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1

Apresentação

Com o intuito de fortalecer o manejo florestal comunitário como mecanismo de apoio ao processo
de consolidação das três Resex da Terra do Meio (Resex do Rio Xingu, do Iriri e do Riozinho do Anfrísio),
o Imaflora foi convidado pelo ISA a contribuir com o projeto na região da Terra do Meio, com enfoque no
componente de certificação e mercado.
O projeto é financiado pelo Fundo Vale e consiste, nesta primeira etapa, na avaliação das condições atuais do manejo de produtos florestais não madeireiros das comunidades das três Resex e da
identificação das oportunidades e exigências de mercado para os produtos extrativistas. Esta análise dará
condições para a proposição de um plano de trabalho para a capacitação e o fortalecimento destas comunidades, visando à comercialização de produtos diferenciados e de maior valor agregado. Alternativas de
geração de renda para as comunidades, a partir de uma economia florestal, representam um componente
fundamental para a permanência destas populações nas Resex e para a manutenção das florestas, por
reduzirem o risco de desmatamento e contribuírem para a consolidação destas Unidades de Conservação.
O presente relatório apresenta o resultado do levantamento realizado na Resex do Riozinho do Anfrísio no período de 19 a 30 de junho de 2010, com enfoque nas principais cadeias produtivas identificadas
como de alto potencial de negócio: Borracha (Hevea brasiliensis), Castanha (Bertholetia excelsa), Copaíba
(Copaifera langsdorffii) e Andiroba (Carapa guianensis).
O trabalho realizado na Resex do Riozinho do Anfrísio foi gerado através da adequação do trabalho
piloto desenvolvido na Resex do Rio Xingu, tanto na aplicação da metodologia quanto no processamento e
tratamento das informações levantadas.
Vale ressaltar que, com a consolidação deste relatório, será elaborada uma versão simplificada,
formatada em uma linguagem adequada, orientada para o retorno às comunidades.
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2 Resumo Executivo
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2

Resumo Executivo

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 informação e validando os dados já levantados.
Foram feitas diferentes considerações e obtidos resultados sobre: custos de produção, tempos
despendidos nas diferentes tarefas das cadeias produtivas, custos de mão de obra para uma diária de R$
20,00 e R$ 25,00, custos de transporte, receita, lucro e diária recebida. Este último se torna um importante
elemento de análise para o trabalho, pois permite a comparação entre os resultados diários das atividades
extrativistas frente a outras possibilidades de renda locais, tais como: garimpo, fazendas, plantações de
cacau, estiva, etc. Ao se obter com os produtos da floresta uma diária superior às praticadas localmente,
torna-se mais provável, a manutenção dos extrativistas nas Resex com melhor qualidade de trabalho e
renda, junto à família, e apoiando na conservação da sociobiodiversidade local. Abaixo são apresentados
os principais resultados das diferentes cadeias e algumas perspectivas de melhorias para as mesmas.
A Cadeia da Borracha já foi a principal cadeia e fonte de renda dos extrativistas da Resex Riozinho do Anfrísio. 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 e
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 mercado local (R$ 1,80/Kg) remunera muito mal o seringueiro, com uma diária de apenas R$ 6,65 pela borracha
vendida na Resex e R$ 3,80 quando vendida em Altamira.
Para uma diária mínima de R$ 20,00, praticada localmente, o valor do quilograma de borracha
deveria ser de R$ 3,46 na Resex e de R$ 3,82 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, em Altamira, no caso de comercialização para empresas de outros estados e sem
representantes locais.
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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. Esse menor empenho se justifica ao se analisar o valor da diária, de R$
12,50, recebida com o valor da caixa de castanha a R$ 19,63. Esse valor remunera o extrativista abaixo do
valor da diária local de R$ 20,00, sendo que se a produção for vendida em Altamira esse valor de diária, por
causa do custo de transporte, cai para R$ 3,41, tornando inviável o trabalho com a Castanha.
O valor proposto pela PGPM é suficiente para cobrir o valor da diária local quando comercializado
na Resex, fornecendo uma diária de R$ 20,98 para a castanha. Caso seja necessário comercializar a castanha em Altamira para se acessar a PGPM, essa diária cai para R$ 11,88. Para obter o valor da diária de R$
20,00 seria necessário um preço de R$ 25,49/caixa para a venda na Resex e R$ 32,59/caixa para a venda
em Altamira.
O mercado mais promissor para a cadeia da castanha atualmente é o alimentício. Porém, o mesmo exige um grande padrão de qualidade e o processamento em castanha desidratada sem casca. Parcerias 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 da Copaíba é trabalhada em toda a Resex Riozinho do Anfrísio, tendo maior potencial no
alto do Riozinho. As melhores práticas de manejo da espécie não são conhecidas por todos os extrativistas,
mas já há ações de maior difusão e melhoria no conhecimento em manejo. O valor praticado pelo mercado
local de R$ 14,00 fornece uma diária prospectada de R$ 16,84 na Resex e R$ 16,21 em Altamira, ainda
abaixo da diária local. Por ser um produto de alto valor agregado, o transporte para Altamira impacta pouco
em seu valor final. O valor do litro ou quilograma de copaíba adequado à diária local seria de R$ 15,79 na
Resex e R$ 16,15 em Altamira, e para uma diária de trabalho especializado (R$ 25,00) os valores seriam de
R$ 18,63 na Resex e R$ 18,98 em Altamira.
Há uma parceria comercial sendo iniciada para o óleo de Copaíba, com uma proposta de remuneração de R$ 25,00 pelo litro e de melhoria no processo de extração e armazenamento. Esse valor proporciona uma diária de R$ 31,34 em Altamira e já com o desconto de 12% do ICMS, sendo um valor propício ao
estímulo à atividade na Resex, por apresentar um diferencial frente à diária local.
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A Cadeia da Andiroba é ainda muito incipiente na Resex e trabalhada principalmente para o consumo familiar e para a comercialização no mercado local e entre os extrativistas. O óleo é produzido de forma artesanal, demandando um maior esforço para um baixo rendimento, o que eleva o custo de produção.
O valor de venda do óleo localmente é de R$ 10,00 o litro, que proporciona uma diária de R$ 6,53 na Resex
e R$ 6,13 em Altamira, bem abaixo da diária local. Para se obter uma diária de R$ 20,00 seria necessário
comercializar o litro do óleo a R$ 21,83 na Resex e R$ 22,19 em Altamira. Há a possibilidade de redução
desses valores com a melhoria no processo do óleo, com sistema de prensagem e aumento do rendimento.
A Roça (Farinha de Mandioca) tem uma grande importância para a sobrevivência dos moradores
da Resex por ser um dos principais alimentos cultivados e beneficiados localmente e pelo seu processo de
cultivo em consórcio com outros alimentos na roça. A farinha de mandioca representa também uma importante fonte de renda para os extrativistas, sendo muitas vezes comercializada em suas idas para a cidade
para viabilizar a estadia dos mesmos. A farinha é comercializada localmente em sacos de 60kg no valor de
R$ 81,25 na Resex e R$ 96,67 em Altamira, proporcionando uma diária de trabalho de R$ 17,10 e R$ 15,33
respectivamente. Para remunerar os extrativistas com uma diária de R$ 20,00 seria necessário que o saco
de farinha fosse comercializado por R$ 90,87/saco na Resex e R$ 112,17/saco em Altamira e para uma
diária de R$ 25,00 os valores seriam de R$ 107,47/saco na Resex e por R$ 128,77/saco em Altamira. Esses
valores podem apoiar futuras negociações dos extrativistas com as políticas governamentais de merenda
escolar regionalizada, viabilizando o pagamento de valores justos para as características de produção local.
O Potencial de Certificação, seja socioambiental do FSC, orgânica ou FairTrade, para os produtos 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, estruturação de padrões e boas práticas de manejo (manuais, reuniões de melhoria, formações, nivelamento de
conhecimento), rastreabilidade dos produtos, segurança no trabalho, acompanhamento de custos, monitoramento, entre outros pontos apresentados mais detalhadamente ao longo do relatório. A certificação FairTrade para a borracha possui uma baixa possibilidade de ocorrer, em função de não existirem, atualmente,
padrões desenvolvidos e 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 extrativista e outros.
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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 comercialização (ex; associação, cooperativa ou outra); 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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3

Objetivo

Avaliar as condições atuais do manejo e o potencial de negócios das cadeias da Borracha, Castanha do Brasil, Copaíba e Andiroba da Resex do Riozinho do Anfrísio, com vistas à proposição de um plano
de trabalho para o fortalecimento das principais cadeias extrativistas e o acesso a mercados diferenciados.
Objetivos Específicos:
- Caracterizar os processos produtivos;
- Realizar análises sócioeconômicas, com ênfase aos custos de produção dos principais produtos da sociobiodiversidade (borracha, castanha, copaíba e andiroba);
- Analisar os custos de produção de farinha de mandioca pelos extrativistas;
- Analisar as condições atuais da gestão para o negócio;
- Avaliar as práticas adotadas para o manejo florestal comunitário;
- Avaliar as perspectivas e possibilidades de certificação dos produtos;
- Identificar as oportunidades e condições para negócios com empresas, certificação socioambiental ou
outro tipo de diferenciação dos produtos.
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4

Método

4.1. Levantamento de dados secundários

Foram levantados todos os documentos relacionados às cadeias produtivas, à Resex e aos processos que tivessem qualquer interface com os objetivos deste trabalho. Os documentos levantados e
analisados foram os seguintes:
- Relatório da 4ª reunião da Rede Terra do Meio, em março de 2009;
- Ata da reunião do Grupo de Trabalho sobre Modelos de Negócios da Terra do Meio, em novembro de 2009;
- Relatório da reunião do Grupo de Trabalho sobre Mercado e Comercialização;
- Portfólio da Borracha das Resex da Terra do Meio – ISA;
- Relatório do “Projeto Renascer da Seringa” – ISA;
- Plano de Manejo da Resex do Riozinho do Anfrísio - ICMBio;
- Relatório Final “Arranjos Produtivos Locais na Região do Médio Xingu e Transamazônica” – GTZ, de setembro de 2009;
- “Plano de Estruturação de Negócio Sustentável - Alternativas de modelos de Negócios para as comunidades extrativistas e indígenas da Terra do Meio - PA”, de outubro de 2009 – IBENS;
- Relatório “Apoio ao Desenvolvimento da Comercialização de Produtos Florestais Não Madeireiros” (PFNM)
na Resex Riozinho do Anfrísio, Altamira – Pará” ISA 2008).

4.2. Entrevistas com os extrativistas

Foram elaborados questionários (ANEXO 1) que orientaram as entrevistas domiciliares dos extrativistas da Resex, que funcionou mais como um roteiro de entrevista semiestruturada, pois as questões não
foram seguidas com rigor. Estes foram aplicados com a abordagem familiar, junto ao homem ou à mulher,
mas preferencialmente junto ao casal.
Os entrevistados foram selecionados considerando o critério geográfico, conforme o mapa anexo
(ANEXO 2), de forma a assegurar a cobertura de toda a área da Resex, para se garantir a compreensão
sobre os diversos aspectos das cadeias produtivas.
Foram levantadas ainda informações de forma mais superficial sobre a roça, a pesca e o garimpo, em
função destas atividades representarem atividades essenciais do modo de vida destas comunidades e, também,
por demandarem um tempo significativo dos extrativistas e desta forma influenciar as demais cadeias.
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4.3. Observação Participante

Com o objetivo de conhecer o trabalho dos extrativistas de forma mais aprofundada, foi realizada uma observação dos procedimentos cotidianos e das práticas produtivas. Para isso, acompanhou-se
uma família de extrativistas em campo para que demonstrassem as práticas de coleta de borracha, onde
foi possível identificar as técnicas de manejo adotadas e os cuidados necessários para se ter um manejo
adequado nas diferentes etapas.
Além dos aspectos produtivos e operacionais, a abordagem da observação participante possibilitou a compreensão sobre relevantes aspectos subjetivos da organização comunitária. Ao longo das
interações e da observação das relações interpessoais, foi possível corroborar, questionar ou consolidar a
percepção sobre elementos importantes dos processos de gestão comunitária e organização da produção.

