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O Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) foi convidado pelo ISA (Institu-

to Socioambiental) a contribuir com o projeto na região da Terra do Meio, com enfoque no componente de 

certificação e mercado. O objetivo principal é fortalecer o manejo florestal comunitário como mecanismo 

de apoio ao processo de consolidação das três Reservas Extrativistas (Resex) da Terra do Meio (Resex do 

Rio Xingu, do Iriri e do Riozinho do Anfrísio).

O projeto é financiado pelo Fundo Vale e consiste, nesta primeira etapa, na avaliação do manejo 

e do potencial de negócio das principais cadeias produtivas trabalhadas pelos extrativistas. Esta análise 

dará condições para a proposição de um plano de trabalho para o fortalecimento das principais cadeias 

produtivas com potencial de negócio, visando à comercialização de produtos diferenciados e de maior va-

lor 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 ma-

nutenção das florestas, por reduzirem o risco de desmatamento e contribuírem para a consolidação destas 

Unidades de Conservação.

Este relatório apresenta o resultado do primeiro levantamento realizado na Resex do Rio Xingu no 

período de 1 a 12 de março de 2010, com enfoque nas cadeias produtivas da castanha, borracha e peixes 

ornamentais.

O trabalho realizado na Resex do Rio Xingu teve um caráter piloto, tanto na aplicação do método 

de campo quanto no processamento e tratamento das informações levantadas. 

Este relatório, portanto, deve ser lido e analisado como uma base para a discussão sobre as 

abordagens que poderão ser adotadas na continuidade do projeto e às adequações metodológicas a serem 

implementadas. Assim, novas e mais aplicadas perspectivas serão consolidadas para a realização do tra-

balho nas Resex do Iriri e do Riozinho do Anfrísio. Vale ressaltar que, com a consolidação deste relatório, 

será elaborada uma versão simplificada, reformatada e com linguagem adequada, orientada para o retorno 

às comunidades.

Apresentação1
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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-

ções e validando os dados já levantados. 

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

despendido 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 ren-

da, 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 Borracha já foi a principal cadeia e fonte de renda dos extrativistas da Resex do Rio 

Xingu. Apesar da nova geração de extrativistas não deterem o conhecimento prático do corte da borracha, 

os mais velhos e experientes, detém o conhecimento do manejo adequado da espécie e possuem o desejo 

de retomar a produção. Para que isso ocorra, torna-se necessário o entendimento dos custos, melhorias a 

serem realizadas nessa cadeia e o valor que tornaria a atividade atrativa novamente.

Assim, como resultados das análises, o trabalho mostra que o valor praticado atualmente no mer-

cado local (R$ 1,80/Kg) remunera muito mal o seringueiro, com uma diária de apenas R$ 6,52 pela borracha 

vendida na Resex e R$ 2,74 quando vendida em Altamira.

Para uma diária mínima de R$ 20,00, praticada localmente, o valor do quilograma de borracha 

deveria ser de R$ 3,49 na Resex e de R$ 3,96 quando vendida em Altamira. Assim, o valor proposto pela 

Política de Garantia do Preço Mínimo (PGPM), de R$ 3,50/Kg, seria suficiente para tornar viável a produção 

de borracha frente a trabalhos remunerados por diárias, quando o produto fosse vendido na Resex. O valor 

de R$ 4,00/Kg, considerado no trabalho como diferenciado, é suficiente para essa mesma diária com venda 

em Altamira, porém não considera o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) e outros custos, 

como armazenamento, no caso de comercialização para empresas de outros estados e sem representantes 

locais.

Resumo Executivo2
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Para a Borracha já está em andamento uma parceria comercial e ações de melhoria e retomada da 

atividade. Há uma perspectiva de parceria e diálogo entre os diferentes atores, com a melhoria do processo 

de produção e comercialização se fortalecendo pelos próximo três anos. 

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. Isso fica claro ao se analisar os resultados do trabalho, 

sendo que a diária, com o valor da caixa de castanha a R$ 16,41, é de R$ 7,49 na Resex. Caso o extrativista 

comercialize em Altamira, o valor fica negativo, com uma diária de - R$ 3,38.

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

diária de R$ 18,79 para a castanha vendida na Resex. Para obter o valor da diária de R$ 20,00 seria neces-

sário um preço de R$ 27,30/caixa para a venda na Resex e R$ 36,77/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.

A Cadeia do Peixe Ornamental representa uma atividade econômica importante para várias 

famílias na Resex Rio Xingu, principalmente no período do verão, época em que a coleta pode ser realizada 

sem auxílio de equipamentos de mergulho. 

Não foram obtidas informações consistentes que permitissem fazer estimativas de volumes de 

produção e receita obtida pelos coletores, o que possibilitou realizar apenas o levantamento do custo de 

produção ao invés de uma análise socioeconômica detalhada como foi feita para a borracha e a castanha. 

O custo de produção da atividade de coleta de peixe ornamental foi de R$ 1.845,88 no período do 

inverno, com utilização de equipamentos de mergulho, e de R$ 154,10 no período do verão, sem utilização 

de equipamentos.

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

tos borracha e a castanha produzidas na Resex, existe mas possuem limitantes comuns que precisam ser 

trabalhados. Entre elas destacam-se: criação ou fortalecimento das instituições representativas, estrutu-

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

conhecimento), rastreabilidade dos produtos, segurança no trabalho, acompanhamento de custos, monito-

ramento, entre outros pontos apresentados mais detalhadamente ao longo do relatório.
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A certificação Fair Trade para a borracha possui uma baixa possibilidade de ocorrer em função de 

não existirem, atualmente, padrões desenvolvidos, tampouco determinação dos preços mínimos e prêmios 

por parte das entidades certificadoras, sendo condições exigidas para este tipo de certificação.

O Potencial de Negócios levantado apresenta boas perspectivas e desafios para a borracha e a 

castanha, com mercados dispostos a pagar um preço diferenciado pelos produtos extrativistas, em função 

dos demais serviços prestados como conservação da floresta, biodiversidade, manutenção da cultura ex-

trativista 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); demanda por compra de volumes maiores, com frequência 

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 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 momento da 

negociação dos contratos e preços) e demanda dos compradores por garantias ou certificação.
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Objetivo Geral:

Avaliar a situação atual e o potencial de negócios das cadeias da Borracha, Castanha do Brasil e 

Peixes Ornamentais da Resex do Rio Xingu, com vistas à proposição de um plano de trabalho para o forta-

lecimento das principais cadeias extrativistas e o acesso a mercados diferenciados.

Objetivos Específicos:

- Caracterizar os processos produtivos;

- Realizar uma análise socioeconômica, com ênfase nos custos e receitas de produção;

- Analisar as condições atuais da gestão para o negócio;

- Avaliar as práticas de manejo florestal adotadas para as cadeias;

- Avaliar as perspectivas e possibilidades de certificação dos produtos;

- Identificar as oportunidades e condições para negócios com empresas.

Objetivo3
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4.1. Levantamento de dados secundários e contatos com outras instituições

Inicialmente foram organizados todos os documentos relacionados à cadeia produtiva, à Resex do 

Rio Xingu e aos processos que tivessem qualquer interface com os objetivos deste trabalho. Os documen-

tos 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;

- Portfólio da Borracha das Resex da Terra do Meio – ISA;

- Relatório do “Projeto Renascer da Seringa” – ISA;

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

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

bro de 2009;

- “Plano de Estruturação de Negócio Sustentável - Alternativas de Modelos de Negócios para as Comunida-

des Extrativistas e Indígenas da Terra do Meio - PA”, de outubro de 2009 – IBENS.

Método4
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4.2. Preparação e formatação dos instrumentos a serem utilizados

Com base na análise de todos os dados e informações secundárias disponíveis sobre a Resex do 

Rio Xingu, foi estruturada uma primeira listagem das informações existentes. 

As informações a serem levantadas na Resex do Rio Xingu foram então correlacionadas com os 

principais métodos e instrumentos (questionários, roteiros de entrevistas semiestruturadas, observações 

de campo e oficina participativa) a serem utilizados e com o potencial de fornecimento das respectivas 

informações por cada grupo de atores locais (Órgãos Governamentais; ONGs e consultores; Comerciantes; 

e Comunidade - líderes e moradores). As informações foram também correlacionadas às fontes de dados 

secundários que poderiam vir a suprir ou fundamentar o levantamento.

Estando definidos e validados os pontos a serem levantados, foi estruturada uma tabela (ANEXO 1) 

que serviu de referência para a elaboração de roteiros de entrevista específicos para cada ator social das cadeias 

produtivas de produtos florestais não madeireiros da Resex do Rio Xingu, bem como o método da oficina parti-

cipativa. Ou seja, por meio desta dinâmica de trabalho, as equipes do Imaflora, do ISA e o consultor contratado 

tiveram a oportunidade de estruturar todos os roteiros e respectivas abordagens, assegurando que todas as 

informações necessárias viriam a ser levantadas.

4.3. Entrevistas com instituições e moradores

Com uma série de roteiros elaborada e organizada entre órgãos do governo, ONGs, comerciantes 

e líderes comunitários, foi articulada uma agenda de entrevistas. 

Da mesma forma, foi elaborado um questionário (ANEXO 2) que serviu como roteiro para a re-

alização das entrevistas durante as visitas domiciliares aos moradores da Resex. As entrevistas foram 

aplicadas com a abordagem familiar, junto ao homem ou à mulher, mas preferencialmente junto ao casal. 

O questionário, em última análise, funcionou mais como um roteiro de entrevista semiestruturada, pois as 

questões não foram seguidas com rigor.

É necessário ressaltar, para que se compreenda o reduzido número de entrevistados, que foi uti-

lizado um critério geográfico, conforme o mapa anexo (ANEXO 3), assegurando-se a cobertura de toda a 

área da Resex, para se garantir a compreensão sobre os diversos aspectos das três cadeias. 
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Também com o propósito de serem evitadas as redundâncias e o desgaste excessivo dos infor-

mantes, os questionários foram aplicados prioritariamente junto aos moradores que não participaram das 

oficinas, cujo método será apresentado a seguir.

Por termos conhecimento sobre as principais atividades dos moradores de cada núcleo, deci-

dimos realizar apenas uma oficina exclusiva sobre cada cadeia, naquele núcleo onde a atividade é mais 

relevante. As entrevistas sobre determinada cadeia foram feitas apenas junto às famílias dos demais núcle-

os, ou seja, junto àqueles que não tiveram a oportunidade de participar das oficinas. Ao longo da viagem, 

procuramos identificar e validar informações sobre as experiências dos moradores, para assegurar que 

estávamos agregando consistência e precisão às informações levantadas.

4.4. Observação Participante

Com o objetivo de se conhecer o trabalho de forma mais aprofundada, foi realizado um esforço 

para a observação dos procedimentos cotidianos e das práticas produtivas. Sem o objetivo de serem co-

letados dados quantitativos, para que fosse viabilizada alguma percepção sobre as práticas relatadas, foi 

solicitado a alguns moradores que demonstrassem algumas práticas de manejo. Apesar do caráter simula-

do, visto que não estivemos em campo no período de produção, foi possível observarmos algumas práticas 

e identificar os cuidados necessários para se ter um manejo adequado nas diferentes etapas, como a de 

colocação de tigelas, raspagem do painel e de corte da seringueira, além da própria coleta da borracha.

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.
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4.5. Oficina Participativa

Conforme apresentado anteriormente, as três Oficinas Participativas foram realizadas, respectiva-

mente, nos núcleos onde a atividade é mais relevante e envolve o maior número de extrativistas. Participa-

ram das oficinas 28 moradores, conforme lista anexa (ANEXO 4), sendo:

- Oficina da cadeia da Borracha: Núcleo Baliza;

- Oficina da cadeia dos Peixes Ornamentais: Núcleo Morro Grande;

- Oficina da cadeia da Castanha: Núcleo Morro do Felix

As oficinas seguiram o método pré-elaborado (ANEXO 5) e foram organizadas em três momentos: 

apresentação do projeto e dos objetivos das oficinas; manejo, produção e comercialização; e gestão da 

produção e das finanças.

Após a apresentação dos participantes, do projeto e das oficinas, foi proposta a construção do 

“passo a passo” da produção de cada uma das cadeias, a partir do qual foram discutidas várias questões 

sociais, culturais, ambientais e econômicas sobre a atividade. Além de possibilitar o levantamento de 

informações necessárias, as oficinas representaram um importante momento de nivelamento destas infor-

mações, de repasse de conhecimento para os mais jovens e para as mulheres que não trabalham com as 

cadeias específicas e de entendimento sobre os objetivos do presente trabalho.
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4.6. Avaliação preliminar do potencial de certificação

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.

A partir dos contatos realizados com os potenciais compradores, foi possível identificar a de-

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

comércio justo (Fair Trade). 

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

pedita do potencial de certificação do manejo realizado pelos extrativistas da Resex para os produtos flo-

restais não-madeireiros (borracha e castanha), 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 Fair Trade foi identificado apenas as questões aplicáveis à realidade dos extrativistas da Resex, 

buscando 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 funcionários e seus direitos, uso de OGM (Organismo Geneticamente Modificado), uso de agroquímico 

para o plantio, uso da água na agricultura e outros que não foram avaliadas por serem consideradas não 

aplicáveis à realidade da Resex.

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 cruciais 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 cer-

tificação em grupo1, através de uma entidade que seria a responsável legal pela certificação, no caso a 

AMOMEX (Associação dos Moradores da Reserva Extrativista do Rio Xingu), associação que representa os 

moradores da Resex do Rio Xingu.

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. 

1Tipo de certificação conjunta que reduz significativamente o custo de um processo de certificação.
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Para a Certificação Orgânica foi utilizada como referência a orientação do Guidance Manual for 

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

prador (americano, europeu, japonês, etc.), os requisitos para certificação orgânica podem variar sensivel-

mente (exigências variam de acordo com cada país: CE, JAS, NOP, Bio Suisse, etc.) e, portanto, podem ser 

requeridos alguns ajustes que não estão contemplados neste documento.

