R$   5,93 R$   ,39 R$    6,29 R$    7,32 R$  7,68
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5.4. Análise das perspectivas de certificação 

5.4.1. Potencial de Certificação Socioambiental FSC

Os extrativistas da Resex do Rio Iriri possuem potencial de certificação socioambiental FSC para 

o manejo dos seus diversos produtos não madeireiros. 

Para que esta certificação seja viável do ponto de vista econômico, deve-se optar por uma cer-

tificação em grupo, que requer um representante legal (ex: associação, cooperativa, etc.) que represente 

formalmente os membros do grupo (extrativistas) frente à certificação.

Como a organização social para a produção encontra-se ainda incipiente, recomenda-se a reali-

zação de uma certificação modular (step by step), que pode levar em torno de três anos, sendo que neste 

período a comunidade vai se adequando paulatinamente às normas da certificação FSC. Durante este pro-

cesso modular, a comunidade já poderá comercializar sua produção com um diferencial (produto controlado 

ou em processo de certificação).

Além disso, alguns pontos críticos foram identificados e necessitam pontos de atenção:

- Necessidade de criação ou fortalecimento da organização social atualmente existente (AMORERI) para 

que esta possa se tornar a gestora da certificação;

- Ausência de um manual de boas práticas (ou planos de manejo simplificados) para os produtos não ma-

deireiros que pretendem ser certificados;

- Ausência de padronização (e treinamento) das práticas de manejo adotadas entre os extrativistas;

- Ausência de um sistema de controle e registro que permita a rastreabilidade da produção; 

- Identificação e utilização de Equipamentos de Proteção individual adequado à realidade e à execução das 

atividades;

- Ferramentas em funcionamento que permitam levantar e acompanhar os custos do manejo;

- Ausência de regras internas e termos de compromisso assinado para assegurar o funcionamento da cer-

tificação em grupo.
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Princípios do FSC Pontos Fortes Fragilidades

P1: Compromisso com o FSC e 
Conformidade Legal

- Não foi identificado envolvimen-
to dos extrativistas com ativida-
des ilegais – necessita aprofun-
dar numa eventual avaliação;
- Há um Conselho Deliberativo da 
Reserva, do qual a AMOREI faz 
parte;
- A área da reserva é grande para 
o pequeno numero de famílias, e 
aparentemente as áreas de APP 
estão conservadas e conciliadas 
com as atividades tradicionais;

- Risco das atividades ilegais de 
retirada de madeira adentrar as 
áreas de manejo dos extrativis-
tas dentro da Resex;
- Risco de retomada das ativida-
des de garimpo pelos extrativis-
tas dentro da Resex;
 - Apesar do incentivo do proces-
so de resgate/fortalecimento das 
cadeias produtivas e da atividade 
extrativista, o processo ainda é 
frágil e incipiente;

P2: Posse & Direitos de Uso & 
Responsabilidades

- A Resex do Rio Iriri está formal-
mente criada;
- O direito de uso dos recursos 
pelos extrativistas está assegura-
do através da criação da Resex;

- A Resex ainda não possui o 
contrato de Concessão de Direito 
Real de uso;

P3 – Direitos dos Povos Indí-
genas e Comunidades Tradicio-
nais 

- Responsabilidade do manejo 
está nas mãos da comunidade 
(extrativistas);

- Risco de conflito entre morado-
res sobre o uso do recurso pesca 
– necessita aprofundar numa 
eventual avaliação;

P4: Relações com a Comunida-
de  & Direitos dos Trabalhado-
res

- Mão de obra envolvida no ma-
nejo predominantemente familiar 
– simplificação de requerimentos 
trabalhistas;

- Ausência de avaliação dos riscos 
à saúde e segurança para a realiza-
ção das atividades de manejo;
- Ausência de identificação e 
utilização e de Equipamentos de 
Proteção individual adequado à 
realidade e à execução das ativida-
des. (Ponto Crítico)
- Necessidade de fortalecimento 
dos espaços apropriados à realida-
de (ex: reuniões periódicas) para 
discussão e resolução de eventu-
ais problemas/conflitos relaciona-
dos ao manejo.