4.4. Oficina Participativa

Por termos conhecimento prévio que na Resex Riozinho do Anfrísio os extrativistas trabalham com
uma maior variedade de produtos da floresta, foram realizadas quatro oficinas, com enfoque nas cadeias
produtivas da castanha e da borracha, tendo esta última um enfoque ainda maior em função da presença
do comprador de borracha natural.
Participaram das oficinas 119 moradores, conforme lista anexa (ANEXO 3), sendo:
- Oficina Participativa - Núcleo Morro do Anfrísio: 28 participantes;
- Oficina Participativa - Núcleo Boa Saúde: 18 participantes;
- Oficina Participativa - Núcleo Lajeado: 18 participantes;
- Oficina Participativa - Núcleo Praia do Anfrísio: 14 participantes;
- Reunião Geral da Borracha – Núcleo Praia do Anfrísio: 41 participantes.

A oficina foi realizada em dois momentos, que tratou separadamente das duas cadeias. Na primeira parte foi trabalhada a cadeia da borracha, onde foram abordados os seguintes temas:
- Apresentação do projeto e dos objetivos da oficina;
- Informações de mercado e comercialização da borracha;
- Apresentação do comprador e da proposta de compra aos extrativistas;
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- Identificação dos requisitos de qualidade e boas práticas para o manejo da borracha;
- Levantamento do potencial de produção na Resex;
- Identificação e análise de custo das possibilidades de transporte da produção de borracha até a cidade
de Altamira;

Na segunda parte da oficina foi trabalhada a cadeia da castanha, onde foi realizada a construção
conjunta com os extrativistas do passo a passo da produção de castanha, a partir do qual foram identificados os componentes de custo, as práticas de manejo adotadas, além de questões sociais, culturais e
econômicas, que envolvem esta atividade.
Além de possibilitar o levantamento de informações necessárias, a oficina representou um importante momento de nivelamento destas informações, de repasse de conhecimento para os mais jovens
e para as mulheres que não trabalham com a borracha e do entendimento sobre os objetivos do presente
trabalho.

4.5. Avaliação preliminar do potencial de certificação

A partir dos contatos realizados com os potenciais compradores, foi possível identificar o interesse destes por alguns tipos de certificação, destacando-se a: socioambiental do FSC, a orgânica e o
Comércio Justo (FairTrade).
Identificado isso, foi realizada durante a visita a campo à Resex Riozinho do Anfrísio, uma avaliação expedita do potencial de certificação do manejo realizado pelos extrativistas da Resex para os
principais produtos florestais não madeireiros, buscando identificar os principais pontos fortes e os pontos
a serem desenvolvidos (fragilidades), considerando as diferentes normas de certificação FSC e orgânica.
No caso do FairTrade, foi identificado apenas as questões aplicáveis à realidade dos extrativistas da Resex,
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, uso de agroquímico para o plantio, uso da água na agricultura, e
outros não foram avaliadas por serem consideradas não aplicáveis à realidade da Resex.
O objetivo principal desta análise foi de esclarecer e orientar os extrativistas acerca dos requerimentos necessários, caso estes optem por buscar a certificação como mecanismo de acessar algum
mercado diferenciado para seus produtos.
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É importante ressaltar que, no caso da certificação FSC e orgânica, os pontos identificados como
“a serem desenvolvidos (fragilidades)” são pontos que não impediriam uma certificação, mas que deverão
ser trabalhados/encaminhados após serem certificados. Outros pontos são críticos e precisariam ser atendidos 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 certificação em grupo1 (um único certificado para um grupo de extrativistas), através de uma entidade que seria a
responsável legal pela certificação, no caso a AMORA (Associação dos Moradores da Reserva Extrativista
do Riozinho do Anfrísio), associação que representa os moradores da Resex Anfrísio.
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 Madeireiros”, disponível no site do Imaflora: www.imaflora.org.
Para a Certificação Orgânica foi utilizada como referencia a orientação do Guidance Manual for
Organic Collection of Willd Plants2. Vale a pena ressaltar que, dependendo do mercado requerido pelo
comprador (americano, europeu, japonês, ou outro), os requisitos para certificação orgânica podem variar
sensivelmente, uma vez que as exigências variam de acordo com cada país (CE, JAS, NOP, Bio Suisse, etc.)
e, portanto, pode ser requerido alguns ajustes que não estão contemplados neste documento.
Para realizar a avaliação do potencial de Certificação FairTrade (FairTrade Labelling Organizations
International), foram utilizados os “Critérios Genéricos de Comércio Justo para Organizações de Pequenos
Produtores” e “Critérios de Comércio Justo para Nozes e Sementes Oleaginosas de Organizações de Pequenos Produtores”, disponíveis no site: www.fairtrade.net/standards.html.

4.6. Identificação de mercado potencial para os produtos não madeireiros

O Imaflora possui um Programa de Consumo Responsável que visa, dentre outros, facilitar a conexão entre consumidores e extrativistas, a princípio com foco em produtos certificados. O trabalho com
certificação conduzido pelo Imaflora permite um contato direto com uma série de indústrias e empreendimentos consumidores de matéria prima florestal e agrícola, permitindo identificar a demanda de compra
destes produtos por parte destas empresas.

Tipo de certificação conjunta que reduz significativamente o custo de um processo de certificação.
Escrito pela SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) e IMO (Instituto de Mercado Ecológico) em março de 2005, pois as normas no geral (Comunidade
Europeia (CE) e dos EUA National Organic Program (NOP) abrangem muito pouco sobre o extrativismo orgânico.

1
2
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No âmbito do projeto, o Imaflora tem realizado desde setembro de 2009 o mapeamento e identificação de potenciais parceiros comerciais e canais de comercialização para os produtos originados das três
Resex da Terra do Meio.
O foco do mapeamento foram os segmentos de alimentícios (empresas de beneficiamento e exportação, 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 comércio 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.
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5 Resultados
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5

Resultados

5.1. GESTÃO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO

Foi constatado que, devido às grandes distâncias entre os locais de moradia, a estrutura social
e a dinâmica de interação entre os moradores têm características próprias. As famílias vivem e trabalham
sozinhas, em alguns casos em conjunto com mais uma ou duas famílias.
Em relação à organização coletiva, os moradores se identificam como sendo de um determinado “núcleo”, para onde convergem quando há reuniões ou algum momento em que a participação seja necessária.
Os moradores se autoidentificam nos principais núcleos: Praia do Frisan, Morro, Boa Saúde e
Lajeado.
Há uma Associação de Moradores, a AMORA, que está regularizada e tem como patrimônio um
barco que está em operação, conquistado por meio de projetos e parcerias.
Independente desta estrutura nucleada e da existência da AMORA e de seu patrimônio, a produção extrativista, em geral, não é organizada 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 ter que cobrar tais preços. Adicionam a estes fatores o fato de,
por serem um dos únicos meios de acesso e contato com a cidade, terem que cumprir determinados papéis
que deveriam ser do estado, como, por exemplo, o transporte de pessoas por questões de saúde.
No caso específico da borracha, no entanto, por estarem em processo de resgate da atividade
com incentivo do ISA, FVPP e outros parceiros, há perspectivas de organização da produção e comercialização coletiva. Por ser este o primeiro ano e ainda não ter sido efetuada qualquer comercialização, a proposta
de organização da produção ainda se encontra na fase de planejamento.

Comerciante 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.

3
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No caso da castanha, ao longo de todo o ano, independente da dinâmica de trabalho, os coletores vendem sua produção para os comerciantes (regatões) da própria Resex. A maior parte dos entrevistados 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 da copaíba, os extrativistas saem em expedições para coleta do óleo, preferencialmente na época chuvosa devido ao acesso, mesmo sem ter um mercado certo, pois a copaíba é
um produto que é relativamente fácil de ser comercializada na cidade, se comparado com outros produtos.
Devido à venda garantida na cidade e o valor de mercado (média de R$13,70/l), o óleo torna-se uma “poupança/moeda” sendo esta uma fonte de renda importante.
No caso da cadeia da andiroba, a coleta geralmente é realizada juntamente com o manejo da
castanha, porém como uma atividade secundária, entre final de janeiro e abril. O óleo é produzido de forma
artesanal nas Resex, tendo como fim, principalmente, o consumo familiar, com pouca comercialização no
mercado local, no valor de R$ 10,00.
Além destas quatro 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
diária 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 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, possivelmente,
da AMORA, que deve ter seu modelo de gestão revisto, por meio de processos que estejam integrados às
dinâmicas sociais locais. A AMORA, 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 apropriado às condições socioeconômicas e culturais locais, que trabalhe o fortalecimento da AMORA e contemple de forma adequada
as relações dos grupos familiares e a organização já existente na Resex.
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5.2. CADEIA DA BORRACHA (Hevea brasiliensis)

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

- Caracterização dos extrativistas
Foram realizadas quatro Oficinas Participativas nos núcleos Morro, Boa Saúde, Lajeado e Praia do
Frisan, com o detalhamento da cadeia produtiva da borracha, além das entrevistas com 10 extrativistas,
cuja sistematização dos dados permitiu formular a seguinte caracterização:
A atividade de extração da borracha foi uma atividade tradicional de grande importância econômica na Resex Riozinho do Anfrísio na época do ciclo da borracha, chegando a ser uma das principais regiões
produtoras. Atualmente, apenas os mais velhos que trabalharam com esta atividade detêm o conhecimento
prático da atividade, sendo identificada por eles a necessidade de repasse deste conhecimento para as
gerações seguintes (filhos e netos).
Os extrativistas de borracha da Resex Riozinho do Anfrísio trabalham também com diversas outras cadeias de produtos florestais não madeireiros, especialmente a castanha, a copaíba, a andiroba, além
da roça, pesca e garimpo. A base do trabalho do sistema de produção é familiar, com força de trabalho
média de três pessoas, nas fases de abertura e limpeza das estradas. A maioria dos extrativistas trabalha
sozinho na produção de borracha ou, no máximo, com mais uma pessoa.
Durante as Oficinas, foi levantado que 19 extrativistas estão envolvidos com a retomada desta
atividade, ou seja, estão com material (alimentação, bicas, tigelas) para coletar a seringa, sendo que 12
extrativistas já estão aptos para iniciar, pois estão com as estradas abertas e três extrativistas não abriram
estradas. Do total, somente 5 extrativistas estão cortando seringa atualmente.
Apenas três dos extrativistas que já iniciaram a fase de produção, abriram as três estradas de
seringas necessárias para promover a dinâmica ideal de trabalho. Alguns têm trabalhado neste inicio de
retomada da atividade com apenas duas estradas. O preço comercializado pelos extrativistas em 2008
no mercado local variou de R$ 1,30/kg a R$ 1,60/kg de borracha, preço considerado injusto por todos os
extrativistas entrevistados. No ano de 2010, através de um processo de intermediação entre comprador
e extrativistas, realizado com apoio do Imaflora e ISA, os extrativistas conseguiram negociar a venda da
produção a um preço acima do estabelecido pela Política de Preço Mínimo do Governo Federal, negociado
a R$ 4,00/ kg de borracha.
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- Práticas de manejo e produção
As etapas do processo de produção do látex prensado seguem descritas abaixo, juntamente com
a identificação das boas práticas de manejo importantes para garantir a qualidade e a sustentabilidade da
produção.