Para realizar a avaliação do potencial de Certificação Fair Trade (Fair Trade 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. 

4.7. Levantamento do potencial de negócios

O trabalho com certificação conduzido pelo Imaflora tem permitido um contato direto com uma 

série de indústrias e empreendimentos 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 iden-

tificação de potenciais canais de comercialização para os produtos originados das três Resex da Terra do 

Meio, além de ter participado de feiras e encontros específicos para discutir e avaliar o potencial de mer-

cado de produtos extrativistas. 

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 de matéria-prima extrativista.

2Escrito pela SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) e IMO (Instituto de Mercado Ecológico) em março de 2005, pois as normas no geral (Comunidade 
Européia (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

Foram constatados 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 tra-

balham sozinhas ou, 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 “nú-

cleo”, para onde convergem quando há reuniões ou algum momento em que a participação seja necessária.

Os moradores se autoidentificam com cinco núcleos: Baliza, Pedra Preta, Morro Grande, Humaitá 

e Morro do Felix.

Há uma associação de moradores, a AMOMEX, que está regularizada e tem como patrimônio dois 

barcos, um em operação e o outro em construção, ambos conquistados por meio de projetos e parcerias.

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

ção extrativista, em geral, não é organizada em grandes grupos e todos dependem dos comerciantes locais 

(regatões3), 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 atividade, os levam a 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 específico da borracha, no entanto, por estarem em processo de resgate da atividade 

com incentivo do ISA, FVPP (Fundação Viver, Produzir e Preservar) e outros parceiros, há perspectivas de 

organização da produção e comercialização coletiva. Por ser este o primeiro ano e até o momento não ter 

sido efetuada qualquer comercialização, a proposta de organização da produção ainda se encontra na fase 

de planejamento.

Resultados5

3Comerciante proprietário de embarcação, normalmente de origem local, que compra a produção extrativista, normalmente em troca de mercadorias (alimentos, 
roupas, remédio, e outros), para serem revendidos na cidade e realiza serviços de transporte e “crédito” através do adiantamento de mercadorias. 
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No caso da castanha, ao longo de todo o ano, independente da dinâmica de trabalho, os coleto-

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

tados mantém relações com quatro destes comerciantes. Há perspectivas de organização da produção e 

comercialização coletiva, mas o processo ainda se encontra nas fases iniciais.

No caso da cadeia de peixes ornamentais, há uma diferença na dinâmica de trabalho do inverno 

e do verão. A produção dos coletores é sempre individual, apesar de sempre haver alguma forma de agrupa-

mento, seja familiar ou pela vizinhança. No inverno há ainda um aspecto a mais de trabalho coletivo, pois os 

coletores compartilham a mesma embarcação e compressor de ar. Ao longo de todo o ano, independente 

da dinâmica de trabalho, os coletores vendem sua produção para os comerciantes da própria Resex. A 

maior parte da produção é vendida para três comerciantes. Para duas das seis principais espécies comer-

cializadas, a diferença entre o preço pago na Resex e pelo comprador na cidade é de 20%. Para outras duas 

é de aproximadamente 50% e para as duas restantes é de 100%. 

Além destas três cadeias de produtos da sociobiodiversidade, que são prioritariamente abordadas 

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

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

integrada às atividades no seringal e nos castanhais, como, por exemplo, no caso da andiroba, que é co-

letada na mesma época da Castanha, ou dos cipós e outras fibras para a produção artesanal de utensílios, 

que são coletados ao longo do trabalho com os demais produtos. Além destes exemplos, 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, estrategicamente, deve ser 

um dos elementos a fundamentar os planos de organização da produção.

 De qualquer forma, a organização da produção para comercialização dependerá, possivel-

mente, da AMOMEX, que deve ter seu modelo de gestão revisto, por meio de processos que estejam in-

tegrados às dinâmicas sociais locais. A AMOMEX, 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 AMOMEX.



28

5.2. CADEIA DA BORRACHA

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

- Caracterização dos extrativistas:

Além dos 12 moradores que colaboraram no momento coletivo da Oficina Participativa, cinco pes-

soas responderam ao questionário. Com base na sistematização dos resultados, foi formulada a seguinte 

caracterização:

Os extrativistas de borracha do Rio Xingu trabalham também com outras cadeias de produtos flo-

restais não madeireiros, especialmente a Castanha do Brasil. A base do trabalho e do sistema de produção 

é familiar, com força de trabalho média de três a quatro pessoas. Apesar disso, a maioria dos extrativistas 

trabalha sozinho na produção de borracha, ou, no máximo, com mais uma pessoa. Nem todos os extrativis-

tas já abriram as três estradas de seringas que promovem a dinâmica ideal de trabalho. Alguns trabalharam 

neste primeiro ano de retomada da atividade com apenas duas estradas, que têm um número de árvores 

que varia de 220 a 380 árvores. O preço praticado em 2008 foi de R$ 1,80/kg de borracha, considerado 

injusto por todos os extrativistas. O preço afirmado por todos como sendo justo é o mesmo da Política de 

Garantia de Preço Mínimo, R$ 3,50/ kg de borracha.

- Práticas de manejo e produção

Hoje, 14 famílias da Resex do Rio Xingu estão participando do projeto realizado pelo ISA, denominado “Renascer 

da Seringa”, que disponibilizou recursos e utensílios para o trabalho nos seringais, para a reabertura das estradas 

de seringa. Este é um esforço de resgate de uma atividade econômica que já foi a mais importante da região e, 

hoje, tem o conhecimento sobre as práticas de manejo e produção restritas a alguns extrativistas mais velhos, 

que chegaram a trabalhar com seus pais e tios nos seringais.

Dos 12 participantes da Oficina Participativa, que representam nove famílias da Resex, três deles trabalharam na 

coleta do látex e produção de borracha. Além de descreverem detalhadamente o “passo a passo” do processo 

produtivo, forneceram informações para a estruturação dos seguintes parâmetros produtivos:

- Cada seringueiro deve trabalhar idealmente em três estradas;

- A média deve ser de 300 seringueiras/estrada;

- Após os primeiros 15 dias, obtém-se uma produção média diária de até 30 litros de látex por estrada. 

Porém a média geral é de 20 litros;

- 2 litros de látex produzem 1 kg de borracha;

- Cada estrada deve ter o descanso de dois dias (10 dias de corte por estrada, a cada 30 dias);

- Quando a estrada é reaberta, a produtividade é menor no primeiro mês;

- A coleta é realizada durante seis meses: junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro; 

- Não há exploração durante o mês de setembro, quando ocorre a troca da folhagem das árvores. 
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As etapas do processo de produção do látex prensado foram descritas e registradas ao longo da Oficina Parti-

cipativa, explorando-se também a descrição da atividade e os procedimentos, práticas e condições que devem 

ser mantidas. Ao longo da oficina e das entrevistas, procuramos explorar a percepção dos extrativistas sobre 

suas experiências e práticas que garantam a qualidade do produto, bem como sobre as condições exigidas pelo 

mercado. As informações levantadas são as seguintes:

Etapas do manejo:

Etapa 1: Determinar o traçado das estradas de seringa na floresta.

Descrição: Na primeira abertura, o mateiro e o toqueiro4 localizam as árvores de seringa e determinam o 

traçado da estrada.

Prática: Mateiro e toqueiro experientes.

Tempo: 2 pessoas/ 2 a 3 dias/ estrada.

Etapa 2: Abrir as estradas de seringa 

Descrição: Abertura e/ou limpeza da estrada de seringa.

Prática: Corte raso/baixo dos tocos para evitar acidentes e facilitar locomoção. 

Tempo: 2 pessoas/ 5 dias/ estrada.

Etapa 3: Dividir bandeiras5, raspar e entigelar  

Descrição: Fazer os preparativos para o início do corte. Divide a circunferência do tronco em quatro partes 

iguais, de modo que metade seja preparada para o corte e outra metade para o descanso. A preparação 

consiste na raspagem e depois na colocação das tigelas, onde uma das formas de fixar as tigelas é susten-

tando-as com auxílio de um pé-de-bode6 na base da árvore.

Prática: Raspar superficialmente (tirar apenas o lodo e a casca morta), sem ferir o tronco.

Tempo: 2 pessoas/ 1 dia/estrada.

Etapa 4: Corte 

Descrição: Corte (risco diagonal descendente) realizado na superfície do tronco para colheita do leite. 

Prática: Primeiro corte deve ser feito dois dias depois da raspagem; um corte por dia; corte superficial (sem 

deixar sair água).

Tempo: 1 pessoa/ ½ dia / estrada.

4O mateiro é quem localiza as seringueiras na floresta e o toqueiro é quem determina o melhor traçado da estrada.
5As bandeiras são os painéis delimitados no tronco da seringueira, que ocupam ¼ da circunferência do tronco e tem a altura correspondente ao número de cortes 
que serão feitos em cada período de coleta.
6Suporte para a tigela feito com uma vara de madeira, cortada em “X” na parte superior, para apoiar a tigela, e fixada no chão na base da arvore.
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Etapa 5: Colheita

Descrição: Recolhimento do leite armazenado nas tigelas. Recolhe primeiramente no balde de seis litros e 

depois vai armazenando no saco encauxado (mochila artesanal).

Tempo: 1 pessoa/ ½ dia / estrada.

Etapa 6: Beneficiamento/prensagem 

Descrição: O leite é coado e colocado inicialmente em uma forma do tamanho da prensa até solidificar, 

quando será transferido para a prensa manual, feita de madeira pelos seringueiros. 

Práticas:  Coar o leite; prensar até retirar toda a água; 

Tempo: 1 pessoa/ 1 hora/ 1 dia (máximo) 

Etapa 7: Estoque

Prática: Armazenar em local protegido. 

Tempo: 1 pessoa/10 minutos/ 1 dia.

Recomendações das Boas Práticas de Manejo da Borracha

• Durante a limpeza das estradas, realizar o corte baixo dos tocos para evitar acidentes e facilitar a locomo-

ção dos extrativistas na estrada;

• Divisão correta da bandeira de forma que a circunferência do tronco seja dividida em quatro partes iguais, 

sendo que metade seja preparada para o corte e a outra metade para o descanso; 

• Fazer a raspagem superficial do tronco (antes de iniciar o corte) de forma a retirar apenas o lodo e a casca 

morta, sem ferir o tronco; 

• Realizar apenas um corte por dia; 

• Realizar o corte de forma superficial (não profundo) na casca, de forma que não saia água, pois este é um 

indicador de que o corte foi profundo, podendo levar à morte da árvore; 

• Respeitar o intervalo de corte de dois dias para cada árvore; 

• Respeitar o período de descanso durante o mês de setembro, conhecido como “Piroca”, quando ocorre 

a troca da folhagem das árvores;

• Durante todas atividades, usar sapatos e roupas adequadas de forma a evitar acidentes;   

• Coar o látex antes de prensar o bloco para evitar impurezas e assegurar qualidade; 

• Prensar de modo a retirar o máximo de água, de forma a minimizar o odor. 

Outras Recomendações:

• Capacitar os mais jovens sobre a técnica de corte (atualmente, apenas os mais velhos detêm o conhe-

cimento pratico);

• Definir conjuntamente e padronizar os parâmetros de boas práticas entre os extrativistas.
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5.2.2. Custo de produção

O custo de produção da borracha na Resex do Rio Xingu é aqui apresentado com as devidas 

explicações, premissas e baseado nos resultados obtidos das entrevistas e oficinas realizadas com os ex-

trativistas, 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 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. 

PREMISSA 1: A primeira premissa é de ordem geral. Foram adotados três diferentes níveis de pro-

dução associados ao preço praticado, visando uma projeção da produção ao longo dos anos. Considerou-se 

que o seringueiro vai trabalhar mais ou menos dependendo do senso de compensação financeira, que, por 

sua vez, é estimulado pelo preço, respeitando um limite histórico e de potencial de produção familiar e das 

estradas. A seguinte tabela apresenta as três condições de preço e respectivos níveis de produção:

Tabela 1. Preços, condições e níveis de produção considerados para a realização da análise 

de custo de produção.

Produção Condições de Preço Preço (R$)
Mínima  Média do mercado local 1,80 
Média Política de Preço Mínimo (PGPM) 3,50 
Máxima Diferenciado 4,00 

Esta premissa fundamenta a construção da tabela que se apresenta a seguir, onde se dimensiona 

o número de dias em que o seringueiro vai trabalhar na atividade. 

Tabela 2. Estimativa de tempo dedicado ao manejo e volume de produção por extrativista.

Produção
Mínima Média Máxima Unidade

Número de dias trabalhados por mês 7 11 16 dias 
Número de meses trabalhados por ano 6 6 6 meses 
Quantidade de borracha produzida por dia 10 10 10 Kg
Produção Anual Individual 420 660 960 Kg 
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Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimen-

sionamento da quantidade de dias de trabalho realizado durante o ano, entre junho e dezembro. Mas, antes, 

deve ser apresentada mais uma premissa:

PREMISSA 2: Há uma diferenciação para a quantificação dos dias de trabalho permanente e dias 

de trabalho anual, visto que o propósito é o do dimensionamento do custo anual de produção. Para o traba-

lho permanente (traçado e abertura da estrada), aquele que só é feito no início do trabalho em determinada 

estrada, os dias de trabalho foram decompostos ao longo de 20 anos.

ABAIXO A TABELA COM OS 3 NÍVEIS DE PRODUÇÃO:

Tabela 3. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade.