P5: Benefícios da Floresta

- Conhecimento empírico e 
tradicional do manejo de diversos 
produtos não madeireiros (casta-
nha, borracha, copaíba, andiroba, 
artesanato, etc.);
- Utilização de toda a mão de 
obra familiar e local;
- Grande diversificação de uso 
dos recursos da floresta;
- Baixo desperdício associado à 
produção dos não madeireiros;

- Ferramenta em desenvolvimen-
to para levantar e acompanhar os 
custos do manejo; (Ponto Crítico)
- Processamentos locais e bene-
ficiamento são iniciais e incipien-
tes (ex: fase de teste para inicio 
do processo de fabricação de 
mantas de borracha); 
- Ausência de mecanismos para 
diminuir (ao longo do tempo) a 
dependência dos extrativistas 
por apoio externo;
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P6: Impacto Ambiental

- Preservação de mais de 5% de 
área representativa dos ecos-
sistemas manejados dentro da 
Resex (zoneamento contido no 
plano de manejo);
- Não utilização de espécies exó-
ticas nas áreas de manejo;
- Manejo dos PFNMs é realizado 
em pequena escala e baixa inten-
sidade (de acordo com normas 
do FSC);
- Conhecimento por parte dos ex-
trativistas das espécies protegi-
das por lei e o período de defeso 
dos peixes; 
- Não utilização de OGM e agro-
químicos para a produção;

- Necessidade de discussão e 
encaminhamento acerca das 
práticas a serem adotadas (ade-
quadas ambientalmente, mas 
considerando à realidade local) 
sobre o manejo do lixo inorgâni-
co (como embalagens, plásticos 
e outro) tóxico (ex: pilhas, bate-
rias, embalagens de combustível, 
etc.). Não está sendo seguindo 
as recomendações contidas no 
Plano de Uso que recomenda 
recolher e enterrar o lixo;
- Ausência de identificação por 
parte dos extrativistas dos possí-
veis impactos do manejo;
- Ausência de uma proposta 
de mitigação dos possíveis 
impactos que necessitam ser 
identificados (adequados à baixa 
intensidade do manejo);
- Não há padronização entre os 
extrativistas sobre a adoção de 
práticas comuns de manejo; 
(Ponto Crítico)

P7: Plano de Gestão

- Existência de informações e 
documentos que definem alguns 
parâmetros que são a base para 
construção dos manuais de boas 
práticas (ou planos de manejo) 
como o “Relatório Projeto Renas-
cer da Seringa”; “Plano de Mane-
jo da Resex”; “Plano de Manejo 
para a Resex” e o “Relatório do 
Intercâmbio de experiências com 
o Babaçu”;

- Ausência de um manual de 
boas práticas (ou planos de 
manejo) para os produtos mane-
jados, que determine os critérios 
para o bom manejo: freqüência e 
intensidade de coleta, densidade/
abundância das espécies mane-
jadas; determinação do diâmetro/
idade mínima para exploração; 
sazonalidade exploração; ciclo 
de corte (intervalo descanso), 
descrição das técnicas e equipa-
mentos para o manejo, e outros; 
(Ponto Crítico)
- Necessidade de treinamento 
e padronização das técnicas de 
manejo, descritas no manual e 
adotadas entre os extrativistas 
(ex: há seringueiros mais velhos 
e experientes e outros mais 
jovens que cortaram pouco ou 
nunca cortaram);
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P8: Monitoramento  & Avaliação
- Observações empíricas dos ex-
trativistas acerca das mudanças 
ocorridas nas áreas de manejo;

- Ausência de um sistema que 
permita o registro formal (monito-
ramento) das observações empí-
ricas realizadas pelos extrativistas 
acerca das mudanças ocorridas 
nas áreas de manejo (variações 
na produtividade, ocorrência de 
pragas, diminuição/aumento de 
caça, mortalidade, etc.);

P9: Manutenção de Florestas 
de Alto valor de Conservação 

-Toda área é reconhecida pela 
maioria dos extrativistas entre-
vistados como sendo de Alto 
Valor para Conservação (AVC), 
em função da estreita dependên-
cia dos recursos florestais para 
sua sobrevivência (econômica, 
social, cultural, etc.);
- O Plano de Manejo apresenta 
zoneamento e outros elementos 
que permitem identificar atribu-
tos de alto valor para conserva-
ção dentro da Resex;

- Ausência de espaços formais 
para discutir questões referen-
tes às áreas de alto valor para 
conservação;

Cadeia de Custódia

- Existência de uma organização 
(Associação – AMORERI) legal-
mente estabelecida, que poderia 
ser a detentora da certificação 
em grupo;