Etapas do manejo:
• Etapa 1 - Determinar o traçado das estradas de seringa na floresta: Na primeira abertura de estrada,
o mateiro e o toqueiro4 localizam as árvores de seringa e determinam o traçado da estrada.
• Etapa 2 - Abertura das estradas de seringa: Abertura e/ou limpeza da estrada de seringa.
• Etapa 3 - Dividir das bandeiras5, raspar e entigelar: Fazer os preparativos para o início do corte. Divide
a circunferência do tronco em 4 partes iguais, de modo que metade seja preparada para o corte e outra
metade para o descanso. A preparação consiste ainda na raspagem e depois na colocação das tigelas,
fixando-as com auxílio de um pé de bode6 na base da árvore.
• Etapa 4 - Corte: Risco diagonal descendente realizado na superfície do tronco para colheita do leite.
• Etapa 5 - Colheita: Recolhimento do leite armazenado nas tigelas. Recolhe primeiramente no balde de 6
litros e depois vai armazenando no saco encauxado (mochila artesanal).
• Etapa 6 - Beneficiamento/prensagem: 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.
•Etapa 7 - Estoque: Armazenagem em local protegido

O mateiro é quem localiza as seringueiras na floresta e o toqueiro é quem determina o melhor traçado da estrada.
As 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.
6
Pé de bode = suporte 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.
4
5
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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 locomoção 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 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 realizado 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 conhecimento prático);
• Definir conjuntamente e padronizar os parâmetros de boas práticas entre os extrativistas.

- Parâmetros de produção
• A média de produção por estrada é de 10 latas por dia = 20 litros de látex;
• Nas estradas novas a produção no inicio é inferior e varia entre 4 a 5 litros no primeiro mês;
• 20 litros de látex rende aproximadamente 10 Kg de borracha.

- 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.
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No caso ainda da Resex, o órgão ambiental gestor da área, no caso o ICMBio, deve estar informado de quaisquer atividades comerciais existentes dentro da Resex, principalmente que envolva comercialização entre extrativistas e empresas.

5.2.2. Custo de Produção

O custo de produção da borracha na Resex do Riozinho do Anfrísio é aqui apresentado, com as
devidas explicações e premissas, baseada nos resultados obtidos das entrevistas e oficinas realizadas com
os extrativistas, que fundamentaram a elaboração da planilha que se propõe a ser uma ferramenta dinâmica7 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 produção, associados ao preço praticado, visando uma projeção da produção ao longo dos anos. Considerouse 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 tabela seguinte 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
Baixa
Média
Alta

Condições de Preço
Média do mercado local
Política de Preço Mínimo (PGPM)
Diferenciado

Preço (R$)
1,80
3,50
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.

Como um dos resultados deste processo há uma planilha em formato Excel, que deverá ser alimentada continuamente com os dados obtidos ao longo do monitoramento.

7
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Tabela 2. Estimativa de tempo dedicado ao manejo e volume de produção por extrativista.
Volume de Produção
Baixa
Número de dias trabalhados por mês
7
Número de meses trabalhados por ano
6
Quantidade de borracha produzida por dia
10
Produção Anual Individual
420

Média
11
6
10
660

Alta
16
6
10
960

Unidade
Dias / mês
Meses / ano
Kg / dia
Kg / ano

Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho realizado durante o ano, entre junho e dezembro8. 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 trabalho permanente (traçado e abertura da estrada), ou seja, aquele que só é feito no início do trabalho em
determinada estrada, os dias de trabalho foram decompostos ao longo de 20 anos.
Tabela 3. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade
Atividades

Quantificação dos Dias Trabalhados
Prod. Baixa Prod. Media Prod. Alta

Trabalho Permanente
Traçado da estrada
Abertura estrada
SUBTOTAL 1
Trabalho Anual
Número de dias de trabalho por mês
Número de meses de trabalho por ano
Número de dias trabalhados no corte e colheita
Limpeza, raspagem e entigelamento (6,5 dias)
Deslocamento de barco ou a pé (10 min/dia)
Beneficiamento e prensagem (15min/dia)
Lavagem e estocagem (10min/dia)
SUBTOTAL 2
TOTAL

8

16
30
3

16
30
3

16
30
3

Dias
Dias / ano

7
6
42
6,5
2,0
1,4
0,9
53
56

11
6
66
6,5
3,1
2,2
1,4
79
82

16
6
96
6,5
4,5
3,3
2,0
112
115

Dias / mês
Meses / ano
Dias / mês
Dias / ano
Dias / ano
Dias / ano
Dias / ano
dias / ano
dias / ano

Descontando-se o mês de setembro, em que o extrativista não trabalha em função da época da “Piroca” (troca de folhas da seringueira).
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Unidade

- 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 diárias e valores. Assim, a análise utilizará a média de
660 kg de borracha e 82 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. Para os equipamentos são consideradas a depreciação de 8 anos e também o
período do ano em que os equipamentos são utilizados, no caso 6 meses. Para os materiais é considerada
a depreciação de 5 anos.
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 considerada a depreciação de 1 ano para a bota, o facão e a lima.
- Despesas variáveis:
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 calculado 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.
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Tabela 4. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprada 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 5. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprada em Altamira.
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
1,00
kg
0,08
0,08
Açúcar
1,75
kg
0,08
0,15
Café
10,00
kg
0,01
0,08
Óleo
3,00
litro
0,05
0,15
Total
R$ 3,21
Apresentadas, então, as bases de cálculo das despesas variáveis e dos elementos que as compõem (dias de trabalho e produção anual), apresentam-se, finalmente, a planilha:
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Tabela 6. Despesas e custos anuais de produção.
Custos de Produção
Quantidade
Unidade

Itens
Custos Fixos
Depreciação de equipamentos usados
Depreciação da canoa
1
Arma
1
Depreciação de materiais
Saco encauxado
1
Faca
1
Balde
1
Bica
900
Tigela
900
SubTotal 1
Despesas Operacionais Fixas
Bota
1
Facão
1
Lima
1
Subtotal 2
Ácido acético (10ml/Kg)
6,6
Alimentação
82
Subtotal Médio
CUSTOS TOTAIS (despesas + custos)

Preço

TOTAL

Unidade
Unidade

R$ 500,00
R$ 400,00

R$ 20,83
R$ 25,00

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

R$ 50,00
R$ 8,00
R$ 30,00
R$ 0,10
R$ 0,69

R$ 10,00
R$ 1,60
R$ 6,00
R$ 18,00
R$ 124,20
R$ 205,63

Unidade
Unidade
Unidade

R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 8,00

litros
dias

R$ 10,00
R$ 3,79

R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 8,00
R$ 58,00
R$ 66,00
R$ 311,69
R$ 377,69
R$ 641,32

PREMISSA 8: Foram feitas três análises de custos, considerando diferentes meios de transporte
para a produção entre a Resex e a cidade de Altamira, sendo: barco fretado com capacidade de 4 toneladas;
barco fretado com capacidade de 10 toneladas; e barco da associação com capacidade de 7 toneladas.
Para as três opções, foi considerada a realização da viagem de barco com a sua capacidade máxima.
Para análise dos custos da produção colocada em Altamira, foi considerada a opção com o menor
custo por quilo transportado, sendo este o barco fretado com capacidade de 10 toneladas. Contudo, vale
ressaltar que a planilha de custos foi montada independente do custo de transporte, de forma a permitir a
análise de outras possibilidades com menor custo.
Para as análises dos custos envolvendo o uso do barco comunitário, fazendo-se a gestão coletiva
da operação de transporte, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo: Um barco com capacidade de 7 toneladas que custe R$ 25.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos e, considerando-se
que são realizadas 12 viagem por ano com propósitos associativistas.
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Também foi adotado um custo anual de manutenção de 8% do valor do barco, que inclui dentre
outros a realização do calafeto9 a cada três 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 Riozinho do Anfrísio – Altamira.
Estimativa de Custo transporte Resex Riozinho do Anfrísio - Altamira
Descrição dos custos por viagem
Barco Próprio 7
Barco Fretado 4 Barco Fretado 10
ton
ton
Ton
Depreciação por viagem
R$ 104,17
R$ R$ Manutenção por viagem - 8% do valor
R$ 166,67
R$ R$ do barco ao ano
Piloto R$ 50,00
R$ 500,00
R$ R$ Ajudante R$ 25,00
R$ 250,00
R$ R$ Óleo de revés (2 litros)
R$ 30,00
R$ R$ Frete
R$ R$ 1.000,00
R$ 1.800,00
18 litros de óleo lubrificante
R$ 180,00
R$ 50,00
R$ 50,00
Rancho para 10 dias
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 160,00
Diesel (950l 7ton, 400l 4 ton, 700l 10ton)
R$ 2.080,50
R$ 876,00
R$ 1.540,00
Custo Total para uma viagem
R$ 3.471,33
R$ 2.086,00
R$ 3.550,00
Custo por KG de Produto
R$ 0,50
R$ 0,52
R$ 0,36
O custo por quilograma, incorporando-se o custo do transporte, é o seguinte:
Tabela 8. Custo de produção por quilograma de borracha produzida.

Local
Resex
Altamira

CUSTOS POR QUILO DE BORRACHA
Produção (kg)
Custo
Custo de
Custo total c/
Transporte
transporte
660
R$ 641,32
R$ R$ 641,32
660
R$ 641,32
R$ 234,30
R$ 875,62

Custo por Kg
R$ 0,97
R$ 1,33

PREMISSA 9: Para a complementação da análise socioeconômica e a possibilidade de que seja
feita em diferentes perspectivas, acrescenta-se aqui, desmembrado da planilha de custo anual de produção, o custo da mão de obra. É atribuída uma base de valor, com referência no que é praticado regionalmente para o pagamento de um dia de trabalho: R$ 20,00 e R$ 25,00 para serviços mais especializados. Assim

9

Processo manual de vedação das frestas entre a madeira do barco, utilizando resina natural (breu).
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para um total de 83 dias de trabalho em média o valor da mão de obra é de: R$ 1.644,06 para uma diária de
R$ 20,00 e R$ 2.055,08 para uma diária de R$ 25,00. É importante ter esses valores como base de remuneração para que as atividades extrativistas possam concorrer com outras possibilidades de trabalho e renda.

5.2.3. Análise Socioeconômica

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, referentes ao Projeto Renascer da Seringa, podemos inferir na capacidade de produção anual de borracha de
toda a área da Resex Riozinho do Anfrísio, conforme a tabela abaixo:
Tabela 9. Estimativa da capacidade produtiva de borracha na Resex.

Níveis de Produção
Baixa
Média
Alta
Projeção para 2013

Capacidade de Produção
Número de Produtores
Produção (kg)
Trabalhando
420
5
660
11
960
20
960
50

Capacidade de Produção na Resex (kg)
2.100
7.260
19.200
48.000

A partir da 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 preços e
produção.

Condições de Preço
Média do mercado local
Política de Preço Mínimo (PGPM)
Diferenciado

RECEITA
Preço
R$ 1,80
R$ 3,50
R$ 4,00
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Produção (kg)
660
660
660

Receita
R$ 1.188,00
R$ 2.310,00
R$ 2.640,00

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.
Tabela 11. Lucro anual aferido pelo extrativista e valor da diária nas diferentes condições de preço,
com a borracha sendo vendida na Resex.

Preço
R$ 1,80
R$ 3,50
R$ 4,00

RESULTADO COM VENDA DA BORRACHA NA RESEX
Receita
Custo
Lucro
R$ 1.188,00
R$ 641,32
R$ 546,68
R$ 2.310,00
R$ 641,32
R$ 1.668,68
R$ 2.640,00
R$ 641,32
R$ 1.998,68

Diária Resex
R$ 6,65
R$ 20,30
R$ 24,31

Tabela 12. Lucro anual aferido pelo extrativista e valor da diária nas diferentes condições de preço,
com a borracha sendo vendida em Altamira.