Atividades
 Quantificação dos Dias Trabalhados 

Unidade
Prod. Mínima Prod. Média Prod. Máxima

Trabalho Permanente
Traçado da estrada 15 15 15 dias
Abertura da estrada 30 30 30 dias
SUBTOTAL 1 3 3 3  dias
Trabalho Anual
Número de dias de trabalho por mês 7 11 16 dias / mês
Número de meses de trabalho por ano 6 6 6 meses / ano
Raspagem (4 dias) 4 4 4 dias
Corte (½ dia) 21 33 48 dias
Colheita (½ dia) 21 33 48 dias
Beneficiamento e prensagem (1h/dia) 5 8 12 dias
Estoque (10min/dia) 1 1 2 dias
SUBTOTAL 2 52 80 114 dias 
TOTAL 55 83 117 dias 

- Custos fixos:

PREMISSA 3: Para todos os cálculos de custo e diárias, optou-se pela utilização do valor médio 

como padrão, facilitando análise e comparações de resultados, diárias e valores. Assim, a análise utilizará 

a média de 660 kg de borracha e 83 dias de trabalho anual por extrativista.

PREMISSA 4: Os itens de custo fixo são a depreciação dos equipamentos, que são comprados 

usados, e dos materiais. Foi considerada a depreciação de oito anos e também o período do ano em que 

os equipamentos são utilizados, no caso, seis meses. Para os materiais, é considerada a depreciação de 

cinco anos.
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PREMISSA 5: Os únicos equipamentos levantados são a arma, considerada imprescindível por 

todos os extrativistas por questão de segurança, e a canoa, importante para locomoção e pesca/caça. A 

munição, que poderia ser um item de despesa variável, é contabilizada no custo de alimentação (caça). 

- Despesas fixas:

PREMISSA 6: O valor da prensa não é utilizado como base cálculo para a depreciação, por ser 

construída de forma totalmente artesanal.

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

rada a depreciação de um ano para a bota, o facão e a lima.

- Despesas variáveis:

PREMISSA 8: Os itens de despesas variáveis são o ácido acético, utilizado para a coagulação do 

látex, e a alimentação consumida durante os dias de trabalho.

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 man-

timentos comprados na cidade, com exceção da farinha e da carne, que são sempre produzidas e obtidas 

dentro da Resex.

Tabela 4.a. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprada na RESEX.

Itens Preço (R$) Unidade
Quantidade 

diária
Custo na 

RESEX (R$)
Carne (munição para caça) 3,00 carga de munição 0,5 1,5
Farinha 1,25 kg 1 1,25
Sal (cozinhar e salgar carne de caça) 2,00 kg 0,08 0,17
Açúcar 4,50 kg 0,08 0,38
Café 24,00 kg 0,01 0,20
Óleo 6,00 litro 0,05 0,30
Total R$  3,79
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Memória de cálculo: Custo de alimentação/pessoa/dia - itens adquiridos em Altamira

Itens Preço (R$) Unidade
Quantidade 

diária
Custo na 

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

Tabela 5. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprada em Altamira.

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

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

Tabela 6. Despesas e custos anuais de produção.

Custos de Produção
Itens Quantidade Unidade Preço (R$) TOTAL (R$)
Custos Fixos
Depreciação de equipamentos usados
Depreciação da canoa 1 Unidade 500,00 20,83
Arma 1 Unidade 500,00 31,25
Depreciação de materiais
Saco encauxado 1 Unidade 50,00 10,00
Faca 1 Unidade 8,00 1,60
Balde 1 Unidade 30,00 6,00
Bica 900 Unidade 0,10 18,00
Tigela 900 Unidade 0,69 124,20
SubTotal 1 R$ 211,88
Despesas Operacionais Fixas
Bota 1 Unidade 30,00 30,00
Facão 1 Unidade 20,00 20,00
Lima 1 Unidade 8,00 8,00
Subtotal 2 R$ 58,00
Despesas Operacionais Variáveis
Ácido acético (10ml/Kg) 6,6 Litros 10,00 66,00
Alimentação 83 Dias 3,79 313,29
Subtotal Médio R$ 379,29 
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PREMISSA 9: O custo de transporte entre a Resex e a cidade de Altamira não foi contabilizado 

na análise de custos, com o propósito de se abrir a oportunidade de análise sobre diferentes sistemas de 

organização de produção. No entanto, se a opção for a utilização de um barco comunitário, fazendo-se a 

gestão coletiva da operação de transporte, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo: Um 

barco com capacidade de 3 toneladas que custe R$ 20.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos 

e, considerando-se que são realizadas 24 viagens por ano com propósitos associativistas, considera-se, 

para efeitos de cálculo, que são realizadas 2 viagens por ano para o transporte da produção de borracha. 

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

realização do calafeto7 a cada 3 anos. Assim sendo, apresenta-se a tabela a seguir para representar o custo 

de uma viagem:

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

do Rio Xingu, para um barco da associação com capacidade de 3 toneladas.

Despesas Custo
Depreciação por viagem  R$ 83,33 
Manutenção por viagem (8% do valor do barco ao ano)  R$ 133,33 
Óleo lubrificante (5 litros)  R$ 50,00 
Rancho8 para 8 dias  R$ 160,00 
Piloto (diária de R$ 50,00)  R$ 400,00 
Ajudante (diária de R$ 25,00)  R$ 200,00 
Diesel (180 litros)  R$ 394,20 
Custo de 1 viagem no barco da associação com capacidade 
máxima de 3.000 kg

R$ 1.420,87

Custo por Kg de borracha transportado para Altamira R$ 0,47

7Processo manual de vedação das frestas entre a madeira do barco, utilizando resina natural (breu).
8Alimentação.

O custo por quilograma de borracha na Resex e em Altamira é apresentado abaixo.

Tabela 8. Custo de produção por quilograma de borracha produzida

CUSTOS POR QUILO DE BORRACHA 
Local de 
venda

Custo Total Produção (kg)
Custo de 

Transporte
Custo com
transporte

Custo por Kg

Resex R$ 649,17 660 R$     - R$ 649,17 R$ 0,98
Altamira R$ 649,17 660 R$ 312,59 R$ 961,76 R$ 1,46
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PREMISSA 10: 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 regional-

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

Assim para um total de 83 dias de trabalho em média o valor da mão de obra é de: R$ 1.652,50 para uma 

diária de R$ 20,00 e R$ 2.065,63 para uma diária de R$ 25,00. Ter esses valores como perspectivas de 

remuneração é importante para que as atividades extrativistas possam concorrer com alternativas de tra-

balho e renda.
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5.2.3. Análise Socioeconômica

Inicialmente, antes da apresentação do balanço de resultados estimados, que é trabalhado com 

base na produção individual, considerando-se as informações e as estimativas apresentadas pelo ISA, re-

ferentes ao Projeto Renascer da Seringa, podemos inferir na capacidade de produção anual de borracha de 

toda a área da Resex do Rio Xingu, conforme a tabela abaixo:

Tabela 9. Estimativa da capacidade produtiva de borracha na Resex do Rio Xingu.

Níveis de Produção Produção (kg) Número de Produtores 
Trabalhando

Capacidade de 
Produção na Resex (kg)

Mínima 420 5 2.100
Média 660 11 7.260
Máxima 960 20 19.200
Projeção para 2013 960 50 48.000

Com a análise dos elementos apresentados anteriormente, abre-se a possibilidade de se calcular 

a receita obtida pelo extrativista em um ano de trabalho.

Tabela 10. Estimativa da receita anual obtida por extrativista considerando diferentes pre-

ços e produção.

Ao obtermos a receita para cada condição de preço, basta subtrairmos os custos anuais 

totais para termos o lucro auferido. As tabelas abaixo apresentam os cálculos, mostrando o valor 

recebido pela diária de trabalho em cada uma das condições.

RECEITA
Condições de Preço Preço Produção (kg) Receita
Média do mercado local R$ 1,80 660 R$ 1.188,00
Política de Preço Mínimo (PGPM) R$ 3,50 660 R$ 2.310,00
Diferenciado R$ 4,00 660 R$ 2.640,00
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Tabela 11. Lucro anual aferido pelo extrativista e valor da diária nas diferentes condições de 

preço, com a borracha sendo vendida na Resex.

RESULTADO COM VENDA DA BORRACHA NA RESEX
Condições de Preço Receita Custo Lucro Diária Resex
R$ 1,80 R$ 1.188,00 R$ 649,17 R$ 538,83 R$ 6,52
R$ 3,50 R$ 2.310,00 R$ 649,17 R$ 1.660,83 R$ 20,10
R$ 4,00 R$ 2.640,00 R$ 649,17 R$ 2.640,00 R$ 24,09

RESULTADO COM VENDA DA BORRACHA EM ALTAMIRA 
Condições de Preço Receita Custo Lucro Diária c/ transporte
R$ 1,80 R$ 1.188,00 R$ 961,76 R$ 226,24 R$ 2,74
R$ 3,50 R$ 2.310,00 R$ 961,76 R$ 1.348,24 R$ 16,32
R$ 4,00 R$ 2.640,00 R$ 961,76 R$ 1.678,24 R$ 20,31

Tabela 12. Lucro anual aferido pelo extrativista e valor da diária nas diferentes condições de 

preço, com a borracha sendo vendida em Altamira.

Ao analisarmos as tabelas com os resultados de comercialização em diferentes condições de pre-

ço e local de venda (Resex ou Altamira), é possível constatar que o valor praticado pelo mercado, atualmen-

te R$ 1,80/Kg, remunera muito mal o extrativista, chegando a uma remuneração diária de apenas R$ 2,74.

O valor colocado pela política de garantia do preço mínimo, de R$ 3,50/Kg, também indicado como 

um preço justo pelos extrativistas gera uma receita suficiente para igualar o valor da diária de trabalho utili-

zada na região, com valor de R$ 20,10. Com a condição de um valor diferenciado de R$ 4,00/Kg, esse valor 

vai para R$ 24,09 na Resex e R$ 20,31 em Altamira.

Caso se considere o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadoria) no processo de negociação 

com o valor diferenciado o valor da diária passa a R$ 21,20 na Resex e R$ 17, 87 (abaixo da diária regional 

e do PGPM). Assim, destaca-se a importância de se inserir os extrativistas da Resex Rio Xingu na política 

nacional de preço mínimo, permitindo diferentes estratégias de comercialização que contemplem a venda 

da borracha para diferentes compradores, inclusive os agentes locais (regatões). A agregação de valor 

diferencial ao produto ou ao serviço de preservação ambiental pode ser pensado de outras maneiras, como 

por exemplo, apoio à melhoria da produção e um fundo coletivo administrado pelos produtores.
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Tabela 13. Valores sugeridos para o quilograma de borracha

Porém, o acesso a essa política pública ainda é um desafio para a Resex, sendo necessário um en-

gajamento maior e coletivo das diferentes instituições de apoio para viabilizar o mesmo. Para uma negocia-

ção justa entre extrativistas e futuros parceiros comerciais é apresentado o cálculo dos valores sugeridos 

por kg de borracha, visando identificar o valor a ser praticado para se garantir a diária de trabalho praticada 

regionalmente (valores sem o ICMS para venda dentro do estado e com o ICMS para venda fora).

Incorporação da mão de obra no custo de produção
Descrição Diária de R$ 20,00 Diária de R$ 25,00
Dias Trabalhados 83 83
Valor da diária (R$) R$ 20,00 R$ 25,00
Custo Total R$ 649,17 R$ 649,17
Custo Total com Transporte R$ 961,76 R$ 961,76
Custo da mão de obra (R$) R$ 1.652,50 R$ 2.065,63
Custo Total com mão de obra (borracha na Resex) R$ 2.301,67 R$ 2.714,79
Custo Total com mão de obra (borracha em Altamira) R$ 2.614,26 R$ 3.027,39
Valor de venda sugerido do kg / diária Diária de R$ 20,00 Diária de R$ 25,00
Resex R$ 3,49 R$ 4,11
Altamira R$ 3,96 R$ 4,59
Resex com ICMS R$ 3,96 R$ 4,67 
Altamira com ICMS R$ 4,50 R$ 5,21 
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5.3. CADEIA DA CASTANHA

5.3.1. Caracterização dos extrativistas e da cadeia produtiva

- Caracterização dos extrativistas:

Além dos 10 moradores que colaboraram no momento coletivo da Oficina Participativa, 15 pes-

soas responderam ao questionário, sendo que três delas trabalham em castanhais distantes e 12 em cas-

tanhais próximos. Com base na sistematização dos resultados, foi formulada a seguinte caracterização:

A maioria dos coletores de castanha da Resex do Rio Xingu trabalha também com outras cadeias 

de produtos florestais não madeireiros, como a borracha e os peixes ornamentais. A base do trabalho é 

familiar. Os 10 participantes da oficina, por exemplo, compõem 4 famílias. A média encontrada a partir das 

informações levantadas, foi de 3 pessoas por família que trabalham nos castanhais próximos e 2 pessoas 

por família que trabalham nos castanhais distantes. Castanhais distantes são considerados aqueles onde o 

trabalho é realizado ao longo de vários dias, onde as famílias acampam e permanecem nas colocações por 

todo o período e a produção é transportada ao final, de uma só vez. Os castanhais próximos são aqueles 

onde os extrativistas trabalham e retornam para casa todos os dias com a produção diária. Os detalhes 

serão apresentados a seguir.

Dentre as famílias que responderam ao questionário, há cinco que trabalham com outras famílias, 

em parceria.

A grande maioria dos entrevistados trabalha em dois ou três piques de castanha, mas três deles 

trabalham em apenas um pique e um deles trabalha em seis piques. Uma das famílias trabalha dentro do 

Parque Nacional e três famílias trabalham na Estação Ecológica.

