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Terra do Meio
INFORMATIVO

Contribuições das parcerias 
comerciais diferenciadas e cantinas 

nas Resex da Terra do Meio, Pará.
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A organização das cantinas e os contratos entre os 
moradores das Resex e as empresas têm ajudado a melhorar 

a vida das famílias? De que maneira?

Para responder essas perguntas e fazer essa pesquisa, o 

IMAFLORA com a ajuda de pesquisadores da Universida-

de de São Paulo e de pessoas da equipe do ISA pensaram 

em perguntas para fazer aos moradores que trabalham 

com copaíba e borracha nas 3 Reservas Extrativistas da 

Terra do Meio:  Riozinho do Anfrísio, Rio Iriri e Rio Xingu. 

Essas perguntas ajudam a entender se e como a vida 

das pessoas tem mudado com o trabalho das cantinas 

e com os contratos desses produtos com as empresas. 

As perguntas tratavam de várias partes da vida das pes-

soas, para ver se cada parte estava melhorando, se esta-

va igual ou se tinha piorado depois das cantinas e dos 

contratos. Assim, da mesma forma que um termôme-

tro indica se uma pessoa está com febre ou não, cada 

uma dessas perguntas indica uma coisa sobre a vida das 

Uma pesquisa feita pelo IMAFLORA e a USP, com apoio do ISA, junto aos moradores das 
Resex que trabalham com copaíba e borracha indica que sim e explica de que maneira.

pessoas. São indicadores sobre a qualidade de vida dos 

moradores. 

As perguntas foram feitas a 22 extrativistas que vendem 

borracha e copaíba nas cantinas. A maior parte dessas 

conversas ocorreu durante a Semana do Extrativismo, 

entre os dias 16 e 18 de Maio de 2015, na Resex Rio Iriri. 

As mesmas perguntas foram feitas para todas as pessoas 

para poder comparar e juntar a opinião de todos. 

As perguntas foram divididas em cinco partes: humana, 

social, física, financeira e natural. 
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Esse boletim informativo tem o objetivo de re-
tornar os resultados desta pesquisa para os mo-
radores das Resex.
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Contratos com as empresas de borracha e copaíba e cantinas

Veja a seguir os resultados da pesquisa!

As associações locais (AMORA, AMORERI e AMOMEX) 

começaram a comercializar borracha com a empresa 

Mercur em 2010 e óleo de copaíba com a Firmenich 

em 2011, com o apoio das organizações parceiras - ISA 

e IMAFLORA. A relação comercial e os contratos com 

as famílias são diferentes daqueles que normalmente 

ocorriam na região, principalmente porque são feitos 

diretamente com a comunidade em momentos como a 

Semana do Extrativismo, respeitam a forma das famílias 

se organizarem e pagam um preço combinado coletiva-

mente. As cantinas foram implantadas para organizar a 

produção, garantir a transparência da comercialização, 

trazer um capital de giro para as comunidades admi-

nistrarem e proporcionar um local para armazenamen-

to e pagamento dos extrativistas. A primeira cantina foi 

implantada em 2011, na localidade de Paulo Afonso, na 

Resex Riozinho do Anfrísio, e hoje existem 12 cantinas 

em funcionamento nas três reservas, permitindo que os 

extrativistas recebam no momento que entregam a pro-

dução, em dinheiro ou em mercadorias. Cada cantina 

tem uma pessoa responsável pela sua administração, o 

cantineiro.

Reunião com as empresas para 
negociar a comercialização
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FINANCEIRO: Agora os extrativistas têm garantia 
de venda da produção por um preço bom

Na resposta dos extrativistas às perguntas da pesquisa 

ficou claro que a parte financeira foi a que mais me-

lhorou. Atualmente, existe maior segurança de poder 

vender a produção diretamente nas cantinas, assim que 

finalizam a coleta, além da certeza de que o preço não 

vai mudar de repente. As parcerias comerciais garan-

tem a compra dos produtos por um preço estabeleci-

do em acordos prévios. O preço pago aos extrativistas 

pela borracha e pelo óleo de copaíba aumentou desde o 

estabelecimento dos contratos. Esse aumento foi reco-
nhecido por todos os extrativistas entrevistados, sendo 

que metade deles considerou que o preço aumentou 

muito, demonstrando portanto grande satisfação com a 

recompensa pelo seu trabalho. As cantinas permitem o 

pagamento imediato, em dinheiro ou em mercadorias, e 

ainda representam mais uma opção para os extrativistas, 

que também podem negociar com o regatão se precisar. 

O aumento dos preços nas cantinas tem até levado os 

regatões a aumentar seus preços também.Morador da Resex Rio Xingu

“Antes [com o dinheiro da borracha] não 

dava para comprar 1kg de açúcar. Agora dá 

e sobra.”

Morador da Resex Riozinho do Anfrísio

“Pelo preço que eu tenho certeza que não 

baixou, nem nada, aquele preço é fixo. Ai eu 

já sei o que vou fazer com aquele dinheiro.”
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SOCIAL: Melhorias sociais estão entre 
os principais resultados

O capital social foi um dos que mais melhorou com as 

parcerias com as empresas e com as cantinas. Dos seis 

indicadores sociais, dois deles foram os mais bem ava-

liados dentre todo o conjunto de indicadores, são eles: 

qualidade do processo produtivo e tomada de decisão. 