RESULTADO COM VENDA DA BORRACHA EM ALTAMIRA
Níveis de Produção
Receita
Custo
Lucro
Diária c/ transporte
R$ 1,80
R$ 1.188,00
R$ 875,62
R$ 312,38
R$ 3,80
R$ 3,50
R$ 2.310,00
R$ 875,62
R$ 1.434,38
R$ 17,45
R$ 4,00
R$ 2.640,00
R$ 875,62
R$ 1.764,38
R$ 21,46
Ao analisarmos as tabelas com os resultados de comercialização em diferentes condições de preço e local de venda (Resex ou Altamira), é possível constatar que o valor praticado pelo mercado, atualmente R$ 1,80/Kg, remunera muito mal o extrativista, chegando a uma remuneração diária de apenas R$ 3,80.
O valor colocado pela política de garantia do preço mínimo, de R$ 3,50/Kg, gera uma receita suficiente para igualar o valor da diária de trabalho utilizada na região, com valor de R$ 20,30. Com a condição
de um valor diferenciado de R$ 4,00/Kg, esse valor vai para R$ 24,31 na Resex e R$ 21,46 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$ 21,40 na Resex e R$ 18,89 (abaixo da diária regional e do PGPM).
Assim, destaca-se a importância de se inserir os extrativistas da Resex Riozinho do Anfrísio 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), com um valor de
diária aceitável localmente. Abre-se, também, a possibilidade de conciliar canais de comercialização, negociando um valor diferenciado pelo serviço ambiental dos extrativistas com outros aportes socioeconômicos,
como, por exemplo, apoio à melhoria da produção e um fundo coletivo administrado pelos extrativistas.
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Porém, o acesso a essa política pública ainda é um desafio para a Resex, sendo necessário um
engajamento maior e coletivo das diferentes instituições de apoio para viabilizar o mesmo. Para uma negociação 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).
Tabela 13. Valores sugeridos para o quilograma de borracha.

Incorporação da mão de obra no custo de produção
Descrição
Diária de R$ 20,00
Dias Trabalhados
82
Valor da diária (R$)
R$ 20,00
Custo Total
R$ 641,32
Custo Total com Transporte
R$ 875,62
Custo da mão de obra (R$)
R$ 1.644,06
Custo Total com mão de obra (borracha na Resex)
R$ 2.285,38
Custo Total com mão de obra (borracha em Altamira)
R$ 2.519,68
Valor de venda sugerido por kg / diária
Diária de R$ 20,00
Resex
R$ 3,46
Altamira
R$ 3,82
Resex com ICMS
R$ 3,93
Altamira com ICMS
R$ 4,34

Diária de R$ 25,00
82
R$ 25,00
R$ 641,32
R$ 875,62
R$ 2.055,08
R$ 2.696,40
R$ 2.930,70
Diária de R$ 25,00
R$ 4,09
R$ 4,44
R$ 4,64
R$ 5,05

5.3. CADEIA DA CASTANHA DO BRASIL (Bertholletia excelsa)

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

- Caracterização dos extrativistas
Além dos moradores que colaboraram no momento coletivo das Oficinas Participativas, 15 pessoas responderam ao questionário. Com base na sistematização dos resultados, foi formulada a seguinte
caracterização:
A maioria dos coletores de Castanha do Brasil da Resex Riozinho do Anfrísio trabalha também
com outras cadeias de produtos florestais não madeireiros, principalmente a borracha, copaíba, andiroba,
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babaçu, além da roça, pesca e garimpo. A base do trabalho com a castanha é familiar, cuja força de trabalho
média foi de três pessoas por família.
Os extrativistas entrevistados trabalham em média em cinco piques diferentes, sendo que dois
deles trabalham em 15 e 23 piques diferentes.
O preço médio praticado em 2008 foi de R$ 19,00/caixa de 24 Kg, R$ 20,00/caixa em 2009 e em
2010 de R$ 21,00/caixa, preço considerado injusto pela maioria dos extrativistas entrevistados. O preço
médio afirmado como sendo justo foi de R$ 30,00/ caixa.
É necessário 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 (Ex: em 2010 o preço comercializado da caixa de castanha pelos extrativistas entrevistados
variou de R$ 15,00 a R$ 21,00 ao longo da safra). Os comerciantes compram os produtos na cidade e os
oferece a troco da produção, o que gera uma percepção de preço que não está associada exclusivamente
aos preços de mercado, mas também à oscilação de preço das principais mercadorias comercializadas.
- Práticas de manejo e produção
As etapas do processo de coleta de castanha seguem descritas abaixo, juntamente com a identificação das boas práticas de manejo importantes para garantir a qualidade e a sustentabilidade da produção.
Etapas do manejo:
• Etapa 1 - Compra de materiais e equipamentos: Rancho, combustível, facão, lima, munição, paneiro10,
pé-de-cabra e saco.
• Etapa 2 - Deslocamento e preparação
• Etapa 3 - Limpeza dos piques: Limpeza das trilhas entre as castanheiras (piques);
• Etapa 4 - Coleta e Amontoa*: Andar no pique e ir juntando os ouriços dentro do paneiro e posteriormente amontoar;
• Etapa 5 - Quebra11: Andar no pique até os montes e quebrar os ouriços colocando as castanhas no paneiro;
• Etapa 6 - Transporte: Deslocamento a pé ou de canoa até o castanhal;

Paneiro = cesto de palha feito artesanalmente pelos extrativistas, utilizado para coletar e transportar as castanhas colhidas.

10
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• Etapa 7 - Lavagem: A lavagem da castanha é feita no paneiro, mergulhando no rio para que as castanhas
podres e chochas boiem, facilitando a retirada destas, além de folhas e galhos;
• Etapa 8 - Estoque: Depois de lavada, a castanha é ensacada em sacos de 60kg e armazenada no jirau
ou paiol.

Identificação e Recomendações das Boas Práticas de Manejo da Castanha

Fortalezas
• Iniciam a coleta na floresta somente após a
queda da maioria dos ouriços (diminui risco de
acidentes).
• Retirada das castanhas cortadas, chochas e
podres (melhoria da qualidade).

Fragilidades
• Lavagem da castanha e posterior embalagem
(ensacada) e estocagem ainda molhada, o que
facilita a proliferação de fungos.
• A maioria dos extrativistas estoca a castanha
em contato direto com chão e não protegido de sol
e chuva.

Recomendações:
• Após a coleta na floresta, amontoar os ouriços para quebra por no máximo cinco dias, com o umbigo
para baixo;
• Evitar quebrar o ouriço no mesmo local da última safra (evitar contaminação);
• Quebrar sobre uma cobertura de plástico ou palha para evitar o contato das castanhas com o chão;
• Utilizar um terçado limpo apenas para quebra dos ouriços;
• Armazenar as castanhas em um galpão protegido e destinado somente para castanha (sem contato
com combustível, animais, venenos, ferramentas, etc.);
• No galpão, deixar as castanhas espalhadas e revirar os montes pelo menos uma vez ao dia para obter
uma secagem mais rápida;
• Ensacar as castanhas somente depois de secas.
Fonte: Castanhas do Brasil, recomendações de boas praticas.
- Parâmetros de produção
• Período de Coleta: Janeiro a abril
• 1 hectolitro = 2 caixas = 55 Kg molhada e 40 Kg seca

11
Dependendo do tamanho do pique e de cada extrativista, são adotados 2 tipos de sistemas:
- Coletam e amontoam tudo primeiramente e somente depois iniciam a quebra da quantidade que conseguem carregar por dia; ou
- Coletam e amontoam o suficiente para quebrar a quantidade que conseguem carregar por dia.
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- 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 informado de quaisquer atividades comerciais existentes dentro da Resex principalmente que envolva comercialização entre extrativistas e empresas.

5.3.2. Custo de Produção

O custo de produção da Castanha do Brasil na Resex Riozinho do Anfrísio é aqui apresentado, com
as devidas explicações e premissas que fundamentaram a elaboração da planilha, que se propõe a ser uma
ferramenta dinâmica12 de acompanhamento e atualização dos custos de produção e, com isso, um recurso
para a tomada de decisão e embasamento para a definição de estratégias.
Os itens foram divididos entre custos fixos de produção e despesas operacionais fixas e variáveis.
As três primeiras premissas são de ordem geral e serão recorrentemente citadas ao longo de toda a análise
de custos e na análise socioeconômica que será apresentada a seguir.
PREMISSA 1: São considerados dois diferentes níveis de produção – Baixo e Alto. Por haver considerável variação de produção ao longo dos anos, característica conhecida dos castanhais, assumindo-se
que a somatória destes dois níveis e a respectiva média possam caracterizar uma situação mais próxima
da realidade da produção.
Tabela 14. Produção nos castanhais considerando a variação bienal da produção e a média anual
de produção.
Produção (caixas)
Produção Baixa
Produção Alta
Produção bienal
Média anual

26
102
127
66

12
Como um dos resultados deste processo há uma planilha em formato Excel , que deverá ser alimentada continuamente com os dados obtidos dão longo do
monitoramento.
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PREMISSA 2: Foram adotadas três diferentes faixas de preço, conforme se apresenta a seguir. O
preço médio praticado no mercado local se baseou nas informações obtidas durante as entrevistas.
Tabela 15. Preços e condições considerados para a realização da análise de custo de produção.
Condições de Preço
Preço médio praticado no mercado local
Preço sugerido na Política de Preço Mínimo
Preço diferenciado

Preço Caixa
R$ 19,63
R$ 26,25
R$ 45,00

Preço Hectolitro
R$ 39,26
R$ 52,50
R$ 90,00

Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho. A PREMISSA 1 fundamenta a construção da tabela apresentada a seguir, onde se dimensiona o número de dias em que o castanheiro e sua família trabalham na
atividade, nos anos de produção Baixa e Alta, a partir das médias das informações quantitativas obtidas
durante a realização das entrevistas.
Tabela 16. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade, considerando a
variação bienal da produção.

Atividades

Quantificação dos Dias
Trabalhados

Unidade

2,81
17,50
45,37
0,20
66

dias
dias
dias
dias
dias

2,81
17,50
17,34
0,08
38
104
52

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

Trabalho no ano de Produção Alta
Deslocamento
Abertura e ou limpeza do pique
Amontoa e quebra
Lavagem e ensaque
SUBTOTAL 1
Trabalho no ano de Produção Baixa
Deslocamento
Abertura e ou limpeza do pique
Amontoa e quebra
Lavagem e ensaque
SUBTOTAL 2
TOTAL
Média anual
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- Custos fixos:
PREMISSA 3: Foi considerada a utilização de embarcações para o trabalho nos castanhais, adotando-se o item de depreciação de canoa e rabeta.
PREMISSA 4: O único item de custo fixo é a depreciação dos equipamentos. Foi considerada a
depreciação de oito anos para o motor e a arma e de seis anos para a embarcação, e também o período do
ano em que os equipamentos são utilizados, no caso, três meses.
PREMISSA 5: A arma é considerada como um item imprescindível por todos os extrativistas, por
questão de segurança. A munição, que poderia ser um item de despesa variável, é contabilizada no custo
de alimentação (caça).
- Despesas fixas:
PREMISSA 6: O único item de despesa fixa é a depreciação dos materiais utilizados. Foi considerada 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 alimentação são correspondentes aos padrões de consumos
locais e as quantidades de combustível representam a média do volume gasto por extrativista para a realização da atividades.
Inicialmente apresenta-se a tabela de memória de cálculo do custo diário de alimentação por
extrativista, que foi calculado 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 produzidas
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
2,00
kg
0,08
0,17
Açúcar
4,50
kg
0,08
0,38
Café
24,00
kg
0,01
0,20
Óleo
6,00
litro
0,05
0,30
Total
R$ 3,79
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Tabela 18. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado na cidade de Altamira/PA.
CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS EM ALTAMIRA
Custo em
Itens
Preço (R$)
Unidade
Quantidade diária
Altamira (R$)
Carne (munição para caça)
3,00
carga de munição
0,5
1,5
Farinha
1,25
kg
1
1,25
Sal
1,00
kg
0,08
0,08
Açúcar
1,75
kg
0,08
0,15
Café
10,00
kg
0,01
0,08
Óleo
3,00
litro
0,05
0,15
Total
R$ 3,21
Apresentadas, então, as bases de cálculo das despesas variáveis e dos elementos que as compõem (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
Quantidade
Unidade

Itens
Custos Fixos
Depreciação de equipamentos usados
Depreciação da canoa
1
Unidade
Depreciação do motor/rabeta
1
Unidade
Arma
1
Unidade
Subtotal 1
Despesas Operacionais Fixas
Bota
3,3
Unidade
Facão
3,3
Unidade
Lima
3,3
Unidade
Paneiro
3,3
Unidade
Subtotal 2
R$ 326,67
Unidade
SubTotal 1
Despesas Operacionais Variáveis
Combustível
4,75
Litros
Sacos
33
Unidade
Alimentação
52
Diária
Subtotal 2
Ácido acético (10ml/Kg)
6,6
litros
Alimentação
82
dias
Subtotal 3
CUSTOS TOTAIS ANUAIS (despesas +custos)
41