O preço médio praticado em 2009 foi de R$ 16,00/caixa de castanha, considerado injusto pela 

maioria dos extrativistas. O preço afirmado por todos como sendo justo é de R$ 21,00/ caixa. É neces-

sário apontar dois aspectos da dinâmica de preço que devem ser obrigatoriamente considerados 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. Os 

comerciantes compram os produtos na cidade e os oferecem a troco da produção, o que gera uma percep-

ção de preço que não está associada exclusivamente aos preços de mercado, mas também à oscilação de 

preço das principais mercadorias comercializadas.
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- Práticas de manejo e produção

Os 10 participantes da oficina, que representam quatro famílias da Resex, além de descreverem 

detalhadamente o passo a passo do processo produtivo, forneceram informações para a estruturação de 

alguns parâmetros produtivos, e também sobre procedimentos, práticas e condições que devem ser man-

tidas. Ao longo da oficina e das entrevistas, procuramos explorar a percepção dos extrativistas sobre suas 

experiências e práticas que garantam a qualidade do produto, bem como sobre as condições exigidas pelo 

mercado. 

Aproximadamente a metade dos entrevistados relacionou suas práticas e conhecimento ao apren-

dizado obtido junto às gerações anteriores. Em relação às exigências de mercado, quatro entrevistados 

afirmaram trabalhar de acordo com a necessidade de fornecimento de castanhas lavadas, sem a mistura 

com castanhas podres e cortadas.

Etapas do manejo:

Etapa 1: Compra de materiais e equipamentos

Descrição: Rancho, combustível, facão, lima, munição, paneiro9, pé-de-cabra e saco.

Tempo: 7 a 10 dias para compras realizadas em Altamira. Não há tempo gasto quando as compras são 

feitas diretamente na Resex.

Etapa 2: Deslocamento e preparação 

Descrição: Se o castanhal for distante, é utilizado um barraco para permanência na floresta.

Tempo: 2 pessoas/ 2-3 dias/pique.

Etapa 3: Limpeza dos piques 

Descrição: Limpeza das trilhas entre as castanheiras (piques);

Prática: Não entrar na floresta enquanto estiver caindo os ouriços (risco de acidentes), que ocorre entre os 

meses de novembro, dezembro e janeiro;

Tempo: 2 pessoas/ 5 dias/ pique.

Etapa 4: Coleta e Amontoa*

Descrição: Andar no pique e ir juntando os ouriços e amontoar.

9Cesto de palha feito artesanalmente pelos extrativistas, utilizado para coletar e transportar as castanhas colhidas.
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Etapa 5: Quebra* 

Descrição: Andar no pique até os montes e quebrar os ouriços colocando as castanhas no paneiro. 

Etapa 6: Transporte**

Descrição Castanhal próximo (dentro da Resex) : Deslocamento a pé do castanhal para a casa, com a 

castanha no paneiro. Sai de manhã e volta à tarde para casa.

Descrição Castanhal distante (PARNA e ESEC para Resex): Deslocamento de rabeta do castanhal para 

a casa, com a castanha no paneiro e/ou saco. Montam acampamento e permanecem nos locais de coleta 

durante a produção.

Etapa 7: Lavagem** 

Descrição: Na frente da casa a lavagem da castanha é feita no paneiro, mergulhando no rio para as podres 

e chochas boiarem e para retirada de folhas e galhos.

Prática: Lavagem da castanha; Retirada das chochas, cortadas e mofadas.

Etapa 8: Estoque

Descrição: Depois de lavada, a castanha é ensacada em sacos de 60kg e armazenada no jirau ou paiol. As 

castanhas cortadas (na abertura do ouriço) são retiradas;

* Dependendo do tamanho do pique e de cada extrativista, são adotados dois tipos de sistemas: 

1. Coletam e amontoam tudo primeiramente e somente depois iniciam a quebra da quantidade que conse-

guem carregar por dia; ou 

2. Coletam e amontoam o suficiente para quebrar a quantidade que conseguem carregar por dia;

** O transporte das castanhas quebradas ocorre antes da lavagem (feita em casa) no caso dos castanhais 

próximos (dentro da Resex). No caso dos castanhais distantes (dentro do PARNA e ou da ESEC) a lavagem 

é feita na floresta, antes do transporte.
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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, preferencialmente sobre um jirau;
• 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.

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.
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Produção em Caixas Caixas
Produção Baixa 19
Produção Alta 93
Produção bienal 112
Média anual 56

Tabela 14. Níveis de produção e média bienal por produtor.

5.3.2. Custo de produção

O custo de produção da castanha na Resex do Rio Xingu é aqui apresentado com as devidas ex-

plicações 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.

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: É adotada uma diferenciação entre castanhais distantes e castanhais próximos. 

Distantes são considerados aqueles onde o trabalho é realizado ao longo de vários dias, onde as famílias 

acampam e permanecem nas colocações por todo o período e a produção é transportada, ao final, de uma 

só vez. Os castanhais próximos são aqueles onde os castanheiros trabalham e retornam para casa todos os 

dias com a produção diária. Assim, 10 entrevistados trabalham em castanhais próximos e 3 em castanhais 

distantes. Para se produzir um resultado único de valor foi adotada a média de esforço de trabalho entre os 

castanhais distantes e os próximos.

PREMISSA 2: São considerados dois diferentes níveis de produção – baixa e alta. Por haver consi-

derável variação de produção ao longo dos anos, característica conhecida das castanheiras, toda a base de 

cálculo será bienal, assumindo-se que a somatória destes 2 níveis e a respectiva média possa caracterizar 

uma situação mais próxima da realidade da produção.
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PREMISSA 3: Foram adotadas três diferentes faixas de preço, conforme se apresentam a seguir. 

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

preço diferenciado foi baseado em valores históricos e de entressafra. 

Tabela 15. Preços e condições consideradas para a realização da análise de custo de produção.

 Preço Caixa 24 kg Preço Hectolitro Unidade
Média do mercado local R$ 16,41 R$ 32,82 Reais
Política de Preço Míni-
mo (PGPM)

R$ 26,25 R$ 52,50 Reais

Diferenciado R$ 45,00 R$ 90,00 Reais

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 castanhais próximos e distantes e nos anos de produção mínima e máxima, a partir das 

médias das informações quantitativas obtidas durante a realização das entrevistas.

Tabela 16. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade.

Atividades Quantificação dos Dias Trabalhados Unidade
Castanhal Próximo Castanhal Distante

Trabalho no ano de Produção Máxima
Abertura e ou limpeza do pique 10,73

86,67

dias
Amontoa e quebra 39,60 dias
Transporte floresta-casa 10,40 dias
Lavagem 0,21 dias
Ensaque e estoque 0,42 dias
SUBTOTAL 1 61 87 dias 
SUBTOTAL 1 (Média) 74 dias
Trabalho no ano de Produção Mínima
Abertura e ou limpeza do pique 10,73

17,71

dias
Amontoa e quebra 8,09 dias
Transporte floresta-casa 10,40 dias
Lavagem 0,04 dias
Ensaque e estoque 0,09 dias 
SUBTOTAL 2 29 18 dias
TOTAL 24 dias
Média anual 49 dias 
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- Custos fixos:

PREMISSA 4: O único item de custo fixo é a depreciação dos equipamentos, que são comprados 
usados. Foi considerada a depreciação de oito anos para o motor e a arma e de seis anos para a embarca-
ção, 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 um 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 combustível e alimentação são correspondentes aos padrões 
de consumos. 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-
duzidas e obtidas dentro da Resex:

Tabela 17. 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 na 

RESEX (R$)
Carne (munição para caça) 3,00 carga de munição 0,5 1,5
Farinha 1,25 kg 1 1,25
Sal (cozinhar e salgar carne de caça) 2,00 kg 0,08 0,17
Açúcar 4,50 kg 0,08 0,38
Café 24,00 kg 0,01 0,20
Óleo 6,00 litro 0,05 0,30
Total R$ 3,79
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CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS EM ALTAMIRA

Itens Preço (R$) Unidade
Quantidade 

diária
Custo na 

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

Tabela 18. 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 19. Despesas e custos anuais de produção.

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 Unidade R$ 30,00 R$ 84,00 
Facão 2 Unidade R$ 20,00 R$ 56,00 
Lima 2 Unidade R$ 8,00 R$ 22,40 
Paneiro 2 Unidade R$ 40,00 R$ 112,00 
Subtotal 2 R$ 274,40 
Despesas Operacionais Variáveis
Combustível 0 Litros R$ 7,00 R$    -   
Sacos 28 Unidade R$ 1,50 R$ 42,00 
Alimentação 49 Diária R$ 3,79 R$ 184,92 
Subtotal 3 R$ 226,92 

CUSTOS TOTAIS ANUAIS (despesas +custos) R$ 553,40
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PREMISSA 8: O custo de transporte entre a Resex e a Cidade de Altamira não foi contabilizado na 

primeira análise de custos, com o propósito de se abrir a oportunidade de análise sobre diferentes sistemas 

de organização de produção. No entanto, se a opção for a de utilização de um barco comunitário, fazendo-se 

a gestão coletiva da operação de transporte, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo: Um 

barco com capacidade de três toneladas que custe R$ 20.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos 

e, considerando-se que são realizadas 24 viagens por ano com propósitos associativistas, considera-se, 

para efeitos de cálculo, que são realizadas duas viagens por ano para o transporte da produção de castanha. 

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

realização do calafeto10 a cada três anos. Assim sendo, apresenta-se a tabela a seguir para representar o 

custo de uma viagem e o custo do transporte por quilograma de borracha.

Tabela 20. Estimativa do custo de transporte da produção da Resex do Rio Xingu -                              

Altamira – Resex do Rio Xingu.

10Processo manual de vedação das frestas entre a madeira do barco, utilizando resina natural (breu).

DESPESAS CUSTO
Depreciação por viagem  R$ 83,33 
Manutenção por viagem (8% do valor do barco ao ano)  R$ 133,33 
5 litros de óleo lubrificante  R$ 50,00 
Rancho para 8 dias  R$ 160,00 
Piloto (diária de R$ 50,00)  R$ 400,00 
Ajudante (diária de R$ 25,00)  R$ 200,00 
180 litros de diesel  R$ 394,20 
Custo de 1 viagem no barco da associação com capacidade máxima de 3.000 Kg  R$ 1.420,87 
Custo por Kg de castanha transportado para Altamira R$ 0,47
Custo por caixa de castanha R$ 9,47

Os custos por quilograma de castanha transportada para Altamira e o custo de produção com a 

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

Tabela 21. Custo de produção por caixa de castanha – na Resex e em Altamira.

CUSTOS POR CAIXA DE CASTANHA
Local de venda Custo Total Produção 

(Caixas)
Custo de 

Transporte
Custo c/ trans-

porte
Custo por 

Caixa
Resex R$ 553,40 56 R$   - R$ 553,40 R$ 9,88
Altamira R$ 553,40 56 R$ 530,46 R$ 1.083,86 R$ 19,35
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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 regional-

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

Assim, para um total de 49 dias de trabalho em média, o valor da mão de obra é de: R$ 975,39 para uma 

diária de R$ 20,00 e R$ 1.219,24 para uma diária de R$ 25,00. Ter esses valores como perspectivas de re-

muneração é importante para que as atividades extrativistas possam concorrer com outras possibilidades 

de trabalho e renda.



52

5.3.3. Análise socioeconômica

Com a análise dos elementos apresentados anteriormente, abre-se a possibilidade de se calcular 

a receita obtida pelo castanheiro.

Tabela 23. Estimativa da receita bienal obtida por extrativista

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.

Tabela 24. Lucro e diária considerando diferentes preços.

RECEITA
Condições de Preço Preço Produção (caixas) Castanhal Distante
Média do Mercado  R$ 16,41 56 R$ 918,91
Política de Preço Mínimo R$ 26,25 56 R$ 1.470,00
Diferenciado R$ 45,00 56 R$ 2.520,00

RESULTADO COM VENDA DA CASTANHA NA RESEX
Condições de Preço Receita Custo Lucro Diária na Resex
R$ 16,41 R$ 918,91 R$ 553,40 R$ 365,51 R$ 7,49
R$ 26,25 R$ 1.470,00 R$ 553,40 R$ 916,60 R$ 18,79
R$ 45,00 R$ 2.520,00 R$ 553,40 R$ 1.966,60 R$ 40,32

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:
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O resultado de R$ 365,51 pela safra da castanha (três meses) é muito baixo, gerando uma diária 

de R$ 7,49, bem abaixo da diária local de R$ 20,00. Mesmo o valor proposto pela PGPM (R$ 26,25) não ga-

rantiria uma remuneração dentro dos valores praticados regionalmente, sendo obtido o mesmo apenas com 

o valor diferenciado na Resex. O transporte para Altamira inviabiliza o trabalho a preço de mercado atual e 

torna muito baixo o valor da diária, conseguindo uma valor acima apenas com o valor de R$ 45,00 por caixa.

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).

Tabela 26. Valores sugeridos para a caixa de castanha

Tabela 25. Lucro e diária considerando diferentes preços e o transporte até Altamira/PA.