- Necessidade de fortalecimen-
to da AMORERI para se tornar 
gestor da certificação e do grupo 
de extrativistas ou outro arranjo; 
(Ponto Crítico)
- Necessidade de um termo de 
compromisso assinado dos extra-
tivistas se comprometendo com a 
certificação FSC; (Ponto Crítico)
- Ausência de regras internas 
para funcionamento do grupo 
certificado (regras para entrada 
e saída de membros, as regras 
para se manter dentro do grupo, 
etc.); (Ponto Crítico)
- Definição e divisão de respon-
sabilidades dentro do grupo para 
garantir a aplicação dos requi-
sitos de certificação FSC para 
todos os membros do grupo;
- Ausência de um sistema, 
adequado à realidade local, que 
permita o monitoramento interno 
do manejo realizado pelos inte-
grantes do grupo;
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5.4.2. Potencial de Certificação Orgânica

Os extrativistas da Resex do Rio Iriri possuem potencial de certificação orgânica para o manejo 

dos seus diversos produtos não madeireiros. 

Para que esta certificação seja viável do ponto de vista econômico, deve-se optar por uma cer-

tificação em grupo, que requer um representante legal (ex: associação, cooperativa, etc.) que represente 

formalmente os membros do grupo (extrativistas) frente à certificação.

Alguns pontos críticos foram identificados e precisariam ser trabalhados antes de iniciar um pro-

cesso de certificação, destacando-se questões de rastreabilidade e Sistema de Controle Interno (monitora-

mento) do grupo certificado.

Requisitos Pontos Fortes Fragilidades

Áreas de coleta

-A área de coleta dos PFNM é re-
alizada em locais que não foram 
tratados com produtos químicos 
(agrotóxicos, fertilizantes, entre 
outros) pelo menos nos últimos 
três anos - de acordo com a 
regulamentação pertinente dos 
orgânicos;

-Não há um mapa das áreas de 
coleta, com as delimitações, as 
potenciais fontes de contamina-
ção (tais como estradas, aterros 
sanitários, indústria, pedreiras, 
cidades, casas, etc.) e todos os 
centros de compra e unidades de 
processamento. Para Bio Suisse: 
croqui ou mapa na escala de pelo 
menos, 1:50.000 (Pode ser apre-
sentado um croqui do Google 
Earth, com as delimitações);
-Não há uma lista das áreas de 
coletas, com dados do tamanho 
da área, tipo de vegetação, loca-
lização, etc.;
- Ausência de autorização ou 
atestado de uma autoridade 
competente ou proprietário do 
terreno ou de um perito externo, 
que conhece a situação da área, 
declarando que não foi utilizado 
insumos químicos, herbicidas, 
fungicidas nas áreas de coleta 
nos últimos três anos;
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Plantas coletadas

- Na coleta dos não madeirei-
ros em torno de 20-30% das 
sementes e/ou frutos ficam na 
floresta, conforme requerimento 
da norma;
-A castanha é coletada em seu 
ambiente natural (seguindo 
práticas tradicionais de manejo) 
e não apresenta evidência de que 
coloca em risco o  ecossistema; 

- Ausência de informações sobre 
cada planta coletada, tais como: 
nome botânico, nome do local 
de coleta, parte da planta cole-
tada, período de coleta, área de 
coleta, habitat da planta, método 
de coleta (fazer uma descrição 
detalhada dos métodos);
- Não há definição de quantidade 
(ou %) de cada planta que pode 
ser coletada sem colocar em 
perigo o conjunto da população 
de plantas; 

Avaliação dos Recursos - Não identificado;

- Não há autorização de especia-
listas ou de autoridades compe-
tentes, que defina a quantidade 
de coleta sustentável em uma 
determinada área. O potencial de 
extração deve ser avaliado e as 
quantidades adequadas para a 
coleta sustentável devem ser de-
finidas para produto manejado8; 

Coletores/Extrativistas - Não identificado;

- Não há normas para serem 
seguidas pelos coletores, como 
“Regras de Coleta” ou “Manual 
de coleta orgânica”;
- Ausência de uma pessoa 
designada para o monitoramento 
do extrativismo orgânico, que 
possa verificar se todas as partes 
envolvidas estão implementando 
o Regimento Interno de coleta 
corretamente;

Rastreabilidade/Transparência - Não identificado;