Preço

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 400,00

TOTAL

R$ 20,83
R$ 15,63
R$ 25,00
R$ 48,96

R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 8,00
R$ 40,00
R$ 0,69

R$ 100,00
R$ 66,67
R$ 26,67
R$ 133,33
R$ 124,20
R$ 205,63

R$ 7,00
R$ 1,50
R$ 3,79

R$ 33,25
R$ 49,76
R$ 196,40
R$ 58,00
R$ 66,00
R$ 311,69
R$ 279,41
R$ 655,04

R$ 10,00
R$ 3,79

PREMISSA 8:
Foram feitas três análises de custos, considerando diferentes meios de transporte para a produção entre a Resex e a cidade de Altamira, sendo: barco fretado com capacidade de 4 toneladas; barco
fretado com capacidade de 10 toneladas; e barco da associação com capacidade de 7 toneladas. Para as
três opções, foi considerada a realização da viagem de barco com a sua capacidade máxima.
Para análise dos custos da produção colocada em Altamira, foi considerada a opção com o menor
custo por quilo transportado, sendo este o barco fretado com capacidade de 10 toneladas. Contudo vale
ressaltar que a planilha de custos foi montada independente do custo de transporte, de forma a permitir a
análise de outras possibilidades com menor custo.
Para as análises dos custos envolvendo o uso do barco comunitário, fazendo-se a gestão coletiva
da operação de transporte, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo: Um barco com capacidade de 7 toneladas que custe R$ 25.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos e considerando-se
que são realizadas 12 viagem por ano com propósitos associativistas.
Também foi adotado um custo anual de manutenção de 8% do valor do barco, que inclui, dentre
outros, a realização do calafeto13 a cada três anos. Assim sendo, apresenta-se a tabela a seguir para representar o custo de uma viagem:
Tabela 20. Estimativa do custo de transporte da produção da Resex – Altamira.
Estimativa Custo transporte Resex - Altamira
Descrição dos custos por viagem
Barco Próprio 7
Barco Fretado 4
ton
ton
Depreciação por viagem
R$ 104,17
R$ Manutenção por viagem - 8% do valor
R$ 166,67
R$ 90
do barco ao ano
Piloto R$ 50,00
R$ 500,00
R$ Ajudante R$ 25,00
R$ 250,00
R$ Óleo de revés (2 litros)
R$ 30,00
R$ Frete
R$ R$ 1.000,00
18 litros de óleo lubrificante
R$ 180,00
R$ 50,00
Rancho para 10 dias
R$ 160,00
R$ 160,00
Diesel (950l 7ton, 400l 4 ton, 700l 10ton)
R$ 2.080,50
R$ 876,00
Custo Total para uma viagem
R$ 3.471,33
R$ 2.086,00
Custo por KG de Produto
R$ 0,50
R$ 0,52
Custo por Caixa
R$ 9,92
R$ 10,43

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

13
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Barco Fretado 10
Ton
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.800,00
R$ 50,00
R$ 160,00
R$ 1.540,00
R$ 3.550,00
R$ 0,36
R$ 7,10

Os custos por caixa de castanha transportada para a cidade de Altamira e o custo de produção
com a inclusão do custo de transporte, portanto, são os seguintes:
Tabela 21. Custo de produção por caixa de castanha – na Resex e em Altamira.

Local de
Venda
Resex
Altamira

CUSTOS POR CAIXA DE CASTANHA
Produção
Custo de
Custo Total
Custo
(Caixas)
Transporte
c/ Transporte
66
R$ 655,04
R$ R$ 655,04
66
R$ 655,04
R$ 471,04
R$ 1.126,08

Custo por
Caixa
R$ 9,87
R$ 16,97

PREMISSA 9: Para a complementação da análise socioeconômica e a possibilidade de que seja
feita em diferentes perspectivas, acrescenta-se aqui, desmembrado da planilha de custo anual de produção, o custo da mão de obra. É atribuída uma base de valor, com referência no que é praticado regionalmente para o pagamento de um dia de trabalho: R$ 20,00 e R$ 25,00 para serviços mais especializados.
Assim, para um total de 52 dias de trabalho em média, o valor da mão de obra é de: R$ 1.035,98 para
uma diária de R$ 20,00 e R$ 1.294,97 para uma diária de R$ 25,00. É importante ter esses valores como
base de remuneração para que as atividades extrativistas possam concorrer com outras possibilidades de
trabalho e renda.

5.3.3. Análise Socioeconômica

A partir da análise dos elementos apresentados anteriormente, abre-se a possibilidade de se calcular a receita obtida pelo castanheiro.
Tabela 22. Estimativa da receita bienal obtida por extrativista.

Condições de Preço
Média do Mercado
Política de Preço Mínimo
Diferenciado

RECEITA
Preço
Produção (caixas)
R$ 19,63
66
R$ 26,25
66
R$ 45,00
66
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Receita
R$ 1.302,49
R$ 1.741,52
R$ 2.985,47

Ao obtermos a receita de cada nível de produção, basta subtraírmos os custos anuais totais para termos o lucro auferido e, considerando 52 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 23. Lucro e diária considerando diferentes preços e a venda na Resex.

Condições de Preço
R$ 19,63
R$ 26,25
R$ 45,00

RESULTADO COM VENDA DA CASTANHA NA RESEX
Receita
Custo
Lucro
R$ 1.302,49
R$ 655,04
R$ 647,46
R$ 1.741,52
R$ 655,04
R$ 1.086,49
R$ 2.985,47
R$ 655,04
R$ 2.330,43

Diária na Resex
R$ 12,50
R$ 20,98
R$ 44,99

No entanto, incorporando-se o custo do transporte, ou seja, considerando-se o custo da Castanha em
Altamira e não na Resex, encontra-se a seguinte situação:
Tabela 24. Lucro e diária considerando diferentes preços e a venda em Altamira.
RESULTADO COM VENDA DA CASTANHA EM ALTAMIRA
Condições de Preço
Receita
Custo
Lucro
Diária em Altamira
R$ 19,63
R$ 1.302,49
R$ 1.126,08
R$ 176,42
R$ 3,41
R$ 26,25
R$ 1.741,52
R$ 1.126,08
R$ 615,45
R$ 11,88
R$ 45,00
R$ 2.985,47
R$ 1.126,08
R$ 1.859,39
R$ 35,90
O valor praticado na Resex atualmente de R$ 19,63 produz uma diária de R$ 12,50 abaixo do valor
da diária local. O valor praticado pela PGPM (R$26,25) na caixa já consegue remunerar minimamente o
extrativista, resultando em uma diária de R$ 20,98.
Com a venda da castanha em Altamira os resultados são ainda piores, com uma diária de R$ 3,41
para o valor local da caixa e de R$ 11,88 para o valor da PGPM. O valor diferencial, conseguido na entressafra ou com uma boa parceria comercial, remunera acima dos valores de diárias locais tanto com a venda
na Resex quanto com a venda em Altamira.
Os valores adequados para que a remuneração siga o padrão de diária regional é apresentado na
tabela abaixo (valores sem o ICMS para venda dentro do estado e com o ICMS para venda fora).
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Tabela 25. Valores sugeridos para a caixa de castanha.
INCORPORAÇÃO DA MÃO DE OBRA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO
Descrição
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Descrição
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Dias Trabalhados
52
52
Valor da diária (R$)
R$ 20,00
R$ 25,00
Custo Total
R$ 655,04
R$ 655,04
Custo Total com Transporte
R$ 1.126,08
R$ 1.126,08
Custo da mão de obra (R$)
R$ 1.035,98
R$ 1.294,97
Custo Total com
R$ 180,00
R$ 50,00
mão de obra (castanha na Resex)
R$ 1.691,01
R$ 1.950,01
Custo Total com
R$ 2.080,50
R$ 876,00
mão de obra (castanha em Altamira)
R$ 2.162,05
R$ 2.421,05
Valor de venda sugerido por caixa / diária
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Resex
R$ 25,49
R$ 29,39
Altamira
R$ 32,59
R$ 36,49
Resex com ICMS
R$ 28,96
R$ 33,40
Altamira com ICMS
R$ 37,03
R$ 41,47
Assim, para a castanha proporcionar uma diária de R$ 20,00 ao extrativista é necessário se atingir
um valor de R$ 25,49 na Resex e R$ 32,59 na caixa em Altamira. Vale lembrar que nesse valor não está
incluso o ICMS e é importante inserir o mesmo nos custos caso haja negociações com empresas de outros
estados sem uma representação regional.

5.4. CADEIA DA COPAÍBA (Copaifera langsdorffii)

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

Caracterização dos extrativistas
Foram realizadas nove entrevistas com moradores da Resex, que colaboraram com o detalhamento da cadeia produtiva da copaíba e validações de informações durante as Oficinas, cuja sistematização dos
dados permitiu formular caracterizações citadas abaixo.
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Práticas de manejo e produção
As etapas do processo de coleta de óleo de copaíba seguem descritas abaixo, juntamente com a identificação das boas práticas de manejo, importantes para garantir a qualidade e a sustentabilidade da produção.
Etapas do manejo:
• Etapa 1 – Deslocamento: Geralmente na época chuvosa, os extrativistas deslocam-se para as áreas com
características ambientais que favoreçam a predominância da espécie, como áreas de terra firme e “baixo
de grota”.
• Etapa 2 – Coleta: Após a localização das árvores, estas são perfuradas no tronco com o auxílio de um
instrumento chamado “trado”. O local de perfuração é determinado levando-se em conta os conhecimentos
tradicionais de forma a localizar o “veio de óleo” no tronco da árvore. Feita a perfuração, é colocada uma
bica de zinco para conduzir o óleo até um carote ou garrafa pet para armazenar o óleo. Quando acabar o
escoamento do óleo, retira-se a bica e fecha-se o furo da árvore com um galho de madeira com o mesmo
diâmetro e segue para outra copaibeira.

Identificação e Recomendações das Boas Práticas de Manejo da Copaíba
Fortalezas
• Uso de trados para furação das árvores;

Fragilidades
Uso de trados para furação das árvores;
• Intervalo pequeno entre coletas (varia de 6 meses a 1,5 ano).

Recomendações:
• Inventariar as árvores e identificá-las (rastreabilidade);
• Para extração do óleo, utilizar trado de ¾ de polegadas para perfurar as árvores e extrair o óleo (não
usar machado ou outro tipo de ferramenta);
• Furar as árvores que tenham uma circunferência (rodo) acima de 40 cm de diâmetro;
• Para recolhimento do óleo, fixar a bica no tronco de forma a danificar o mínimo possível (de forma
superficial) o mesmo (ou utilizar mangueiras acopladas a cano e carote);
• Respeitar o intervalo mínimo de colheita de 3 anos;
• Após a coleta do óleo, vedar o orifício com auxílio de uma vareta ou cipó e, posteriormente, cortar o
excesso rente ao tronco (de forma a facilitar a cicatrização e evitar retirada de óleo antes do intervalo
de colheita);
• Determinar o numero máximo de furações permitidas em cada árvore.
Outras Recomendações sobre qualidade:
• Evitar a entrada de água no óleo durante a coleta;
• Separar os óleos de acordo com as espécies (cor, viscosidade, etc.);
• Armazenar o óleo em frascos escuros protegidos do sol e calor.
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- Parâmetros de produção
• Densidade média de 1 a 2 árvores/ha;
• Produção média que varia de 1 a 4 litros de óleo por árvore/ano;
• Época de colheita prioritariamente no período do inverno.
- 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 informado de quaisquer atividades comerciais existentes dentro da Resex, principalmente que envolva comercialização entre extrativistas e empresas.