RESULTADO COM VENDA DA CASTANHA EM ALTAMIRA
Condições de Preço Receita Custo Lucro Diária c/ transporte
R$ 16,41 R$ 918,91 R$ 1.083,86 -R$ 164,95 -R$ 3,38
R$ 26,25 R$ 1.470,00 R$ 1.083,86 R$ 386,14 R$ 7,92
R$ 45,00 R$ 2.520,00 R$ 1.083,86 R$ 1436,14 R$ 29,45

RESULTADO COM VENDA DA CASTANHA EM ALTAMIRA
Descrição Diária de R$ 20,00 Diária de R$ 25,00
Dias Trabalhados 49 49
Valor da diária (R$) R$ 20,00 R$ 25,00
Custo Total R$ 553,40 R$ 553,40
Custo Total com Transporte R$ 1.083,86 R$  1.083,86
Custo da mão de obra (R$) R$ 975,39 R$ 1.219,24
Custo Total com mão de obra (castanha na RESEX) R$ 1.528,79 R$ 1.772,64
Custo Total com mão de obra (castanha em Altamira) R$ 2.059,25 R$ 2.303,10
Valor de venda sugerido por caixa / diária Diária de R$ 20,00 Diária de R$ 25,00
Resex R$ 27,30 R$ 31,65
Altamira R$ 36,77 R$ 41,13
RESEX com ICMS R$ 31,02 R$ 35,97 
Altamira com ICMS R$ 41,79 R$ 46,73 

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

gir um valor de R$ 27,30 na Resex e R$ 36,77 na caixa em Altamira. O valor diferenciado possibilitaria uma 

diária de R$ 29,45, para a venda em Altamira, superior ao valor da diária de R$ 25,00, indicada como uma 

diária especializada. 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.
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5.4. CADEIA DO PEIXE ORNAMENTAL

5.4.1. Caracterização dos extrativistas e da cadeia produtiva

- Caracterização dos extrativistas:

Além dos seis moradores que colaboraram no momento coletivo da Oficina Participativa, seis pes-

soas responderam ao questionário. Com base na sistematização dos resultados, foi formulada a seguinte 

caracterização:

Os coletores de peixes ornamentais da Resex do Rio Xingu trabalham também com outras cadeias 

de produtos florestais não madeireiros, mas para alguns, aqueles que trabalham também no inverno, mer-

gulhando com o uso de compressor de ar, a atividade representa praticamente a única fonte de renda. A 

base do trabalho é individual, mas há agrupamentos familiares de quatro a seis pessoas que colaboram, de 

alguma maneira, na coleta e/ou na comercialização. Três coletores trabalham apenas com mais um parente. 

A grande maioria dos coletores trabalha somente no verão, quando os rios estão mais secos e a atividade 

é possível sem o uso de equipamentos de mergulho em profundidade. São 21 coletores no verão e apenas 

quatro no inverno.

- Práticas de manejo e produção

Na oficina participativa realizada no Morro Grande, onde estão todos os coletores que trabalham no inverno, 

em que participaram 6 coletores, foram levantadas as seguintes informações relevantes sobre a atividade: 

- Nas áreas de corredeira, onde se trabalha com pequenas malhadeiras, coletam-se as seguintes espécies: 

Picota ouro, Tubarão amarelo, Cutia preta e Amarelinho. Esta última também pode ser coletada à noite, na 

lua cheia;

- Nas áreas de remanso, com a utilização das vaquetas11, coletam-se: Aba laranja e Preto Velho.

As etapas do processo, ou seja, o passo a passo da atividade de coleta de peixes ornamentais, foram 

descritas e registradas ao longo da Oficina Participativa, explorando-se também a descrição da atividade 

e os procedimentos, práticas e condições que devem ser mantidas. Ao longo da oficina e das entrevistas, 

procuramos explorar a percepção dos extrativistas sobre suas experiências e práticas que garantam a 

qualidade do produto, bem como sobre as condições exigidas pelo mercado. As informações levantadas 

são as seguintes:

11Duas varetas de madeira que auxiliam o coletor a tirar os peixes das frestas e pedras, para facilitar a captura.



55



56

As etapas do processo, ou seja, o “passo a passo” da atividade de coleta de peixes ornamentais, 

foram descritas e registradas ao longo da Oficina Participativa, explorando-se também a descrição da 

atividade e os procedimentos, práticas e condições que devem ser mantidas. Ao longo da oficina e das 

entrevistas, procuramos explorar a percepção dos extrativistas sobre suas experiências e práticas que 

garantam a qualidade do produto, bem como sobre as condições exigidas pelo mercado. As informações 

levantadas são as seguintes:

Etapas do manejo:

Etapa 1: Pesquisa

Descrição: Percorrer os locais (área de corredeira, área de remanso) e verificar a ocorrência das espécies 

de peixe. Normalmente, pesquisam e coletam para aproveitar o deslocamento.

Tempo: de 15 a 20 dias.

Etapa 2: Coleta 

Descrição: Mergulho com os instrumentos adequados para a coleta da espécie de peixe (vaqueta ou ma-

lhadeira), com compressor no inverno.

Prática: Ao coletar, não ferir ou quebrar a aba ou nadadeira dos peixes; Trocar a água enquanto os peixes 

estiverem armazenados no barco, devido ao calor; Parar de pescar no período reprodutivo; Não pescar pei-

xes proibidos, tais como Tubarão Preto, Boi bota, Onça, Listrado, Bola azul, Bolão, Açacu e outros contidos 

na lista oficial. 

Tempo: até 5 horas de pesca / dia (contando o deslocamento).

Etapa 3: Separação e Transporte

Descrição: Separação dos peixes nas basquetas, por espécie e por tamanho; Trocar a água, quando ela 

não estiver corrente, duas vezes ao dia.

Prática: Respeitar o número máximo de peixes por basqueta; Ao manusear, cuidado para não ferir ou que-

brar as abas.

Etapa 4: Armazenamento

Descrição: Armazenar os peixes em basquetas, viveiros ou isopor.

Prática: Os comerciantes transportam no isopor ou basqueta; Colocar remédio (meracilina) na água para 

tratar os peixes; Para o Preto velho, colocar sal na água.

10 Duas varetas de madeira que auxiliam o coletor a tirar os peixes das frestas e pedras, para facilitar a captura.
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- Legalidade da atividade

Durante as entrevistas com os moradores e com instituições como o ICMBio, procurou-se explo-

rar as demandas legais, exigências de autorizações, licenciamento, controle e outros.

No caso da cadeia produtiva dos peixes ornamentais há uma lista de espécies cuja coleta é proi-

bida, como Zebra, Açacu, Panaque, Pão e Zebra marrom. Há outras espécies, como a Arraia, por exemplo, 

que o órgão responsável limita a quantidade, tamanho e época de coleta. Alguns compradores afirmaram 

nas entrevistas que nem todos que compram da Resex respeitam estas regras e tampouco obtém as licen-

ças legalmente requeridas.

Para as empresa compradoras funcionarem necessitam de registro do Ministério da Agricultura e 

Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Para exportação, são necessários documentos expedidos pelo órgão 

responsável. Um dos comerciantes que foram entrevistados em Altamira, afirmou que países compradores 

como França e Alemanha demandam mais garantias de procedência e legalidade que outros.  

Os compradores de peixe ornamental são organizados em Altamira em uma Associação (Asso-

ciação de Criadores e Produtores de Peixes Ornamentais de Altamira) que envolve nove associados e 17 

empresas.
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5.4.2. Custo de produção

O custo de produção dos peixes ornamentais na Resex do Rio Xingu 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 tomada de decisão e embasamento para a definição de estratégias. 

Não foram obtidas informações consistentes para as estimativas de volumes de produção e recei-

ta obtida pelos coletores, o que impossibilitará uma análise socioeconômica detalhada. Os elementos desta 

análise de custo de produção são um primeiro passo para o aprofundamento do levantamento de dados e 

monitoramento da produção.

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

e variáveis. 

PREMISSA 1: Inicialmente foi adotada a abordagem de diferenciação das dinâmicas de trabalho 

do verão e do inverno;

Com base nas informações fornecidas durante a Oficina, foram quantificados os dias trabalhados 

por ano, considerando-se que os tempos são praticamente os mesmos para todas as atividades, com ex-

ceção da pesca/mergulho. Os parâmetros utilizados foram os seguintes: 

PREMISSA 2: A pesquisa ocorre durante 15 a 25 dias. A média é de 20 dias, mas serão conside-

rados 10 dias, pois a pesquisa e a pesca ocorrem ao mesmo tempo.

PREMISSA 3: Para a pesca/mergulho, são dedicadas em média cinco horas por dia durante o 

inverno e uma a três horas por dia (média duas horas) durante o verão. Foi declarado que a quantidade de 

peixes coletada em três dias de pesca/mergulho é aquela que é embarcada em uma viagem para a cidade. 

Estimou-se em 12 viagens por ano. 

PREMISSA 4: Estimou-se em 30 minutos por dia utilizados na separação. O deslocamento entre a 

casa e os locais de pesca está incluído no tempo de pesca. Para cada uma das atividades de armazenamen-

to em viveiros e de embalagem para comercialização, estimou-se que são dedicados 15 minutos por dia.
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Quantificação dos Dias Trabalhados - Inverno
Atividades  Quantidade Unidade
Pesquisa 10 dias
Pesca / mergulho 22,5 dias
Separação no barco e transporte 2,25 dias
Armazenamento (viveiros) 1,125 dias
Embalagem para comercialização 1,125 dias
TOTAL 37 dias

Quantificação dos Dias Trabalhados - Verão
Atividades  Quantidade Unidade
Pesquisa 10 dias
Pesca / mergulho 9 dias
Separação no barco e transporte 2,25 dias
Armazenamento (viveiros) 1,125 dias
Embalagem para comercialização 1,125 dias
TOTAL 23,5 dias

Tabela 28. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade durante o verão.

- Custos fixos:

PREMISSA 5: O único item de custo fixo é a depreciação dos equipamentos. Foi considerada a 

depreciação de oito anos para motor e equipamentos e seis anos para barco, e também o período do ano 

em que os equipamentos são utilizados. A pesca de mergulho acontece durante seis meses por ano, so-

mente no inverno, metade do ano, portanto. Cada um dos equipamentos (barco, motores e compressor) é 

utilizado por três pessoas.

PREMISSA 6: O único item fixo de custo para a pesca de verão é a depreciação da máscara de 

mergulho, que dura três anos e é utilizada por seis meses em cada tipo de pesca (inverno e verão).

- Despesas fixas:

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

deradas as quantidades utilizadas por ano. Nenhum material tem durabilidade maior que um ano.

Foram elaborados, então, as seguintes tabelas de quantificação de dias trabalhados:

Tabela 27. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade durante o inverno.
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PREMISSA 8: Os dois únicos itens fixos de despesa para a pesca de verão são os referentes ao 

calçado e à tarrafinha. A depreciação destes dois itens, portanto, é decomposta entre a pesca de inverno e 

de verão, considerando-se que duram um ano para quem pesca o ano todo. 

- Despesas variáveis:

Os itens de despesas variáveis são o combustível, utilizado exclusivamente na pesca de inverno, 

e a alimentação consumida durante os dias de trabalho.

PREMISSA 9: As despesas com o item combustível foram decompostas por três pessoas que 

utilizam os equipamentos.

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

tivista, 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, com exceção da farinha e da carne, que são sempre produzidas e obtidas dentro da Resex:

Tabela 29. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado na RESEX.

Memória de cálculo: Custo de alimentação/pessoa/dia - itens adquiridos na Resex

Itens Preço (R$) Unidade
Quantidade 

diária
Custo na  

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

Tabela 30. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado em Altamira.

Memória de cálculo: Custo de alimentação/pessoa/dia - itens adquiridos em Altamira

Itens Preço (R$) Unidade
Quantidade 

diária
Custo na  

RESEX (R$)
Carne (munição para caça) 3,00 carga de munição 0,5 1,5
Farinha 1,25 kg 1 1,25
Sal (cozinhar e salgar carne de caça) 1,00 kg 0,08 0,08
Açúcar 1,75 kg 0,08 0,15
Café 10,00 kg 0,01 0,08
Óleo 3,00 litro 0,05 0,15
Total R$ 3,21 
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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 31. Custo de produção das atividades de coleta de peixes ornamentais de inverno e 

de verão (em Reais – R$).

Itens
Quantida-

de
Unidade Preço

TOTAL 
INVERNO

TOTAL
VERÃO

Custos Fixos 
Depreciação de equipamentos
Embarcação 1 Reais 1500,00 41,67
Motor/Rabeta 1 Reais 9000,00 187,50
Compressor 1 Reais 2000,00 41,67
Motor para compressor - 4 HP 1 Reais 900,00 18,75
Máscara para mergulho 1 Reais 75,00 12,50 12,50
Chupeta com bocal 1 Reais 700,00 233,33
SUBTOTAL 1 302,08 12,50
Despesas Operacionais Fixas
Bobina 1 Reais 25,00 25,00
Lanterna 3 Unidade 10,00 30,00
Mangueira com fio para lanterna 
(50 m)

1 Reais 280,00 280,00

Lâmpada 10 Unidade 1,00 10,00
Tarrafinha 1 Unidade 30,00 15,00 15,00
Bota/Tenis 3 Unidade 25,00 37,50 37,50
SUBTOTAL 2 397,50 52,50
Despesas Operacionais Variáveis
Combustível: Diesel 150 Litros/mês 2,19 657,00
Combustivel: Gasolina 50 Litros/mês 2,89 289,00
Combustivel: Lubrificante 3 Litros/mês 10 60,00
Alimentação/Rancho 37 e 24 dias 3,79 140,29 89,10
SUBTOTAL 3 1146,29 89,10
CUSTO TOTAL (DESPESAS + CUSTOS) 1845,88 154,10
Custo da Mão de Obra
Dias de Trabalho 37 e 24 dias inverno 20,00 740,00 470,00
CUSTO TOTAL (DESPESAS + CUSTOS) INCLUÍDA A MÃO DE OBRA 2585,88 624,10
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PREMISSA 10: O custo de transporte entre a Resex e a Cidade de Altamira não foi contabilizado 

na análise de custos, com o propósito de se abrir a oportunidade de análise sobre diferentes sistemas de 

organização de produção. No entanto, se a opção for a de utilização de um barco comunitário, fazendo-se 

a gestão coletiva da operação de transporte, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo: Um 

barco com capacidade de três toneladas que custe R$ 20.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos e, 

considerando-se que são realizadas 24 viagens por ano com propósitos associativistas, considera-se, para 

efeitos de cálculo, que são realizadas 12 viagens por ano para o transporte do volume de peixes ornamen-

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

a realização do calafeto a cada três anos. Assim sendo, apresenta-se a tabela a seguir para representar o 

custo de uma viagem e, finalmente, de uma temporada, que será utilizado como base de cálculo:

Tabela 32. Estimativa do custo de transporte da produção da Resex do Rio Xingu – Altamira 

– Resex do Rio Xingu, para um barco da associação com capacidade de três toneladas.