- Não há um sistema documenta-
do que garanta a rastreabilidade 
dos produtos em todas as etapas 
de produção;

Questões de Qualidade - Não identificado;

- Ausência de um Manual de 
Boas Práticas de produção com 
os procedimentos mínimos a 
serem seguidos;

8Alguns sistemas de certificação orgânico aceitam informações técnicas e cientificas encontradas na literatura, bem como as praticas tradicionais para definição 
destes parâmetros.
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Armazenamento9 e Manuseio

- Não verificou-se uso de pro-
dutos proibidos (ex; fumigação 
de embalagens, a irradiação / 
ionização, etc.);

- Ausência de procedimentos de 
separação e identificação (rótulo) 
que possa diferenciar a produção 
orgânica da não orgânica, em 
todas as fases do processo de 
produção (da coleta, passando 
pelo processamento até a emba-
lagem);
- Não há documentação e/ou 
registros de armazenamento, 
estoque e de registros sanitários 
(limpeza), para cada uma das 
fases que inclui manipulação dos 
produtos;
- Não há documentação para 
transporte dos produtos; 

Processamento10 - Não identificado;

- Não há um fluxograma das 
etapas de processamento;
- Não há uma descrição do 
procedimento de separação e 
identificação de acordo com a 
qualidade (produtos orgânicos e 
os não orgânicos);

5.4.3. Potencial de Certificação FairTrade

RESUMO: Os extrativistas da Resex do Rio Iriri apresentam potencial de certificação FairTrade 

para a castanha, em função de já existir um padrão especifico para este produto e em função da FLO já 

haver construído o preço mínimo e determinado o prêmio, condições essenciais para viabilizar uma certi-

ficação FairTrade. Já para o babaçu, não existem padrões e preços (mínimo e prêmio) estabelecidos até o 

momento, o que inviabilizaria a certificação FairTrade destes produtos a curto prazo.

9Requisitos para armazenamento: Manutenção de documentação e/ou registros; Identificação do armazém orgânico como tal; Aplicação de manejo de pragas 
com produtos sintéticos é permitida apenas em armazéns vazios; e Manutenção dos registros sanitários.
10Devem ser documentados: Mercadorias recebidas; Lista dos Ingredientes e auxiliares tecnológicos; Receitas detalhadas e completas, inclusive todos os 
auxiliares.
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Critérios Requisito Mínimo11 Requisito do Processo

1. Desenvolvimento Social

- Devem existir procedimentos 
que garantam que os produtos 
provenientes de membros do 
Comércio Justo sejam mantidos 
separados dos produtos de não 
membros;
- Deve existir uma estrutura orga-
nizacional estabelecida (realizar 
pelo menos uma assembleia ao 
ano; apresentar relatório anual; 
orçamentos e contas apresen-
tadas e aprovadas pela Assem-
bleia Geral; ter pelo menos uma 
pessoa (ou comitê) responsável 
pela gestão da administração e 
contabilidade; necessidade de 
uma conta bancária, normalmen-
te com mais de um signatário);

- As organizações são requeri-
das a fazer planos de negócios 
anuais, planos de previsão de 
fluxo de caixa e planos estratégi-
cos de longo prazo. Esses planos 
devem ser discutidos com todos 
os membros e ser aprovados em 
Assembleia Geral;
- Necessidade de estabelecer 
mecanismos de controles inter-
nos para fiscalizar a administra-
ção do negócio;
 - Necessidade de fornecer trei-
namento e educação em admi-
nistração de negócios e controle 
interno aos seus membros, para 
aumentar o seu entendimento e 
conscientização das suas ope-
rações e, consequentemente, 
permitir-lhes participar mais 
ativamente na administração da 
organização;

2.Desenvolvimento Socioeco-
nômico

- A organização deve possuir 
uma sistema implementado para 
administrar o Prêmio do Comér-
cio Justo de uma forma trans-
parente visando o benefício dos 
membros. O uso do prêmio deve 
ser decidido em Assembleia 
Geral através da aprovação de 
um plano do Prêmio do Comércio 
Justo, devidamente documentado;

- O uso de dinheiro Prêmio de Co-
mércio Justo deve ser planejado, 
monitorado e revisado;
- Fortalecer a organização para 
adquirir mais conhecimento da 
cadeia de fornecimento;

11Requisitos que devem ser satisfeitos antes da certificação inicial.
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3.Desenvolvimento Ambiental