5.4.2. Custo de Produção

O custo de produção do óleo de copaíba na Resex Riozinho do Anfrísio 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.
PREMISSA 1: A dinâmica de trabalho da copaíba ocorre de acordo com a peculiaridade da extrema variação anual de produção, decorrente de variáveis como a produção de cada árvore e dos locais onde
são procuradas estas árvores, que, por sua vez, variam de acordo com a época do ano e as possibilidades
de acesso.
PREMISSA 2: Para se obter a média de produção anual de óleo de copaíba, foram desconsideradas as produções anuais individuais inferiores a 5 litros.
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Tabela 26. Média de produção anual, considerando-se as produções individuais entre 2008 e 2010.
Ano de referência
Produção 2008
Produção 2009
Produção 2010
Produção total
Média anual

Produção (litros)
53
66
42
161 litros
54 litros

PREMISSA 3: O preço médio praticado no mercado local se baseou nas informações obtidas durante as entrevistas, com informações referentes aos anos de 2008 a 2010.
Tabela 27. Preço considerado para a realização da análise socioeconômica.
Condições de Preço
Preço médio praticado no mercado local por litro
Preço diferenciado

Preço / litro
R$ 14,00
R$ 25,00

Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho.
PREMISSA 4: Para o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho foi calculada, para a
coleta, a média ponderada de produção diária de óleo. Com base na média anual de produção chegou-se
aos dias de coleta. O tempo de deslocamento resulta da soma dos deslocamentos de barco motorizado,
canoa e a pé.
Tabela 28. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade.
Ano de referência
Preparação
Deslocamento
Coleta
TOTAL

Produção (litros)
1
2
27
30
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dia
dias
dias
dias

Os itens foram divididos entre custos fixos de produção e despesas operacionais fixas e variáveis.
- Custos fixos:
PREMISSA 5: Foi considerada a utilização de embarcações a remo e a motor para o trabalho de
coleta de óleo de copaíba.
PREMISSA 6: Os únicos itens de custo fixo são a depreciação dos equipamentos e dos materiais.
Foi considerada a depreciação de oito anos para o motor e a arma e de seis anos para as embarcações.
Para os materiais a depreciação foi decomposta em cinco anos. Considerou-se também o período do ano
em que os equipamentos são utilizados, no caso, um mês.
PREMISSA 7: 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 8: O único item de despesa fixa é a depreciação dos materiais utilizados. Foi considerada a depreciação de um ano para todos os materiais e calculada a quantidade correspondente à produção
individual, ou seja, a base unitária.
- Despesas variáveis:
PREMISSA 9: As quantidades de combustível e alimentação são correspondentes aos padrões de
consumo alimentar e à média de gasto individual de combustível, lembrando que as viagens são sempre
feitas em grupo. Inicialmente, apresenta-se a tabela de memória de cálculo do custo diário de alimentação
por extrativista, que foi calculada considerando-se o preço repassado aos extrativistas dentro da Resex.
Paralelamente, para efeitos de cálculos comparativos, é apresentada também a tabela com o custo dos
mantimentos comprados na cidade de Altamira, com exceção da farinha e da carne, que são sempre produzidas e obtidas dentro da Resex:
CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS NA RESEX
Itens
Carne (munição para caça)
Farinha
Sal
Açúcar
Café
Óleo
Total

Preço (R$)

Unidade

Quantidade diária

3,00
1,25
2,00
4,50
24,00
6,00

Carga de munição
Kg
Kg
Kg
Kg
Litro

0,5
1
0,08
0,08
0,01
0,05
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Custo na
Resex (R$)
1,5
1,25
0,17
0,38
0,20
0,30
R$ 3,79

Tabela 30. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado em Altamira.
CUSTO ALIMENTAÇÃO/PESSOA/DIA - ITENS ADQUIRIDOS EM ALTAMIRA
Custo em
Itens
Preço (R$)
Unidade
Quantidade diária
Altamira (R$)
Carne (munição para caça)
3,00
carga de munição
0,5
1,5
Farinha
1,25
kg
1
1,25
Sal
1,00
kg
0,08
0,08
Açúcar
1,75
kg
0,08
0,15
Café
10,00
kg
0,01
0,08
Óleo
3,00
litro
0,05
0,15
Total
R$ 3,21
Apresentadas, então, as bases de cálculo das despesas variáveis e dos elementos que as compõem (dias de trabalho e produção anual), apresenta-se, finalmente, a planilha de custo anual de produção:
Tabela 31. Despesas e custos anuais de produção.
Custos de Produção
Quantidade
Unidade

Itens
Custos Fixos
Depreciação de equipamentos usados
Depreciação da canoa
1
Unidade
Depreciação do motor/rabeta
1
Unidade
Depreciação da arma
1
Unidade
Depreciação de materiais
Carote
4
Unidade
Trado
1
Unidade
Bica
1
Unidade
SubTotal 1
Despesas Operacionais Fixas
Bota
1
Unidade
Facão
1
Unidade
Lima
1
Unidade
Jamanxim
1
Unidade
Paneiro
1
Unidade
Subtotal 2
Despesas Operacionais Variáveis
Combustível
6,74
Litros
Alimentação
30
Diária
Subtotal 3
CUSTOS TOTAIS ANUAIS (despesas +custos)
50

Preço

TOTAL

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 400,00

R$ 6,94
R$ 5,21
R$ 4,17

R$ 30,00
R$ 110,00
R$ 20,00

R$ 24,00
R$ 22,00
R$ 4,00
R$ 66,32

R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 8,00
R$ 30,00
R$ 40,00

R$ 2,50
R$ 1,67
R$ 0,67
R$ 2,50
R$ 3,33
R$ 10,67

R$ 7,00
R$ 3,79

R$ 47,20
R$ 115,58
R$ 162,78
R$ 239,76

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. As opções podem ser a de se fretar um barco ou a de utilização de um barco
comunitário, fazendo-se a gestão coletiva da operação de transporte. Abaixo são apresentadas três possibilidades, sendo as duas primeiras de barcos fretados que estão, de fato, disponíveis, e a terceira de um
barco comunitário. Para esta última possibilidade, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo:
Um barco com capacidade de 7 toneladas que custe R$ 25.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos
e, considerando-se que são realizadas 12 viagens por ano com propósitos associativistas, considera-se
para efeitos de cálculo que é realizada uma viagem por ano para o transporte da produção de óleo de Copaíba, que, na dimensão de produção atual, deverá ser compartilhada com uma serie de outros produtos,
como sempre acontece, de fato, na rotina da Resex. Também foi adotado um custo anual de manutenção
de 8% do valor do barco, que inclui dentre outros a realização do calafeto14 a cada três anos. Assim sendo,
apresentam-se as tabelas a seguir para representar o custo de uma viagem e o custo do transporte por litro
de Óleo de Copaíba:
Tabela 32. Estimativa do custo de transporte da produção da Resex Riozinho do Anfrísio – Altamira
Estimativa Custo transporte Resex Riozinho do Anfrísio - Altamira
Descrição dos custos por viagem
Barco Próprio 7
Barco Fretado 4 Barco Fretado 10
ton
ton
Ton
Depreciação por viagem
R$ 104,17
R$ R$ Manutenção por viagem - 8% do valor
R$ 166,67
R$ R$ do barco ao ano
Piloto R$ 50,00
R$ 500,00
R$ R$ Ajudante R$ 25,00
R$ 250,00
R$ R$ Óleo de revés (2 litros)
R$ 30,00
R$ R$ Frete
R$ R$ 1.000,00
R$ 1.800,00
18 litros de óleo lubrificante
R$ 180,00
R$ 50,00
R$ 50,00
Rancho para 10 dias
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 160,00
Diesel (950l 7ton, 400l 4 ton, 700l 10ton)
R$ 2.080,50
R$ 876,00
R$ 1.540,00
Custo Total para uma viagem
R$ 3.471,33
R$ 2.086,00
R$ 3.550,00
Custo por KG/litro
R$ 0,50
R$ 0,52
R$ 0,36

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

14
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Os custos por litro de óleo de copaíba transportado para Altamira e o custo de produção com a
inclusão do custo de transporte, portanto, são os seguintes:
Tabela 33. Custo de produção por litro de Óleo de Copaíba.

Local
Resex
Altamira

Produção
(litros)
54
54

CUSTOS POR LITRO DE COPAÍBA
Custo de
Custo Total
Custo
Transporte
c/ Transporte
R$ 239,76
R$ R$ 239,76
R$ 239,76
R$ 19,09
R$ 258,85

Custo por litro
R$ 4,46
R$ 4,81

PREMISSA 11: Para a complementação da análise socioeconômica e a possibilidade de que seja
feita em diferentes perspectivas, acrescenta-se aqui, desmembrado da planilha de custo anual de produção, o custo da mão de obra. É atribuída uma base de valor, com referência no que é praticado regionalmente para o pagamento de um dia de trabalho: R$ 20,00 e R$ 25,00 para serviços mais especializados. Assim
para um total de 30 dias de trabalho em média o valor da mão de obra é de: R$ 609,65 para uma diária de
R$ 20,00 e R$ 762,06 para uma diária de R$ 25,00. É importante ter esses valores como base de remuneração para que as atividades extrativistas possam concorrer com outras possibilidades de trabalho e renda.

5.4.3. Análise Socioeconômica

A partir da análise dos elementos apresentados anteriormente, abre-se a possibilidade de calcular
a receita obtida pelo coletor de óleo de copaíba anualmente.
Assim sendo, a receita anual obtida é a seguinte:
Tabela 34. Estimativa da receita anual obtida por extrativista.

Condições de Preço
Média do Mercado
Diferenciado

RECEITA
Preço
Produção (litros)
R$ 14,00
53,78
R$ 25,00
53,78

Receita
R$ 752,97
R$ 1.344,59

Ao obtermos a receita, basta subtrairmos os custos anuais totais para termos o lucro auferido e
dividir pelo número de dias trabalhados para identificar o valor recebido por dia de trabalho.
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Tabela 35. Lucro e diária com venda do óleo de copaíba na Resex

Condições de Preço
R$ 14,00
R$ 25,00

RESULTADO COM VENDA NA RESEX
Receita
Custo
Lucro
R$ 752,97
R$ 239,76
R$ 513,21
R$ 1.344,59
R$ 239,76
R$ 1.104,83

Diária na Resex
R$ 16,84
R$ 36,24

No entanto, incorporando-se o custo do transporte, ou seja, considerando-se o custo do óleo de
copaíba em Altamira e não na Resex, encontra-se a seguinte situação:
Tabela 36. Lucro e diária com venda do óleo de copaíba incluindo o transporte até Altamira/PA.
RESULTADO COM VENDA EM ALTAMIRA
Condições de Preço
R$ 14,00
R$ 25,00

Receita

Custo

Lucro

R$ 752,97
R$ 1.344,59

R$ 258,85
R$ 258,85

R$ 494,12
R$ 1.085,74

Diária em
Altamira
R$ 16,21
R$ 35,62

O valor praticado pelo mercado local não é suficiente para proporcionar o mesmo valor de uma
diária de trabalho, resultando em uma diária de R$ 16,21. Já o valor diferenciado proporciona um valor de
diária superior aos R$ 20,00, o que favorece e estimula o trabalho com a Copaíba. Esse valor pode incentivar a produção e pode cobrir eventuais custos não levantados por esse trabalho, dada a alta dispersão da
copaíba e sua variabilidade de produção.
Para melhor entendimento e planejamento os valores indicados para cobrir os custos levantados, são
apresentados abaixo (valores sem o ICMS para venda dentro do estado e com o ICMS para venda pra fora).
Tabela 37. Valores estimados para o litro de copaíba considerando as diárias locais.
INCORPORAÇÃO DA MÃO DE OBRA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO
Descrição
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Dias Trabalhados
30
30
Valor da diária (R$)
R$ 20,00
R$ 25,00
Custo Total
R$ 239,76
R$ 239,76
Custo Total com Transporte
R$ 258,85
R$ 258,85
Custo da mão de obra (R$)
R$ 609,65
R$ 762,06
Custo Total com mão de obra (castanha na Resex)
R$ 849,41
R$ 1.001,82
Valor de venda sugerido por litro / diária
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Resex
R$ 15,79
R$ 18,63
Altamira
R$ 16,15
R$ 18,98
Resex com ICMS
R$ 17,95
R$ 21,17
Altamira com ICMS
R$ 18,35
R$ 21,57
53