Despesas Custo
Depreciação por viagem  R$ 83,33 
Manutenção por viagem (8% do valor do barco ao ano)  R$ 133,33 
5 litros de óleo lubrificante  R$ 50,00 
Rancho para 8 dias  R$ 160,00 
Piloto (diária de R$ 50,00)  R$ 400,00 
Ajudante (diária de R$ 25,00)  R$ 200,00 
180 litros de diesel  R$ 394,20 
Custo de 1 viagem no barco da associação com capacidade máxima de 3.000 Kg  R$ 1.420,87
Custo por temporada (12 viagens)  R$ 17.050,40

Abaixo, finalmente, para colaborar na fundamentação das análises que serão possibilitadas após o 
levantamento de informações mais aprofundadas sobre os volumes de produção e as dinâmicas de mercado, 
apresentam-se os preços praticados para a para a comercialização das principais espécies de peixes ornamentais.

Tabela 33. Preços praticados em Altamira e na Resex para a comercialização das principais 
espécies de peixes ornamentais por unidade (em Reais – R$).

Espécies Preço (R$)
Comerciante Reses

Preço (R$)
Comerciante Altamira

Diferença de
Preço (R$) 

Verão
Amarelinho 0,5 0,7 0,2
Picota Ouro 2,5 3 0,5
Tubarão Amarelo 3,7 5 1,3
Aba Laranja 2,5 3 0,5
Inverno
Aba Laranja 2,5 3 0,5
Preto Velho 1 2 1
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5.5. POTENCIAL DE CERTIFICAÇÃO

5.5.1. Potencial de Certificação Florestal FSC

Os extrativistas da Resex do Rio Xingu possuem Potencial de Certificação Socioambiental FSC 

para o manejo da borracha e da castanha. 

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

cação em grupo, que requer um representante legal (ex: associação, cooperativa ou outro) 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 de uma nova instituição ou fortalecimento da organização social atualmente exis-

tente (AMOMEX) 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, visando à segurança durante a execução das atividades;

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

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

certificação em grupo.
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Princípios do FSC Pontos Fortes Fragilidades

P1: Compromisso com o FSC e 
Conformidade Legal

- Não foi verificado envolvimento 
dos extrativistas com atividades 
ilegais;
- Existência de um Plano de Uso 
e Plano de Manejo para a Resex;
- Não verificou-se conflitos para 
a realização do manejo entre os 
vizinhos.

- Não identificada.

P2: Posse & Direitos de Uso & 
Responsabilidades

- A Resex do Rio Xingu está 
formalmente criada e o direito 
de posse e uso do recurso dos 
extrativistas está assegurada.

- Risco pontual de conflito na 
área de pesca entre índios e 
extrativistas do Morro do Félix – 
necessita aprofundamento;
- Risco de conflito em função da 
existência de duas fazendas não 
desapropriadas dentro da Resex.

P3 – Direitos dos Povos Indíge-
nas e Comunidades Tradicionais

- Responsabilidade do manejo 
está nas mãos dos próprios 
extrativistas;
- Relação amistosa entre os ex-
trativistas e os povos indígenas 
que vivem no entorno da Resex.

- Não identificada.

P4: Relações com a Comunidade  
& Direitos dos Trabalhadores

- Mão de obra envolvida no 
manejo é predominantemente 
familiar – simplificação de reque-
rimentos trabalhistas.

- Ausência de uma avaliação 
formal (ex: avaliação e levan-
tamento em reuniões com os 
extrativistas) dos riscos à saúde 
e segurança para a realização 
das atividades de manejo;
- Ausência de uma avaliação 
formal (ex: avaliação e levan-
tamento em reuniões com os 
extrativistas) para identificação 
e utilização de Equipamentos de 
Proteção individual adequados 
à realidade e à execução das 
atividades; (Ponto Crítico)
- Ausência de especificação de 
mecanismos ou espaços apro-
priados à realidade (ex: reuniões 
periódicas) para discussão e 
resolução de eventuais proble-
mas/conflitos que possam existir 
relacionados ao manejo.
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P5: Benefícios da Floresta

- Conhecimento empírico e tradi-
cional de manejo da castanha e 
da borracha;
- Utilização de toda a mão de 
obra familiar e local;
- Grande diversificação de uso 
dos recursos da floresta;
- Baixo desperdício associado à 
produção dos PFNMs;
- Compra de um barco como 
investimento para apoiar a pro-
dução.

- Ausência de mecanismos para 
identificar e acompanhar os cus-
tos do manejo; (Ponto Crítico)
- Ausência de processamentos 
locais e beneficiamento para 
alguns produtos como borracha e 
castanha – agregação de valor; 
- Não há acompanhamento que 
permita avaliar se a receita 
atualmente obtida pela venda 
dos produtos cobre os custos do 
manejo;
- Ausência de mecanismos para 
diminuir (ao longo do tempo) a 
dependência por apoio externo 
de forma aumentar o protagonis-
mo dos extrativistas nos proces-
sos de manejo e comercialização.

P6: Impacto Ambiental

- Preservação de mais de 5% de 
área representativa dos ecos-
sistemas manejados (conforme 
requerido pelo FSC) dentro da 
Resex de acordo com o zone-
amento contido no plano de 
manejo;
- Não utilização de espécies exó-
ticas nas áreas de manejo;
- Manejo da castanha e da 
borracha é realizado em pequena 
escala e baixa intensidade;
- Conhecimento por parte dos 
extrativistas das espécies prote-
gidas por lei, raras 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) 
para manejo do lixo orgânico, 
inorgânico (como embalagens, 
plásticos e outro) e principal-
mente o lixo tóxico (ex: pilhas, 
baterias, embalagens de com-
bustível, etc.);
- Ausência de identificação 
formal por parte dos extrativistas 
dos possíveis impactos do mane-
jo (ex: em reuniões);
- Ausência de uma proposta 
formal de mitigação dos pos-
síveis impactos identificados, 
adequada à escala e intensidade 
de manejo;
- Aparente diminuição da produ-
ção de castanha – como conci-
liar com o manejo “sustentado” 
ou de longo prazo?
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P7: Plano de Gestão

- Existência de informações e 
documentos que são a base para 
construção dos manuais de boas 
práticas (ou planos de manejo) 
como o “Relatório Projeto Re-
nascer da Seringa” e o “Plano de 
Manejo da Resex”.

- Ausência de um manual de 
boas práticas (ou planos de 
manejo) para os produtos ma-
nejados (castanha e borracha), 
que determine os critérios para 
o bom manejo: frequência e 
intensidade de coleta, densidade/
abundância das espécies mane-
jadas; determinação do diâmetro/
idade mínima para exploração; 
sazonalidade da exploração; ciclo 
de corte (intervalo descanso), 
descrição das técnicas e equi-
pamentos para o manejo, etc.; 
(Ponto Crítico)
- Necessidade de treinamento 
e melhoria da padronização das 
técnicas de manejo entre os 
extrativistas (ex: Copaíba - inter-
valo de colheita, número máximo 
de furos, etc./ Borracha - tempo 
mínimo entre intervalo de corte, 
etc.).

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 das 
observações empíricas realizadas 
pelos extrativistas acerca das 
mudanças ocorridas (variações 
na produtividade, fauna, flora, 
etc.).

P9: Manutenção de Florestas de 
Alto valor de Conservação 

-Toda área é reconhecida pela 
maioria dos extrativistas entre-
vistados como sendo uma Área 
de Alto Valor para Conservação 
(AAVC), em função da estreita 
dependência dos recursos flores-
tais (econômica, cultural, etc.);
- O Plano de Manejo apresenta 
elementos que permite identificar 
atributos de alto valor para con-
servação dentro da Resex.

- Ausência de espaços para 
discutir e formalizar (relatório, 
atas, etc.) questões referentes às 
áreas de alto valor para conser-
vação.
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Cadeia de Custódia - Não identificado.

- Ausência de um sistema de 
registro e controle que permita 
a rastreabilidade da produção; 
(Ponto Crítico)
- Registros periódicos de produ-
tividade/volumes explorados por 
áreas manejadas, ausentes ou 
incipientes (ex; está iniciando 
registro para babaçu). (Ponto 
Crítico)

Requerimentos para Certificação 
em Grupo

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

- Necessidade de fortalecimento 
da AMOMEX para se tornar ges-
tor da certificação e do grupo de 
extrativistas; (Ponto Crítico)
- Necessidade de um termo 
de compromisso assinado dos 
extrativistas 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 inter-
no do manejo realizado pelos 
próprios integrantes do grupo ou 
parceiros.
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5.5.2. Potencial de Certificação Orgânica

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

da borracha e da castanha.

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

cação em grupo, que requer um representante legal (ex: associação, cooperativa ou outra) que represente 

formalmente os membros do grupo (extrativistas) frente a 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 da castanha 

é realizada em locais que não 
foram tratados com produtos 
químicos (agrotóxicos, fertilizan-
tes, entre outros) pelo menos 
em 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 a produção 
a ser certificada.
Para a norma Bio Suisse: croqui 
ou mapa na escala de, pelo me-
nos, 1:50.000 (pode ser apresen-
tado 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 por uma autoridade 
competente (órgão de extensão) 
ou proprietário do terreno ou de 
um perito externo, que conhece 
a situação da área, declarando 
que não foram utilizados insumos 
químicos, herbicidas, fungicidas 
nas áreas de coleta nos últimos 
três anos.
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12Alguns sistemas de certificação orgânicos aceitam informações técnicas e cientificas encontradas na literatura, bem como as práticas tradicionais para 
definição destes parâmetros.

Plantas coletadas - Os PFNMs trabalhados no 
projeto (castanha, seringa, óleos) 
não pertencem à lista de espé-
cies ameaçadas de extinção;
- Entrevistas indicam que pelo 
menos 20-30% das sementes/
frutos (castanha) deve ficar na 
floresta, conforme requerimento 
da norma – necessita aprofunda-
mento.

- Ausência de informações sobre 
cada planta coletada, tais como: 
nome botânico, nome do local de 
coleta, parte da planta coletada, 
período de coleta, área de coleta 
(em qual das áreas de coleta são 
as respectivas instalações), ha-
bitat da planta, método de coleta 
(para cada planta, fazer uma des-
crição detalhada dos métodos 
que devem estar disponíveis).

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 
definidas para produto manejado 
(castanha e borracha)12.

Coletores/Extrativistas - Não identificado. - Ausência de capacitação para 
os coletores sobre a sustentabili-
dade da extração e qualidade dos 
produtos, que assegure que os 
coletores são devidamente capa-
zes de executar os procedimentos 
acordados (certificado e lista de 
presença dos treinamentos devem 
ser armazenados); (Ponto Crítico)
- Ausência de comprovante de trei-
namento dos coletores, com data, 
local e conteúdo do treinamento; 
- Não há lista de coletores (e fami-
liares envolvidos) com os dados 
(nome, endereço e área em que 
coleta);
- Não há contratos (que suas ati-
vidades de coleta estão de acordo 
com o regulamento do extrativis-
mo orgânico) dos coletores com o 
operador do projeto (AMOMEX); 



71

- Não há um sistema para ser 
seguido pelos coletores: “Regras 
de Coleta” ou “Manual de coleta 
orgânica”.
- Ausência de uma pessoa para 
o monitoramento do extrativismo 
orgânico, que possa verificar se 
todas as partes envolvidas estão 
implementando o Regimento Inter-
no de coleta corretamente.

Rastreabilidade/Transparência - Não identificado. -Não há rastreabilidade da cadeia 
produtiva dos produtos, através 
documentos detalhados de cada 
etapa. (Ponto Crítico)

Questões de Qualidade - Não identificado. - Ausência de um Manual de 
Boas Práticas de produção com 
os procedimentos mínimos. 
(Ponto Crítico)

Armazenamento13 e Manuseio - Não identificado. - Ausência de procedimentos de 
separação e identificação (rótulo) 
que possam diferenciar a produ-
ção orgânica da não orgânica, 
em todas as fases do processo 
de produção (da coleta, passan-
do pelo processamento até a 
embalagem);
- Não há documentação e/ou 
registros de armazenamento, 
estoque, registros sanitários 
(limpeza).

Processamento14 - Não identificado. - Não há um fluxograma das 
etapas de processamento.

13Requisitos 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.
14Devem ser documentados: Mercadorias recebidas; Lista dos Ingredientes e auxiliares tecnológicos; Receitas detalhadas e completas, inclusive todos os 
auxiliares.
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15Requisitos que devem ser satisfeitos antes da certificação inicial.

5.5.3. Potencial de Certificação de Comércio Justo – Fair Trade

Os extrativistas da Resex do Rio Xingu apresentam potencial de certificação Fair Trade 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 certificação 

Fair Trade. Para borracha, não existem padrões e tampouco os preços (mínimo e prêmio) estabelecidos até 

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

Critérios Requisito Mínimo 15 Requisito do Processo
1. Desenvolvimento Social - Devem existir procedimentos 

que garantam que os produtos 
provenientes de membros do 
Comercio Justo sejam mantidos 
separados dos produtos de não-
membros;
- Deve existir uma estrutura orga-
nizacional estabelecida (realizar 
pelo menos 1 assembleia ao 
ano; apresentar relatório anual; 
orçamentos e contas apresen-
tadas e aprovadas pela Assem-
bléia 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 aprovados em 
Assembléia 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 Socioeconô-
mico

- A organização deve possuir 
uma sistema implementado para 
administrar o Prêmio do Comércio 
Justo de uma forma transparente 
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 no Prêmio de 
Comércio Justo deve ser planeja-
do, monitorado e revisado;
- Fortalecer a organização para 
adquirir mais conhecimento da 
cadeia de fornecimento.
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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 
de 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 reconhecido 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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5.6. POTENCIAL DE NEGÓCIOS

A partir dos contatos realizados, identificaram-se os potenciais canais para os produtos da Terra 

do Meio. Foi possível identificar ainda 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 orga-

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

• Compra de volumes maiores, com exigência de frequência e volumes constantes para comercialização; 

• Exigência de adequação fiscal/legal para efetuar a compra (exigência de nota fiscal, recolhimento impos-

tos, 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.);

• Cumprimento de prazos e volumes de 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.