- Definir uma pessoa, com fun-
ções de trabalho descritas para 
ficar responsável por assegurar /
verificar se os extrativistas e as 
operações de processamento 
nas propriedades cumprem com 
os critérios ambientais;
- Os membros da organização 
devem ser capazes de provar a 
origem de sua produção certifi-
cada, e que estes produtos não 
provem de áreas protegidas;

- Desenvolver e implementar um 
Sistema de Controle Interno (SCI) 
da certificação para verificar se 
os membros cumprem com os 
critérios relevantes;
- Assegurar que a coleta das 
espécies de áreas naturais por 
membros da organização seja 
feita de uma maneira que asse-
gure a capacidade de sobrevi-
vência da espécie em seu habitat 
nativo;
- A organização deve ter um 
plano de monitoramento, para 
melhoria das práticas ambientais 
que acompanhará o desempenho 
(identificar os impactos, formas 
mensurar e mitigá-los, forma de 
replicar os impactos positivos 
e sansões aos extrativistas não 
cooperativos e meios de docu-
mentar);
- A organização deve apoiar os 
projetos ambientais e de infra-
estrutura de autoridades locais e 
regionais ou outras organizações 
não governamentais e progra-
mas para melhorar as condições 
de vida de seus membros (por 
exemplo, moradia, abasteci-
mento de água potável, reflores-
tamento, tratamento de águas 
residuais, coleta de lixo e resídu-
os, transporte, infraestrutura da 
comunidade, etc.).
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- A organização deve estabe-
lecer um plano (junto com um 
prazo para sua execução) para 
o descarte de todos resíduos 
perigosos (por exemplo, baterias, 
pilhas, líquidos usados na ma-
quinaria, metais pesados, etc.) 
O plano deve conter pelo menos 
a identificação destes resíduos 
produzidos pela organização ou 
por seus membros; regras para 
a disposição de cada tipo de re-
síduo; sistema de educação para 
todas as pessoas envolvidas 
sobre estas regras e meios de 
verificação se estas regras estão 
sendo seguidas;
- A organização assegura que seus 
membros sejam instruídos sobre 
quais materiais nunca devem ser 
queimados, quais podem sob 
determinadas circunstâncias, 
no caso de não haver alternativa 
ambiental mais adequada.
- A organização assegura que 
seus membros somente usem 
o fogo para limpar ou preparar a 
terra para a produção se reco-
nhecido que esta é a melhor 
opção ecológica.

4. Condições de Trabalho

- O trabalho infantil não deve ocor-
rer. Crianças que ajudam os pais 
depois da escola e durante as fé-
rias não são consideradas trabalho 
infantil, nas seguintes condições:
• O trabalho da criança não pre-
judica a sua assiduidade escolar 
e não é tão exigente a ponto de 
minar a sua formação escolar;
• O trabalho não prejudica o 
desenvolvimento social, moral ou 
físico da criança, e não constitui 
um perigo para a saúde da criança;
• Horários de trabalho são manti-
dos dentro de limites razoáveis;
• Um membro da família deve 
supervisionar e orientar a criança.
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5.5. Identificação de mercado potencial para os produtos não madeireiros

A partir dos contatos realizados, procuramos identificar segmentos e dentro deles os potenciais 

canais para comercialização dos produtos florestais não madeireiros provenientes das três Resex da Terra 

do Meio. 

Foi possível identificar algumas características, demandas e exigências comuns a uma parte do 

público contatado, referente a requisitos para comercialização, onde destacam-se:

• Preferência por parte das empresas em realizar compras coletivas, ou seja, compra de extrativistas 

organizados através de uma organização formalizada (associação, cooperativa ou outra forma jurídica), 

que resultam na possibilidade de compra de volumes maiores e com adequação fiscal/legal (Nota fiscal, 

recolhimento de impostos, etc.);

• Exigência de qualidade do produto (condições de coleta - boas práticas, produção, armazenamento e 

embalagem no campo – as exigências são específicas e variam de acordo com cada produto e segmento 

– cosmético, alimentício, etc.);

• Necessidade de frequência e volumes constantes para comercialização; 

• Cumprimento de prazos e volumes para entrega por parte dos extrativistas;

• Formas de pagamento mais comuns: após a entrega do produto, geralmente sem adiantamento;

• Exigência de rastreabilidade da produção (do campo até a composição dos lotes);

• Importância dos extrativistas conhecerem os custos reais de produção (ajuda no momento da negocia-

ção dos contratos e preços);

• Demanda de garantias ou certificação - Produtos da Amazônia, apesar de ter um grande apelo, podem 

oferecer riscos ao comprador, se não possuir garantias de que estão sendo produzidos/manejados princi-

palmente com critérios sociais e ambientais.