5.5. CADEIA DA ANDIROBA (Carapa guianensis)

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

- Caracterização dos extrativistas
Foram realizadas cinco entrevistas com moradores da Resex, que colaboraram com o detalhamento da cadeia produtiva da Andiroba e validações de informações durante as Oficinas, cuja sistematização dos dados permitiu formular caracterizações citadas abaixo.
- Práticas de manejo e produção
As etapas do processo de coleta de Andiroba seguem descritas abaixo, juntamente com a identificação das boas práticas de manejo importantes para garantir a qualidade e a sustentabilidade da produção.
O manejo da Andiroba geralmente é realizado juntamente com o manejo da castanha, porém,
como uma atividade secundária. Portanto, algumas das etapas citadas abaixo serão realizadas para a coleta
da castanha.
Etapas do manejo:
• Etapa 1 - Preparação e Deslocamento: Ir até os piques da castanha ou em outros locais de ocorrência
de andirobeiras.
• Etapa 2 - Coleta: Coletar as sementes. Se houver sementes ainda dentro do ouriço, retirá-las com a mão.
Levar para casa no saco ou paneiro.
• Etapa 3 - Beneficiamento: Cozinhar (ferver na panela) até amolecer; deixar descansar; quebrar a semente
pra tirar a massa; machucar/amassar a massa com a mão; no sol, colocar a massa na bica para extrair o óleo;
proteger da chuva e todo dia amassar a massa; embalar/armazenar em garrafa preferencialmente de vidro.
Recomendações de Boas Práticas de Manejo da Andiroba

• Inventariar as árvores e identificá-las (rastreabilidade);
• Coletar no chão apenas as amêndoas sadias (para produzir um óleo de qualidade), evitando as germinadas;
• Depois do descanso em casa, selecionar somente as sementes sadias (retirar as fungadas);
• Para ter um bom rendimento, cozinhar a semente logo após a coleta;
• Não deixar a massa tomar chuva ou sereno.
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- Parâmetros de produção
• Época de colheita de fevereiro a abril;
• Densidade media de 1 a 8 arvores por ha;
• A produção média de 120 kg de amêndoas/árvore/ano;
• As sementes contêm aproximadamente 43% de gordura;
• Cada fruto contém aproximadamente 12 a 16 sementes;
• 100 kg de amêndoas chegam a produzir cerca de 18 litros de óleo;
• Rendimento de extração do óleo:
- Artesanal = 1 arvore produz até 10 litros de óleo;
- Industrial = 1 arvore produz até 30 litros.
Fonte: Site Amazon Oil Industry

- 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 informado de quaisquer atividades comerciais existentes dentro da Resex, principalmente que envolva comercialização entre extrativistas e empresas.

5.5.2. Custo de Produção

O custo de produção do Óleo de Andiroba na Resex do Riozinho do Anfrísio é aqui apresentado,
com as devidas explicações e premissas que fundamentaram a elaboração das planilhas, que se propõem
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.
Inicialmente são apresentadas duas premissas de caráter geral, necessárias para a compreensão
da abordagem e do tratamento dos dados obtidos:
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PREMISSA 1: Os dados levantados possibilitaram a estruturação das planilhas de custos de produção com base na produção de 30 litros de Óleo de Andiroba.
PREMISSA 2: Os dados levantados não permitem inferir na capacidade de produção de Óleo de
Andiroba da Resex.
Propõe-se que, a partir desta base de produção, com a obtenção de novos dados resultantes
da coleta sistemática de informações por meio do monitoramento participativo, sejam feitas as devidas
extrapolações e também sejam agregados novos elementos que possibilitem uma análise socioeconômica
mais ampla.
Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho.
PREMISSA 3: Para o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho foi calculada, para a
coleta, a média de tempo de 30 minutos por paneiro multiplicada pela quantidade necessária para a produção de 30 litros de Óleo de Andiroba, somada a cerca de nove horas de deslocamento entre as árvores.
Para a quebra calculou-se a média de 0,5 dia de trabalho para a quebra de uma lata, tempo multiplicado nas
mesmas bases, para a produção de 30 litros de Óleo de Andiroba.
Tabela 38. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade.
Quantificação dos Dias Trabalhados
Unidade
1,00
dias
0,13
dias
2,00
dias
2,00
dias
0,06
dias
20,00
dias
1,16
dias
0,01
dias
26,36
dias

Atividades para a produção de 30l de óleo
Preparação
Transporte até o pique
Coleta
Ferver na panela (cozinhar)
Secagem/armazenamento
Quebra
Escorrimento do óleo
Embalagem (estimativa para engarrafar)
TOTAL

Os itens foram divididos entre custos fixos de produção e despesas operacionais fixas e variáveis.
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- Custos fixos:
PREMISSA 4: Foi considerada a utilização de canoa para o trabalho com o Óleo de Andiroba.
PREMISSA 5: Os itens de custo fixo são a depreciação dos equipamentos e dos materiais. Foi
considerada a depreciação de oito anos para a arma e de seis anos para a embarcação. Para os materiais
a depreciação foi decomposta em cinco anos. Levou-se em conta também o período do ano em que os
equipamentos são utilizados, no caso, 26 dias para a produção de 30 litros.
PREMISSA 6: A arma é considerada como um item imprescindível por todos os extrativistas, por
questão de segurança. A munição, que poderia ser um item de despesa variável, é contabilizada no custo
de alimentação (caça).
- Despesas fixas:
PREMISSA 7: O único item de despesa fixa é a depreciação dos materiais utilizados. Foi considerada a depreciação de um ano para todos os materiais, considerados na base unitária, relativa à produção
individual.
- Despesas variáveis:
PREMISSA 8: As quantidades adotadas no custo de alimentação são correspondentes aos padrões de consumos típicos da região. Inicialmente apresenta-se a tabela de memória de cálculo do custo
diário de alimentação por extrativista, que foi calculado 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 produzidas e obtidas dentro da Resex:
Tabela 39. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado na Resex.
Memória de cálculo: Custo de alimentação/pessoa/dia - itens adquiridos na Resex
Custo na Resex
Itens
Preço (R$)
Unidade
Quantidade diária
(R$)
Carne (munição para caça)
3,00
carga de munição
0,5
1,5
Farinha
1,25
kg
1
1,25
Sal
2,00
kg
0,08
0,17
Açúcar
4,50
kg
0,08
0,38
Café
24,00
kg
0,01
0,20
Óleo
6,00
litro
0,05
0,30
Total
R$ 3,79
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Tabela 40. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado em Altamira.
Memória de cálculo: Custo de alimentação/pessoa/dia - itens adquiridos em Altamira
Custo em
Itens
Preço (R$)
Unidade
Quantidade diária
Altamira (R$)
Carne (munição para caça)
3,00
carga de munição
0,5
1,5
Farinha
1,25
kg
1
1,25
Sal
1,00
kg
0,08
0,08
Açúcar
1,75
kg
0,08
0,15
Café
10,00
kg
0,01
0,08
Óleo
3,00
litro
0,05
0,15
Total
R$ 3,21
Apresentadas, então, as bases de cálculo das despesas de alimentação e dos respectivos dias de
trabalho, apresenta-se, finalmente, a planilha de custo anual de produção:
Tabela 41. Despesas e custos anuais de produção.
Itens
Quantidade
Custos Fixos
Depreciação de equipamentos usados
Depreciação da canoa
1
Depreciação da arma
1
Depreciação de materiais
Martelo/marreta
1
Faca
1
Panela
1
SubTotal 1
Despesas Operacionais Fixas
Paneiro
1
Bota
1
Facão
1
Lima
1
Subtotal 2
Despesas Operacionais Variáveis
Produção Mínima
Quantidade
Vasilhames/garrafas
30
Alimentação
26
Subtotal 3
Custo de Produção de 30 litros de óleo

Unidade

Preço

TOTAL

Unidade
Unidade

R$ 500,00
R$ 400,00

R$ 6,94
R$ 4,17

Unidade
Unidade
Unidade

R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 20,00

R$ 0,33
R$ 0,33
R$ 0,33
R$ 12,11

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

R$ 40,00
R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 8,00

R$ 3,33
R$ 2,50
R$ 1,67
R$ 0,67
R$ 8,17

Unidade
Litros
Dias

Preço
R$ 0,25
R$ 3,79

TOTAL
R$ 7,50
R$ 99,95
R$ 107,45
R$ 127,73

58

Os custos de transporte para Altamira são apresentados abaixo, considerando três possibilidades:
Barco de 7 toneladas da Associação; Barco de 4 toneladas fretado; e, barco de 10 toneladas fretado.
Tabela 42. Estimativa do custo de transporte da produção da Resex Riozinho do Anfrísio – Altamira.
Estimativa Custo transporte Resex Riozinho do Anfrísio - Altamira
Barco Próprio
Barco Fretado
Barco Fretado
Descrição dos custos por viagem
7 ton
4 ton
10 Ton
Depreciação por viagem
R$ 104,17
R$ R$ Manutenção por viagem - 8% do valor
R$ 166,67
R$ R$ do barco ao ano
Piloto R$ 50,00
R$ 500,00
R$ R$ Ajudante R$ 25,00
R$ 250,00
R$ R$ Óleo de revés (2 litros)
R$ 30,00
R$ R$ Frete
R$ R$ 1.000,00
R$ 1.800,00
18 litros de óleo lubrificante
R$ 180,00
R$ 50,00
R$ 50,00
Rancho para 10 dias
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 160,00
Diesel (950l 7ton, 400l 4 ton, 700l 10ton)
R$ 2.080,50
R$ 876,00
R$ 1.540,00
Custo Total para uma viagem
R$ 3.471,33
R$ 2.086,00
R$ 3.550,00
Custo por KG de Produto
R$ 0,50
R$ 0,52
R$ 0,36
Abaixo é apresentado o custo por litro de Óleo de Andiroba na Resex e em Altamira, considerando
os custos de produção e o custo de transporte mais barato.
Tabela 43. Custo por litro na Resex e em Altamira.

Local de
Venda
Resex
Altamira

CUSTOS POR LITRO DE ÓLEO DE COPAÍBA
Produção
Custo de
Custo Total
Custo
(Litros)
Transporte
c/ Transporte
30
R$ 127,73
R$ R$ 127,73
30
R$ 127,73
R$ 10,65
R$ 138,38

Custo por litro
R$ 4,26
R$ 4,61

A partir das informações acima é possível calcular a Receita, o lucro e a diária recebida, considerando o valor de R$ 10,00 praticado localmente. Os valores da diária recebida por dia de trabalho com a
andiroba é apresentada abaixo.
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Tabela 44. Receita, lucro e valor das diárias com o preço praticado pelo mercado local.