O maior cuidado durante as fases de coleta, armazena-

mento e beneficiamento do látex da seringueira e do 

óleo de copaíba aumentou a qualidade do processo 

Morador da Resex Riozinho do Anfrísio

“É a população que discute isso [produção e 

comercialização].”

produtivo local como um todo. O maior conhecimento 

sobre a destinação final dos produtos, bem como o uso 

de novas técnicas de beneficiamento, particularmente a 

manta de borracha, também foram citados como fatores 

que levaram a esse resultado. Para o indicador “tomada 

de decisão”, avaliou-se a possibilidade de participação 

dos extrativistas nas decisões sobre os trabalhos com a 

borracha e a copaíba. A maioria dos entrevistados re-

latou que essa possibilidade tem melhorado, pois exis-

tem mais reuniões e encontros para discutir aspectos da 

produção e da venda, além de fortalecer as iniciativas 

que já existiam, como as reuniões das associações. Estes 

espaços e as decisões tomadas, geralmente acontecem 

nas próprias reservas, o que permite a participação dos 

moradores, algo que não acontecia com o patrão, ou re-

gatão. Foram destacadas também a melhora da relação 

das comunidades com parceiros de fora das Resex e o 

aumento de oportunidades de trabalho para os jovens.  
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HUMANO: Extrativistas demonstraram satisfação pessoal e 
maior conhecimento sobre as cadeias produtivas

Satisfação pessoal e conhecimento sobre as cadeias 

produtivas foram indicadores bem avaliados nesta pes-

quisa. Segundo os extrativistas, as cantinas e as parcerias 

comerciais geraram maior satisfação com o trabalho re-

alizado, já que melhorou o preço, a segurança da venda 

dos produtos, a forma de pagamento, dentre outros mo-

tivos. Eles também apontaram maior aprendizagem de 

novos conhecimentos sobre os diversos aspectos envol-

vidos nas cadeias produtivas dos dois produtos. Desta-

caram-se os aspectos relacionados à produção, inclusive 

o aprendizado de uma nova técnica de beneficiamento 

do látex para fabricação artesanal da manta de borracha, 

que agrega valor ao produto. Outros indicadores tam-

bém foram bem avaliados como a vontade de continuar 

morando nas Resex e o resgate do conhecimento local, 

especialmente sobre a extração da seringa. Morador da Resex Rio Iriri

Morador da Resex Riozinho do Anfrísio

“Ele [dono da Mercur] mostrou o que é feito 

com a nossa borracha e todo mundo achou 

bonito. Na época do regatão sabia que ia ba-

ter só na rua, mas de lá não sabia pra onde ia”. 

“Estou mais feliz, acho que muito mais feliz. 

Principalmente porque entrego pra cantina e 

posso pegar em dinheiro.”

Algumas mercadorias disponíveis para o pagamento da produção 
nas cantinas: alimentos e produtos básicos e materiais de trabalho
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FÍSICO: Parcerias e cantinas estimularam melhorias de 
infraestrutura voltada à produção local

Os extrativistas consideram que aumentou o ritmo de 

construção de paióis, que foram construídos inicial-

mente para armazenar castanha e que também estão 

servindo para secagem e armazenamento da borracha 

e óleo de copaíba. Além disso, desde 2011 até hoje já fo-

ram implantadas 12 cantinas e uma mini usina. Também 

foi organizado um depósito em Altamira para agregar a 

produção das três reservas. Além disso, os materiais de 

trabalho necessários para a coleta e processamento da 

seringa são mais facilmente adquiridos, pois podem ser 

encontrados nas cantinas com preços melhores do que 

no regatão. E ainda, a renda da borracha e copaíba tem 

sido importante para aumentar o poder de compra de 

bens materiais dos extrativistas, já que esta renda tam-

bém tem sido usada para saldar dívidas, cuidar da saúde 

e comprar alimentos e combustível, permitindo investir 

o dinheiro de outras atividades para a compra de bens 

materiais pessoais e familiares.

Morador da Resex Riozinho do Anfrísio

“Facilitou muito pros copaibeiros da região. 

Pelo menos bota, facão, balde, trado, bica, 

isso tudo tá vindo. Na cantina é mais perto e 

mais barato.”

Paiol para armazenamento da 
produção na Resex Rio Iriri
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NATURAL: O extrativismo tem sido mais um 
motivo para manter a floresta em pé

Segundo os entrevistados, o extrativismo de borracha e 

copaíba tem contribuído para proteger a floresta de vá-

rias formas. Eles reconhecem que as florestas em pé são 

essenciais para que estas atividades aconteçam, além 

de serem consideradas fontes de renda e meios de so-

brevivência. Alguns extrativistas apontaram que os no-

vos modelos de comercialização estimularam algumas 

pessoas a deixarem de praticar atividades que causam a 

destruição da floresta, como a exploração madeireira e 

garimpo. Já com relação ao estoque natural de seringa e 

do óleo de copaíba, bem como o controle de invasões, a 

noção geral é de que não se alteraram. Porém, algumas 

pessoas que trabalham com a copaíba relataram que 

houve diminuição de óleo das copaibeiras que estão 

mais perto de suas casas e, portanto, precisam adentrar 

cada vez mais nas florestas a procura de árvores ainda 

não exploradas. Assim, uma recomendação que surge 

desse estudo é que os cantineiros anotem quantos dias 

cada extrativista leva para chegar até as copaibeiras. Isso 

ajudará a prever a produção e o esforço necessário para 

manter a quantidade de óleo produzida, o que poderá 

ser usado até mesmo para o cálculo do preço.

Morador da Resex Riozinho do Anfrísio

“Tá muito difícil, tá longe. Através do preço, 

que melhorou, o cabra ficou mais focado na 

copaíba. As árvores de perto não tem mais 

[óleo].”
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Agradecimentos: Agradecemos as associações dos moradores das Resex - AMORA, 
AMORERI e AMOREX, as lideranças comunitárias, os extrativistas que participaram da 
pesquisa e ao ICMBio pelo apoio na realização da pesquisa.

Contatos: 
(19) 3429.0819 
renato@imaflora.org 