Foram contatadas até então 14 empresas do segmento de cosmético, alimentício e borracha, 

conforme a tabela abaixo:

Segmento Número de Empresas Contatadas
Alimentício 8
Cosmético 5
Borracha 1
TOTAL 14 empresas
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Dentre estas empresas contatadas, duas estão em fase final de negociação de compra da produ-

ção conforme detalhamento abaixo: 

- Empresa do segmento de Borracha: Negociação em estágio avançado - Empresa que fabrica e 

comercializa artefatos de borracha, com grande interesse na compra e parceria junto aos extrativistas para 

estruturação de uma cadeia de comercialização baseada em princípios de produção sustentada e comér-

cio justo. Após três reuniões, o presidente da empresa encaminhou uma carta se comprometendo com a 

compra no primeiro ano de toda a borracha produzida nas três Resex (Rio Xingu, Iriri e Riozinho do Anfrísio), 

propondo-se a pagar um preço diferenciado no valor de R$ 4,00/Kg (preço no mercado local é de R$ 1,80/

Kg), com contrato com validade de três anos, com possibilidade de renovação posterior. Foi acordado que 

a primeira produção será entregue no porto de Altamira/PA, sendo uma produção mínima de 3,5 toneladas, 

podendo chegar até 7 toneladas.

- Empresa do segmento de Cosmético: Negociação em estágio intermediário - Empresa de fabri-

cação e comércio de matérias-primas para perfumaria e cosméticos, interessada no óleo de copaíba. Foram 

coletadas e enviadas dois lotes de amostras destes produtos, que foram aprovadas. A empresa se propôs 

a fazer uma primeira compra de um tambor de 200 Kg de óleo, a fim de fazer um teste na fábrica com um 

volume maior. A empresa se propôs a pagar um preço de R$ 25,00/Kg, preço este considerado pelos extra-

tivistas como acima do “preço justo” (preço médio no mercado local é de R$ 14,00/Kg).  A empresa reafir-

mou interesse em firmar contratos de compra de mais longo prazo, com volumes que variam em torno de 

2 toneladas/ano. A empresa também tem interesse em obter no produto com certificação socioambiental 

FSC para o óleo de copaíba, que seria pago com um ágio previamente acordado entre as partes. Estamos 

em fase de aguardar o resultado do processamento industrial do tambor de 200 Kg, para dar segmento no 

processo.
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ANEXO 1 – Modelo de Questionário 

Entrevista

Entrevistador:_____________________________________Data:____ / ____/ 2010  

Horário: Início ____:____hs   e   Termino: ____:____h   =   tempo aprox.:______minutos

Informações gerais

Resex:   (      ) Iriri         (      ) Riozinho do Anfrísio

Núcleo: ____________________________

Nome Produtor: ___________________________________________________________

Produtos 

Com quais produtos da floresta sua família trabalha? 

(    ) Castanha ; (    ) Borracha ; (    ) Babaçu ; (    ) Andiroba; (    ) Copaíba. 

Outros: _______________________________________________

Anexos6



53

PERGUNTAS / PRODUTOS Castanha Borracha
Quantas pessoas além de você traba-
lham na produção?
Qual o potencial de produção da área de 
coleta? (numero de pique, estradas, ar-
vores, há, ou outros – colocar unidade) 
A coleta é feita fora da área da Resex? Onde?
Qual a quantidade produzida em 2008? 
(quantidade e unidade)
Qual o preço comercializado em 2008? 
(em R$ por unidade) 
Qual a quantidade produzida em 2009? 
(quantidade e unidade)
Qual o preço comercializado em 2009? 
(em R$ por unidade) 
Este preço está bom? Sim ou Não
Qual o preço que você considera justo? 
(em R$ por unidade)
Quanto você acha que vai produzir em 2010?
Qual o preço para venda em 2010?
Quando a área produziu menos, qual foi 
a produção?
Quando a área produziu mais, qual foi a 
produção?
A venda é feita a troco ou a dinheiro?
É feito algum adiantamento? Dinheiro ou 
troco?
É feito alguma nota, recibo ou registro?