O nome das empresas contatadas não aparece neste relatório por motivo de confidencialidade. 

Estas informações foram disponibilizadas apenas para os financiadores, comunidades e instituições envol-

vidas com o Projeto na Terra do Meio.

Dentre os segmentos abordados com potencial de compra nos produtos proveniente da Terra de 

Meio, listamos:

ALIMENTÍCIO

Castanha in natura:

• Empresa de processamento – Contatos realizados em novembro e dezembro de 2009;

• Empresa de exportação – Contatos realizados em 14 de dezembro de 2009;
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• Rede de supermercado I – reunião realizada em 1º de outubro – São Paulo/SP e contatos em 9 de abril 

(Feira Brasil Certificado);

• Empresa do segmento higiene e alimentício – reunião realizada em 11 de setembro – Piracicaba/SP;

• Rede de supermercado II, diversos contatos por telefone e reuniões.

O segmento alimentício tem apresentado grande potencial para compra de castanha e será me-

lhor explorado nas próximas fases.

COSMÉTICO

• Empresa fabrica matéria-prima para perfumaria – reunião realizada em 10 de dezembro – Piracicaba/SP 

(e diversos contatos telefônicos e por e-mail);

• Empresa do setor de cosmético I – contatos realizados desde dezembro;

• Empresa do setor de cosmético II – contatos por telefone e e-mail desde 2009 e reunião em 8 de abril 

(Feira Brasil Certificado);

• Empresa do setor de cosmético III – Envio material sobre o projeto em junho de 2010 e expectativa de 

agendamento de reunião. 

BORRACHA

• Empresa do setor de borracha – contatos desde 2009 e reuniões realizadas em 11 de dezembro de 2009, 

24 de março e 14 de maio de 2010, em São Paulo/SP;

OUTRAS POSSIBILIDADES EXPLORADAS:

• Reunião Forest Trends – 20 outubro 2009 – Possibilidades de pagamento por serviços ambientais;

• Congresso Cosmethica – França, 13 a 15 de outubro de 2009 - Identificação de potenciais compradores 

internacionais do setor de cosmético;

• Feira Brasil Certificado – São Paulo, 7 a 9 de abril de 2010 – Identificação de potenciais compradores.

Dentre as empresas contatadas: duas empresas estão em fase final de negociação de compra 

da produção (uma do setor de cosméticos para óleo de copaíba e outra do segmento de borracha) e uma 

terceira empresa estamos dando segmentos nas conversas, conforme detalhamento abaixo. 

• Empresa que fabrica matéria prima para perfumaria: Empresa de fabricação e comércio de matérias-

primas para perfumaria e cosméticos, interessada no óleo de copaíba (Copaifera sp). Foram coletadas e 

enviadas amostras destes produtos, que foram aprovadas. Novas amostras foram solicitadas e o resultado 
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da segunda remessa de amostra se mostrou adequado. A empresa se propôs a fazer uma primeira compra 

de 60 a 200 Kg de óleo, em caráter piloto a um preço considerado acima do considerado “justo” pela co-

munidade (em torno de R$ 25,00/Kg).  A empresa demonstrou interesse em firmar contratos de compra de 

mais longo prazo (com volumes e preços previamente acordados), com volumes que variam em torno de 2 

toneladas/ano. A empresa também tem interesse em obter produto com certificação socioambiental para 

o óleo de copaíba, que seria pago com um ágio também previamente acordado entre as partes. Uma nova 

reunião deve ser agendada para os próximos meses, para acertar os termos da compra e eventual contrato.

• Empresa do setor de borracha: Empresa que fabrica e comercializa artefatos de borracha, com grande po-

tencial de compra e parceria para estruturação de uma cadeia de comercialização baseada em princípios de 

produção sustentada e comércio justo. Após três reuniões, o presidente da empresa encaminhou uma carta 

se comprometendo com a compra, se comprometendo a pagar um preço diferenciado no valor de R$ 4,00/

Kg, preço este maior que o pago pela política de preço mínimo do Governo, com contrato com validade de 

três anos, renovável conforme combinado entre as partes. Foi acordado que a primeira produção de 2010 

será entregue para a empresa no porto de Altamira, sendo uma produção mínima de 3,5 toneladas, poden-

do chegar até 7 toneladas, incluindo a produção nas três Resex (Rio Xingu, Iriri e Riozinho do Anfrísio). A 

empresa acompanhou a expedição à Resex do Riozinho do Anfrísio, para apresentar a proposta aos extrati-

vistas e realizar testes de fabricação da Manta de Borracha Seca - MBS, técnica testada previamente pela 

empresa, para agregação de valor do produto e melhoria da qualidade, dentro da comunidade. Os termos 

do contrato estão em fase de discussão e o mesmo deverá ser elaborado e assinado antes do fim do ano.

• Empresa do setor de cosméticos I: Empresa do setor de cosmético, interessada no óleo de copaíba (Co-

paifera). Foram realizadas coletas a partir de identificação e mapeamento de diferentes espécies de copaí-

ba. As amostras foram enviadas e aprovadas. A empresa está em fase de reestruturação, mas permanece 

o interesse na comercialização da produção.
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CONSIDERAÇÕES E
RECOMENDAÇÕES 6



79

A partir do trabalho realizado em campo na Resex do Rio Xingu, recomenda-se as seguintes 

adequações no método de trabalho para as próximas Resex:

• Elaboração de questionários menores, simplificados, eliminando as perguntas que não geraram infor-

mações utilizadas nas análises posteriores, de forma a reduzir o tempo de entrevista e facilitar a coleta da 

informação com o extrativista;

• A coleta de informações deve se concentrar mais nos questionários e entrevistas individuais do que nas 

oficinas;

• Não há necessidade de entrevistar novamente os compradores locais;

• Necessidade de prever um tempo maior para revisão e comentário do relatório final por parte das institui-

ções parceiras e dos atores locais;

• Necessidade de promover um encontro entre as principais instituições e profissionais que levantaram 

informações em campo nas três Resex, a fim de realizar um trabalho intensivo de nivelamento e processa-

mento coletivo dos dados gerados e não publicados, que foram coletados em cada uma das Resex.

Resumo Executivo6
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ANEXOS7
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ANEXOS

Anexo 1 - Tabela referência para elaboração dos roteiros das entrevistas

Este anexo apresenta uma proposta que distribui as informações a serem levantadas na Resex do 

Rio Xingu, de acordo com os principais métodos e instrumentos a serem utilizados, considerando o poten-

cial de fornecimento das respectivas informações por cada grupo de atores locais.

As informações são correlacionadas também às fontes de dados secundários fornecidas pelos 

parceiros.

• Métodos e instrumentos

- questionários (quest)

- roteiros de entrevistas semiestruturadas (entrev)

- observações de campo (camp)

- oficina participativa (oficina)

• Grupos de atores locais

- Órgãos governamentais (gov)

- ONGs e consultores

- Regatões e atravessadores (atrav)

- Comunidade (com) – Líderes/Associação (assoc) e Moradores (mor)

• Fontes de dados secundários

- Plano de Manejo da RESEX Rio Xingu (P.Man)

- Relatório de Arranjos Produtivos Locais / GTZ (APL)

- Relatório do Plano de Estruturação de Negócios Sustentáveis / IBENS (PENS)
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INFORMAÇÕES A 
SEREM LEVANTADAS

Métodos e 
instrumentos

Grupos de atores locais
Fontes de dados 

secundários
ORGANIZAÇÃO / GRUPO quest entrev camp oficina gov ongs atrav com P.Man APL PENS

Informações básicas sobre a 
organização social e a organi-
zação da produção

X X X X X

Associação/cooperativa 
formalizada? 

X X assoc

Nome: X assoc

Líderes/presidentes: X assoc

Contato comercial: X assoc

Atividades já existentes 
realizadas pela cooperativa ou 
associação 

X X X X

Histórico de produção e 
comercialização (produção, 
gestão e mercado)

X X X X X

(Identificar se o grupo possui 
alguma necessidade de capa-
citação e potencial parceiro 
para isso)

X X X X X

Motivações para a organiza-
ção; número de sócios e de 
pessoas envolvidas em cada 
etapa; ocupação dos papéis 
de liderança e revezamento 
das responsabilidades; gestão 
e trabalho no beneficiamento e 
nas relações com o mercado, 
etc. Identificar limitações, 
desafios ou gargalos.

X X X X X

Existe alguma autorização do 
órgão ambiental requerida 
para comercializar e transpor-
tar os produtos comercializa-
dos? 

X X X X assoc
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INFORMAÇÕES A 
SEREM LEVANTADAS

Métodos e 
instrumentos

Grupos de atores locais
Fontes de dados 

secundários
ORGANIZAÇÃO / GRUPO quest entrev camp oficina gov ongs atrav com P.Man APL PENS

Principais produtos Manejados 
(explorados): relatórios e plano 
de manejo

X X XX X X X XX X

Produtos potenciais não Ma-
nejados (explorados):

X X X X X

Tem interesse em manejar? 
(Quais os Gargalos) 

X X X

Informações dos cinco produ-
tos listados pelos produtores

-Manejo individual/familiar ou 
em grupo? Quantas famílias?

X XX X XX X

-Área total de coleta (em ha): X X

-Tem mapa ou croqui da área 
de coleta?

X X X

-Quantidade Produzida em 
2009: 

X X

-Preço R$: X X X

-Você acha esse preço justo? 
Se não, qual seria o preço jus-
to? (incluindo todos os gastos 
+ renda para o produtor) 

X X X

-Qual a capacidade máxima de 
produção (considerando área e 
mão de obra disponível)?

X X

-Estimativa da quantidade de 
produção em 2010:

X X X

-Preço por unidade R$: X

-Comercializa para quem? X

-Identificar os principais atra-
vessadores de cada cadeia.

X XX X XX

-Tem parceiro comercial fixo 
(atravessador)? 

X XX XX X

-Tem prazo para pagamento? X XX XX X

-Tem contrato? X XX XX X

-Tem adiantamento (em 
dinheiro)?

X XX XX X

-Data de entrega do Produto 
(prazo máximo):

X XX XX X

Período da Safra 2010 (checar 
tabela anexa)
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INFORMAÇÕES A 
SEREM LEVANTADAS

Métodos e 
instrumentos

Grupos de atores locais
Fontes de dados 

secundários
PRÁTICAS DE MANEJO (PARA 
CADA UM DOS PRODUTOS) 

quest entrev camp oficina gov ongs atrav com P.Man APL PENS

Possui algum tipo de inventa-
rio ou mapeamento? 

X X X X

Coleta/Sustentabilidade:

-Onde; X X

-Critérios para definição das 
áreas de coleta;

X X X

-Acesso, concentração de 
indivíduos, ocorrência, outras 
facilidades, etc.;

X X

-Método da coleta (“passo a 
passo”);

X X X

-Existe regeneração natural ou 
enriquecimento;

X X X

-Qual o limite para coleta (por 
indivíduo, por área, etc.) ou os 
fatores levados em considera-
ção para estabelecimento dos 
limites 

X X

-Qual intervalo de coleta X X X

-Existe conhecimento tradicio-
nal associado?

X X X X X

Transporte ate local de pré-
beneficiamento (Meio de trans-
porte e de onde até onde):

X X X

Componentes de custo do ma-
nejo (mão de obra, materiais 
de consumo, equipamentos, 
transporte, etc.)

XX X X XX XX X
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INFORMAÇÕES A 
SEREM LEVANTADAS

Métodos e 
instrumentos

Grupos de atores locais
Fontes de dados 

secundários
PRÉ-BENEFICIAMENTO quest entrev camp oficina gov ongs atrav com P.Man APL PENS

Existe alguma atividade de 
Pré-Beneficiamento (limpeza, 
retirada da casca, etc). Qual 
é o “passo a passo” entre a 
coleta e a comercialização? 

X X X X X X X

Local onde é feito o pré-bene-
ficiamento (galpão, fundos da 
casa, floresta): fundo da casa 
e floresta, não tem barracão.

X X X X

Manipulação é adequada (sem 
contaminação com combustí-
vel, fezes de animais, etc.)?  

X X X

Rastreabilidade - Produto pode 
ser identificado (ex. separa-
dos os sacos de diferentes 
produtores)? 

X X X

Existe algum controle ou pra-
tica para garantir a qualidade 
do produto (exigência do 
comprador, etc). Quais?

X XX XX X

Produto é selecionado por 
tamanho / qualidade (castanha 
graúda, média, etc.)? 

X X X X

Existe algum tipo de fluxogra-
ma de produção (principais 
produtos)? (Se não, construir)

X X X

Locais de armazenamento da 
produção (da floresta ate com-
prador - paiol, chão, casa, etc.): 

X X X

O pré-beneficiamento e o 
armazenamento têm custo? Se 
sim, quanto ou quais os com-
ponentes do custo? (levantar 
custo real de alguns produtos 
selecionados - castanha, bor-
racha, peixe ornamental) 

X XX XX X
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INFORMAÇÕES A 
SEREM LEVANTADAS

Métodos e 
instrumentos

Grupos de atores locais
Fontes de dados 

secundários
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO quest entrev camp oficina gov ongs atrav com P.Man APL PENS

Rastreabilidade - Há algum 
tipo de documento que 
registra a compra e a venda? 
(recibo, NF, anotação em 
caderno, etc.)