CUSTOS

Qual o “passo a passo” do trabalho desde a coleta até a venda? 

Produto 1:

Passos
Tempo gasto e nu-
mero de pessoas

Materiais e Preço dos Materiais
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Produto 2:
Passos Tempo gasto Materiais e R$

Produto 4:
Passos Tempo gasto Materiais e Custo (R$)

Produto 3:
Passos Tempo gasto Materiais e R$

Qual o valor pago pela diária da região? _____________________________________

Onde é feito o armazenamento dos produtos antes de serem vendidos? Exemplo: Jirau, debaixo 

da casa, paiol, dentro de casa, etc.

Produto 1:__________________________Local:_____________________________

Produto 2:__________________________Local:_____________________________

Produto 3:__________________________Local:_____________________________

Produto 4:__________________________Local:_____________________________
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Há alguma exigência dos compradores em relação à qualidade dos produtos? 

Produto 1:_________________   (  ) Não;  (  ) Sim:   Qual? _________________________

_________________________________________________________________________

Produto 2:_________________   (  ) Não;  (  ) Sim:   Qual? _________________________

_________________________________________________________________________

Produto 3:_________________   (  ) Não;  (   ) Sim:   Qual? _________________________

_________________________________________________________________________

Produto 4:_________________   (  ) Não;  (   ) Sim:   Qual? _________________________

_________________________________________________________________________

Há alguma prática ou jeito de trabalhar que seja importante para conseguir um produto de qualidade? 

Produto 1:_________________   (  ) Não;  (  ) Sim:   Qual? _________________________

________________________________________________________________________

Produto 2:_________________   (  ) Não;  (   ) Sim:   Qual? _________________________

_________________________________________________________________________

Produto 3:_________________   (  ) Não;  (  ) Sim:   Qual? _________________________

_________________________________________________________________________

Produto 4:_________________   (  ) Não;  (   ) Sim:   Qual? _________________________

_________________________________________________________________________

Informações complementares:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ANEXO 2 - Mapa Resex do Rio Iriri
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Parceiros:
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ANEXO 3 - Lista dos Participantes das Oficinas e Entrevistados

Atores sociais entrevistados:

57

Lucimara Souza IPAM - Coordenadora da Região da Terra do Meio
Marcio Luiz Silva Souza e Francinaldo Lima ISA - Técnico Florestal e Biólogo, respectivamente
Luis Wagner ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Michele Ferreira ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Marcos Rocha ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Silvano Bonfim Costa Comerciante, importador e exportador de Altamira

Nome Localidade
Sebastião de Assis Freire (Bastião) Morada Nova
Mario Marinho de Sousa São Lucas
Xaviel de Aguiar da Conceição e Zelda Duarte Machado Boa Vista
Francisca das Chagas Araújo Rio Novo
Silvano Bonfim Costa Comerciante, importador e exportador de Altamira

Nome Localidade
Sebastião de Assis Freire (Bastião) Morada Nova
Domingos da Silva Carajá
Mario Marinho de Sousa São Lucas
Xaviel de Aguiar da Conceição Boa Vista
Francisco Neves de Sousa (Manelito) Roberto
Manoel do Carmo Neves Roberto
Fernando Meneses da Silva (Baiano) Morro do Gabriel
Edson da Anunciação da Silva (Tatu) Pontão do Fava
Pedro Feira dos Santos / filho Francisco Bandeira dos Santos Cachoeirinha
José Moreira da Silva (Simbereba) Maribel
José Ribeiro Gomes (Zé Li) São Jorge

- Moradores entrevistados: 

- CADEIA DA CASTANHA

- CADEIA DO BABAÇU
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Resumo do número de Participantes das Oficinas Participativas:

Núcleo Quantidade de participantes
São Lucas 16
Santa Luzia 19
Furo do Fava 12
São Francisco 37
TOTAL 84
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Participantes das Oficinas Participativas, distribuídas nos núcleos:

- SÃO LUCAS:
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- SANTA LUZIA/PATI:
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- FURO DO FAVA:
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- SÃO FRANCISCO:
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- PRAIA:
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ANEXO 4 – Relatório de Intercâmbio do Babaçu
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Realização

O Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, criada em 1995 para pro-
mover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e para gerar benefícios sociais nos setores florestal e agrícola.