X X X X X

Local e condições de armaze-
namento; 

X X X X

Ponto de entrega do produto 
(porta da floresta)

X X X X

Identificação e caracterização 
dos compradores (incluindo 
os atravessadores/marretei-
ros, levantando também para 
quem vendem) 

X XX X X X XX X

Transporte (Meio de transporte 
e de onde até onde):

X X X X

Tempo: X X X

Custo R$: mapear esse custo 
no detalhe para diferentes 
tipos de barcos e as “diárias” 
que eles gastam com isso

X X X X

INFORMAÇÕES A 
SEREM LEVANTADAS

Métodos e 
instrumentos

Grupos de atores locais
Fontes de dados 

secundários
GERAL quest entrev camp oficina gov ongs atrav com P.Man APL PENS

Custos envolvidos na cadeia 
produtiva (objetivo é montar uma 
planilha de custos associada a um 
fluxograma de cada cadeia): 

X XX X X XX

Necessidade de investimen-
tos em equipamentos, mão 
de obra necessária, insu-
mos necessários por safra, 
embalagens/paneiros/ cestos, 
combustível, rabeta, etc.) 

X X

Tem possibilidade de comer-
cializar a produção em conjun-
to com as outras comunida-
des, caso necessário (diminuir 
custo de logística)?

X X X X X

Análise das capacidades 
existentes e necessidades de 
formação e capacitação - ex: 
sobre sustentabilidade da ex-
tração, qualidade do produto, 
rastreabilidade, gestão, res-
ponsabilidades – certificação?

X XX X X XX

Há necessidade de elaboração de 
um Manual de Boas Práticas?

X X X
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Anexo 2 - Modelo de Questionário 

1- Entrevista

1.1. Entrevistador:________________________________________________

1.2. Entrevista Nº:________

1.3. Data e horário:___ / __ / 2010  -  ___:___h (tempo aproximado: ______min.)

1.4. Núcleo: (    ) Baliza;  (    ) Pedra Preta;  (    ) Morro Grande; (    ) Morro do Felix

                    (    ) Outro____________________________

2 – Informações gerais

2.1. Nome: _________________________________________________________

2.2. Idade:_____

2.3. Estado civil: (    ) Casado ;  (    ) Solteiro ; (    ) Viúvo

2.4. Nº de filhos  (      )      

2.5. Quantas pessoas da família vivem hoje na Resex do Rio Xingu? 

3 – Produtos 

3.1. Com quais produtos da floresta sua família trabalha? 

(    ) Castanha ; (    ) Borracha ; (    ) Copaíba ; (    ) Babaçu ; (    ) Andiroba ; (    ) Peixes Ornamentais;

(    ) Outros______________________________________________________
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PERGUNTAS / PRODUTOS
3.2. Com quem o Sr. / Sra. trabalha ou 
se organiza para coletar os produtos? 

- Em família (quantas pessoas)

- Com outras famílias (quantas)

- Com outras comunidades (quantas)

3.3. Qual é a área total de coleta de 
cada produto? (em ha) 

3.4. Tem mapa ou desenho das áreas de 
coleta? (S–sim / N–não)

PRODUTOS

3.5. Qual foi a quantidade produzida em 
2009? (quantidade e unidade)

3.6.Qual o preço? (em R$ por unidade) 

3.7. O Sr. / Sra acha esse preço justo? 
(S–sim / N–não) 

3.8. Se não, qual seria o preço justo? 
(incluindo todos os gastos + renda para 
o produtor)

3.9. Qual é o máximo que é possível pro-
duzir pela área e o número de pessoas 
que trabalham?

3.10. O Sr./Sra. acha que vai produzir 
quanto em 2010?

3.11. Para quem o Sr./Sra. vende?

3.12. O Sr./Sra. vende sempre para o 
mesmo comprador?

3.13. O pagamento é feito quanto tempo 
depois da entrega?

3.14. É feito algum contrato?

3.15. Se sim, qual é o preço combinado 
para a próxima entrega?

3.15. É feito algum adiantamento em 
dinheiro?

3.16. Qual é o prazo para a entrega do 
produto?
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4 – Práticas de manejo 

4.1. Como o Sr./Sra decide onde vai coletar os produtos?

PRODUTOS CRITÉRIOS

PRODUTOS INTERVALO

PRODUTOS S-SIM OU N-NÃO QUANTAS

4.2. O Sr./Sra. já fez algum plantio de mudas das árvores com que trabalha?

4.3. De quanto em quanto tempo o Sr./Sra. volta para coletar os produtos de uma mesma árvore?

4.4. Com quem o Sr./Sra. aprendeu a trabalhar com as árvores?

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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4.5. O jeito que o Sr./Sra. trabalha é o mesmo que os antigos trabalhavam? 

(    ) Sim;  (    ) Não

4.6. Conte alguma coisa que os antigos já ensinavam sobre como trabalhar com estes produtos e 

que o Sr./Sra. faz até hoje:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5 – Pré-Beneficiamento

5.1. Antes de entregar o produto qual é o trabalho que deve ser feito, ou seja, qual é o “passo a 

passo” do trabalho desde a coleta até a venda? Quanto tempo é gasto em cada etapa?

PRODUTOS PROCESSOS
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5.2. Onde é feito o beneficiamento dos produtos antes de serem vendidos?

5.3. Há alguma exigência dos compradores em relação à qualidade dos produtos? 

(    ) Sim ; (    ) Não

5.4. Há alguma prática ou jeito de trabalhar que garanta a qualidade dos produtos?

(    ) Sim ; (    ) Não

5.5. Se sim, quais são?

PRODUTOS
LOCAL 

Floresta Casa Barracão Outros

PRODUTOS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS DE QUALIDADE
Exigências do comprador Prática do produtor
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5.6. Os produtos são selecionados ou separados por tamanho, qualidade, etc.?

5.7. Onde é feito o armazenamento dos produtos antes de serem vendidos?

5.8. Quais são os materiais utilizados no seu trabalho e em que quantidade? Tem ideia de quanto 

custa?

PRODUTOS LOCAL 
Floresta Paiol Chão Outros

PRODUTOS CRITÉRIOS E CATEGORIAS

PERGUNTAS / PRODUTOS
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5.9. O Sr./Sra. tem despesas até na venda dos produtos? Quais? Qual o valor gasto?

PERGUNTAS / PRODUTOS

5.10. Qual o preço da diária da região? ______________________

6 - Escoamento da Produção

6.1. Quando o Sr./Sra. vende seus produtos, há algum tipo de documento, registro ou anotação? 

Se sim, quais e como?

(    ) Não ; (    ) Sim -__________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6.2. Onde é feita a entrega dos seus produtos para o comprador?

PRODUTOS LOCAL 
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Observações:

PRODUTOS TRAJETOS MEIO DE TRANSPORTE TEMPO

6.3. Como são transportados os produtos e desde onde, até o local de entrega para o comprador? 

Quanto tempo é gasto?
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Anexo 3 - Mapa RESEX Xingu
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Anexo 4 - Lista dos Participantes das Oficinas e Entrevistados

Atores sociais entrevistados:

Lucimara Souza IPAM - Coordenadora da Região da Terra do Meio
Luciana Nascimento Ferreira ICMBio - Chefe da Resex Rio Xingu
Marcio Luiz Silva Souza e Fran-
cinaldo Lima

ISA - Técnico Florestal e Biólogo, respectivamente

Cleber Silva FVPP - Técnico agroextrativista (Trabalhou no Projeto Renascer da Seringa).
Herculano Costa da Silva Comerciante (Regatão) da comunidade e Presidente da AMOMEX
Alcilei Curuaia Pereira - Silas Comerciante (Regatão) da comunidade (filho do Sr. Altino)
Altino Pereira Neto Comerciante (Regatão) da comunidade e Vice Presidente da AMOMEX
Jackson Luiz Nogueira Diniz. Comerciante de peixes ornamentais (Aquarismo Peixes Ornamentais 

e Gold Fish.) e vice-presidente.da Associação de Criadores e Exporta-
dores de Peixes Ornamentais de Altamira.

Darlennys Hernandez Consultora autônoma que trabalhou na elaboração do  Plano de Manejo
Silvano Bonfim Costa Comerciante, importador e exportador de Altamira

CADEIA DA BORRACHA

- Moradores entrevistados:

Bernaldo Dias Ferreira de Carvalho Baliza
Francisco Dias de Souza Neto Humaitá
Benedito Soares da Silva - Palito Humaitá
Francisco Feitosa Humaitá
Francisco Chagas Dias Humaitá

- Participantes da Oficina Participativa sobre a Cadeia da Borracha (Núcleo Baliza):

Bernaldo Dias Ferreira de Carvalho
Orlando Coutinho de Araújo - Bolacha
Maria Raimunda Ribeiro Silva
Lindolfo Silva de Oliveira Filho
Marinês Lopes da Silva
Angela Maria Ribeiro da Silva
Francisca de Souza Cavalcanti
Manoel Resende da Costa
Moacir de Gusmão Filho
Quiclei dos Passos Araújo
Sonia de Carvalho
Raimundo Nonato Nascimento Santos
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CADEIA DA CASTANHA DO BRASIL

- Moradores entrevistados:

Bernaldo Dias Ferreira de Carvalho Baliza
Orlando Coutinho de Araújo - Bolacha Baliza
Lindolfo Silva de Oliveira Filho Baliza
Paulo Severino Pedra Preta
Feliciano Araújo Alves Pedra Preta
Sebastião Araújo Coutinho - Bastião Pedra Preta
Anastácio Filho da Silva - Badé Morro Grande
Francisco Miranda da Silva Morro Grande
Francisco Dias de Souza Neto Humaitá
Benedito Soares da Silva - Palito Humaitá
Francisco Feitosa Humaitá
Rainundo Nonato Curuaia Morro Grande
Castanhais distantes
Francisco Chagas Dias (Chiquito) Humaitá
Dicé Viana Nascimento Morro do Felix
Francisco Feitosa de Araujo (Chiquinho) Cidade/Morro do Felix

- Participantes da Oficina Participativa sobre a Cadeia da Castanha do Brasil (Núcleo Morro do Felix):

Francisco Feitosa de Araujo (Chiquinho)
Edmilson Viana
José Alicio Moraes
Dicé Viana Nascimento
Astemiz Gonçalves Dias de Souza
Franceide Lopes da Silva
Otavio Viana - Coronel
Ademir Viana Barros
Teresa Ferreira dos Santos
Elisa Pereira de Barros
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- Participantes da Oficina Participativa sobre a cadeia dos peixes ornamentais (Núcleo Morro Grande):

Erivan Santana de Souza
Rainundo Nonato Curuaia
Sirley Oliveira da Silva
Izautino Curuaia Pereira
Roberto Soares Gomes
Ronaldo de Oliveira Reis

CADEIA DOS PEIXES ORNAMENTAIS

- Moradores entrevistados:

Feliciano Araújo Alves Pedra Preta
Sebastião Araújo Coutinho - Bastião Pedra Preta
José Ricardo Bernaldino de Lima Pedra Preta
Paulo Severino (Paulão) Pedra Petra
Francisco Aldenor Guedes Caetano  Monte Alegre
Chico Craucrau  Murici
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Anexo 5 – Método das Oficinas Participativas

1 - Tempo

- Datas: Oficina por produto a ser realizadas nos núcleos que mais trabalham com cada produto.

- Tempo previsto: Aproximadamente 4h

2 - Estruturação do conteúdo: As informações a serem levantadas foram reorganizadas em três 

blocos, para a otimização da dinâmica da oficina, de acordo com as possibilidades metodológicas e ferra-

mentas participativas aplicáveis:

- Manejo, Produção e Comercialização

- Gestão da produção e das finanças

2 - Momentos da oficina

1º MOMENTO: Apresentação do projeto e dos objetivos da oficina

Objetivo: Assegurar que os participantes compreendam os motivos para a realização do trabalho e 

comprometam-se com a obtenção dos melhores resultados, cientes das possibilidades e perspectivas reais 

que possam ser desencadeadas pelo processo.

2º MOMENTO: Manejo, Produção e Comercialização

Objetivo: Promover o nivelamento do entendimento dos participantes e o levantamento de infor-

mações sobre aspectos relevantes do manejo florestal, das etapas de beneficiamento, da logística e da 

comercialização.

3º MOMENTO: Gestão da produção e das finanças

Objetivo: Promover o nivelamento do entendimento dos participantes e o levantamento de in-

formações sobre os custos envolvidos nas etapas e as possibilidades e estratégias de aprimoramento da 

produção e da gestão.



100

3 - DETALHAMENTO DA METODOLOGIA

ATIVIDADE DESCRIÇÃO TEMPO
1º MOMENTO - Apresentação do projeto e dos objetivos da oficina

1. Quem somos?
Marcio media uma breve apre-

sentação dos participantes
10 min

2. O que estamos fazendo e onde 
podemos chegar?

- Imaflora apresenta os objetivos 
e as atividades do projeto e quais 
são as possibilidades e perspec-

tivas reais
- Apresentação de mercado

30 min

3. Como faremos?
Marcio apresenta o escopo 

(recorte), objetivo e dinâmica da 
oficina.

10 min

2º MOMENTO - Manejo, Produção e Comercialização

4. O mapa do trabalho

- Com a utilização de tarjetas (ou 
folhas de papel A4) será cons-

truído, no chão, um fluxograma, 
através de desenho, do “passo a 

passo” da produção. 
- Serão registradas à parte as 

informações sobre manejo, boas 
praticas.

90 min

4º MOMENTO - Gestão da produção e das finanças

5. Quanto custa?

Será promovida uma revisão 
do “passo a passo”, com foco 

específico na questão financeira, 
abordando-se todos os custos/

componentes envolvidos.
- Serão registradas à parte as 

informações sobre diárias, mate-
riais e custos.

30 min

6. Mercado e comercialização

Estratégias de gestão colabora-
tiva (organização da produção) 

e necessidades de investimento 
serão levantadas e, se possível, 

priorizadas.

20 min

Avaliação da oficina e Encerra-
mento

Os participantes serão estimula-
dos a avaliarem a oficina antes 

do encerramento.
10 min
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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.