Local
Resex
Altamira

Preço
R$ 10,00
R$ 10,00

Produção
30
30

DIÁRIAS
Receita
R$ 300,00
R$ 300,00

Custo
R$ 127,73
R$ 138,38

Lucro
R$ 300,00
R$ 161,62

Diária
R$ 6,53
R$ 6,13

O valor da diária recebida pelo extrativista na produção de andiroba com o método tradicional,
com venda no mercado local, é insuficiente para cobrir o valor da diária local, remunerando pouco o mesmo pelo seu trabalho e incentivando pouco a ampliação dos esforços para a extração e beneficiamento da
andiroba. Abaixo são calculados os valores do saco adequados aos valores de diária local.
PREMISSA 8: Para a complementação da composição dos custos de produção e a possibilidade
de que seja feita em diferentes perspectivas, acrescenta-se aqui, desmembrado da planilha de custo anual
de produção, o custo da mão de obra. É atribuída uma base de valor, com referência no que é praticado
regionalmente para o pagamento de um dia de trabalho de R$ 20,00 e R$ 25,00 para uma mão de obra mais
especializada.
Abaixo são apresentados os valores propostos para o litro do óleo de Andiroba para os diferentes
valores de diária e considerando o ICMS para uma provável comercialização para outros estados.
Tabela 45. Incorporação da mão de obra nos custos e sugestão de valor por litro de andiroba.
INCORPORAÇÃO DA MÃO DE OBRA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO
Descrição
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Dias Trabalhados
26
26
Valor da diária (R$)
R$ 20,00
R$ 25,00
Custo Total
R$ 127,73
R$ 127,73
Custo Total com Transporte
R$ 138,38
R$ 138,38
Custo da mão de obra (R$)
R$ 527,23
R$ 659,04
Custo Total com mão de obra (Resex)
R$ 654,96
R$ 786,77
Custo Total com mão de obra (Altamira)
R$ 665,61
R$ 797,42
Valor de venda sugerido por litro / diária
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Resex
R$ 21,83
R$ 26,23
Altamira
R$ 22,19
R$ 26,58
Resex com ICMS
R$ 24,81
R$ 29,80
Altamira com ICMS
R$ 25,21
R$ 30,21
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Assim, considerando o método tradicional de extração do óleo, o valor do litro do óleo de andiroba
deve ser de R$ 21,83 na Resex e R$ 22,19 em Altamira, para que o extrativista receba uma diária de R$
20,00. Para receber uma diária de R$ 25,00, o valor do litro do óleo na Resex deveria ser de R$ 26,23 e de
R$ 26,58 em Altamira.
É importante destacar que o método tradicional de extração do Óleo de Andiroba, praticado atualmente na Resex, não costuma produzir um óleo de boa qualidade para o mercado cosmético. Além da
baixa qualidade, o rendimento do mesmo é baixo, o que eleva o custo de produção. Com a instalação de
um processo de beneficiamento com prensagem a frio seria possível uma redução no custo e uma melhora
na qualidade, tornando o óleo negociável no mercado cosmético.

5.6. ROÇA (Foco na produção de farinha de mandioca)

5.6.1. Custo de Produção

O custo de produção da Farinha de Mandioca da Resex Riozinho do Anfrísio 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.
A primeira premissa é de ordem geral e deve ser considerada na análise de custos e na análise
socioeconômica que será apresentada a seguir.
PREMISSA 1: A avaliação aqui apresentada restringe-se à cadeia da Farinha de Mandioca, baseada nos dados coletados junto a seis informantes. É fundamental ressaltar que os custos aqui apresentados,
especialmente no que se refere à mão de obra, resultam em outras receitas não contabilizadas, decorrentes
da comercialização de outros produtos e dos subprodutos da mandioca. Mas, acima de tudo, resultam
também na melhoria das condições de segurança alimentar, o que depende de novos esforços de coleta
e sistematização de dados e principalmente de valoração. Há de se considerar também os benefícios da
recuperação ambiental, da manutenção da agrobiodiversidade e de outros serviços ambientais. Os seis
informantes, por exemplo, apresentaram o seguinte:
- No roçado, além da mandioca, são plantados também: macaxeira, milho, banana, cana, cará, etc.;
- Entre os subprodutos da mandioca destacam-se: Farinha de tapioca, Beiju, Tucupi e os alimentos preparados com as folhas da macaxeira;
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- Experimentalmente um dos informantes, depois dos dois anos, faz enriquecimento com ipê, mogno, castanha, cacau, cedro, etc.;
- Entre os tipos de mandioca plantados, foram listados: Xinguzinha, Guela de Jacu, Amarelona, Taxi Preto,
Najazona e Najazinha.
PREMISSA 2: A produção média apresentada é proporcional a 0,25 ha, a unidade de área tradicionalmente utilizada na região, denominada “tarefa”. Por haver considerável diferença na necessidade de mão
de obra entre os primeiro e o segundo ano, e a produção de mandioca no mesmo roçado acontecer sempre
nesta escala de tempo, todos os cálculos e análises são feitos nesta base bienal.
Tabela 46. Produção média anual e bienal de farinha de mandioca em uma tarefa (0,25ha), em
sacos de 60kg.
Produção Média de Farinha por tarefa
Produção Média Anual
Produção Média Bienal

Sacos
28
55

PREMISSA 3: Foram adotadas duas diferentes condições de preço - o preço médio praticado na
Resex e o preço médio praticado em Altamira. Há um terceiro mercado importante para os ribeirinhos, que
é originado da demanda dos garimpos existentes na região. No entanto, as informações disponíveis não
são suficientes, nesta primeira coleta de dados, para que se avance nos cálculos relativos ao mercado dos
garimpos.
Tabela 47. Preços e condições consideradas para a realização da análise de custo de produção.

Condições de preço
Preço médio praticado na Resex
Preço médio praticado em Altamira
Preço Médio

Preço Saco 60 kg
R$ 81,25
R$ 96,67
R$ 88,96

Unidade
Reais
Reais
Reais

Abaixo se apresenta um elemento fundamental para o cálculo do custo de produção – o dimensionamento da quantidade de dias de trabalho. A PREMISSA 2 fundamenta a construção da tabela apresentada a seguir, onde se dimensiona o número de dias em que o trabalho é realizado ao longo de dois anos na
mesma área.
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Tabela 48. Dimensionamento da quantidade de dias de trabalho por atividade, considerando o
trabalho ao longo de dois anos.

Atividades

Quantificação dos
Dias Trabalhados

Unidade

3
1
1
2
1
5
7
11
68

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

7
11
68
183

dias
dias
dias
dias

Trabalho no ano 1
Brocar
Derrubar
Queima (Aceiro)
Coivara
Preparo Manivas
Plantio
4 Capinas
Colheita
Beneficiamento
Trabalho no ano 2
4 Capinas
Colheita
Beneficiamento
TOTAL

Para o dimensionamento dos custos de produção os itens foram divididos entre custos fixos de
produção e despesas operacionais fixas e variáveis.
- Custos fixos:
PREMISSA 4: Foi considerada a não utilização de embarcações para o trabalho nos roçados.
PREMISSA 5: O único item de custo fixo é a depreciação do motor e dos materiais utilizados nas
casas de farinha. Foi considerada a depreciação de oito anos para o motor e de cinco anos para os materiais
da casa de farinha, e também o período do ano em que os equipamentos são utilizados, no caso, 68 dias
por ano.
PREMISSA 6: A arma é considerada como um item imprescindível por todos os extrativistas, por
questão de segurança. Mas no caso do trabalho nos roçados foi desconsiderado o uso de arma.
- Despesas fixas:
PREMISSA 7: O único item de despesa fixa é a depreciação dos materiais utilizados. Foi considerada a depreciação de um ano para todos os materiais e calculada a quantidade correspondente ao

63

número de pessoas que trabalham. Da mesma maneira, foi considerado também o período do ano em que
os equipamentos são utilizados.
- Despesas variáveis:
PREMISSA 8: A quantidade de combustível é correspondente aos padrões de consumo dos motores utilizados nas casas de farinha. É considerado o consumo de 2 litros de gasolina para cada hora de
trabalho ralando as raízes. A cada 2 dias de beneficiamento considera-se, proporcionalmente em relação
a todas as etapas, que o motor funciona por 0,5 hora. Inicialmente apresenta-se a tabela de memória de
cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, que foi calculado 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 produzidas e obtidas dentro da Resex:
Tabela 49. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado na Resex.
Memória de cálculo: Custo de alimentação/pessoa/dia - itens adquiridos na Resex
Custo em
Itens
Preço (R$)
Unidade
Quantidade diária
Resex (R$)
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 50. Cálculo do custo diário de alimentação por extrativista, comprado em Altamira.
Memória de cálculo: Custo de alimentação/pessoa/dia - itens adquiridos em Altamira
Custo em
Itens
Preço (R$)
Unidade
Quantidade diária
Altamira (R$)
Carne (munição para caça)
3,00
carga de munição
0,5
1,5
Farinha
1,25
kg
1
1,25
Sal
1,00
kg
0,08
0,08
Açúcar
1,75
kg
0,08
0,15
Café
10,00
kg
0,01
0,08
Óleo
3,00
litro
0,05
0,15
Total
R$ 3,21
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Apresentadas, então, as bases de cálculo das despesas variáveis e dos elementos que as compõem (dias de trabalho e produção anual), apresenta-se, finalmente, a planilha de custo anual de produção:
Tabela 51. Despesas e custos anuais de produção.
Itens
Quantidade
Custos Fixos
Depreciação de equipamentos usados
Depreciação do motor
1
Depreciação de materiais
Forno e materiais da Casa de Farinha
1
Subtotal 1
Despesas Operacionais Fixas
Bota
2
Facão
2
Lima
2
Paneiro
2
Subtotal 2
Despesas Operacionais Variáveis
Combustível
33,8
Sacos
28
Alimentação
91
Subtotal 3
CUSTOS TOTAIS ANUAIS (despesas + custos)
CUSTOS TOTAIS BIENAIS (despesas + custos)

Unidade

Preço

TOTAL

unidade

R$ 500,00

R$ 11,56

unidade

R$ 500,00

R$ 18,49
R$ 30,05

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 8,00
R$ 40,00

R$ 11,10
R$ 7,40
R$ 2,96
R$ 2,47
R$ 23,92

Litros
Unidade
Diária

R$ 7,00
R$ 1,50
R$ 3,75

R$ 36,25
R$ 42,00
R$ 43,02
R$ 21,27
R$ 75,23
R$ 1350,47

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. As opções podem ser a de se fretar um barco ou a de utilização de um barco comunitário, fazendo-se a gestão coletiva da operação de transporte. Abaixo são apresentadas três possibilidades, sendo as duas primeiras de barcos fretados que estão, de fato, disponíveis, e a terceira de um barco
comunitário. Para esta última possibilidade, levou-se em consideração as seguintes bases de cálculo: Um
barco com capacidade de 7 toneladas que custe R$ 25.000 terá sua depreciação calculada em 20 anos e,
considerando-se que são realizadas 12 viagens por ano com propósitos associativistas, considera-se para
efeitos de cálculo que é realizada 1 uma viagem por ano para o transporte da produção de farinha de mandioca, que, na dimensão de produção atual, deverá ser compartilhada com uma série de outros produtos,
como sempre acontece, de fato, na rotina da Resex. Também foi adotado um custo anual de manutenção
de 8% do valor do barco, que inclui dentre outros a realização do calafeto15 a cada 3 anos. Assim sendo,
apresentam-se as tabelas a seguir para representar o custo de uma viagem e o custo do transporte por
quilo de farinha:
Processo manual de vedação das frestas entre a madeira do barco, utilizando resina natural (breu).

15
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Tabela 52. Estimativa do custo de transporte da produção da Resex – Altamira.
Estimativa Custo transporte Resex Riozinho do Anfrísio - Altamira
Barco Próprio
Barco Fretado
Barco Fretado
Descrição dos custos por viagem
7 ton
4 ton
10 Ton
Depreciação por viagem
R$ 104,17
R$ R$ Manutenção por viagem - 8% do valor
R$ 166,67
R$ R$ do barco ao ano
Piloto R$ 50,00
R$ 500,00
R$ R$ Ajudante R$ 25,00
R$ 250,00
R$ R$ Óleo de revés (2 litros)
R$ 30,00
R$ R$ Frete
R$ R$ 1.000,00
R$ 1.800,00
18 litros de óleo lubrificante
R$ 180,00
R$ 50,00
R$ 50,00
Rancho para 10 dias
R$ 160,00
R$ 160,00
R$ 160,00
Diesel (950l 7ton, 400l 4 ton, 700l 10ton)
R$ 2.080,50
R$ 876,00
R$ 1.540,00
Custo Total para uma viagem
R$ 3.471,33
R$ 2.086,00
R$ 3.550,00
Custo por KG de Produto
R$ 0,50
R$ 0,52
R$ 0,36
Os custos por saco de Farinha de Mandioca transportado para Altamira e o custo de produção
com a inclusão do custo de transporte, portanto, são os seguintes:
Tabela 53. Custo por saco na Resex e em Altamira.

Local de venda

Custo Total

Resex
Altamira

R$ 1.350,47
R$ 1.350,47

CUSTOS POR SACO DE FARINHA
Produção
Custo de
(sacos)
Transporte
55
R$ 55
R$ 1.174,16

Custo c/
transporte
R$ 1.350,47
R$ 2.524,63

Custo por saco
R$ 24,50
R$ 45,80

Com base nos custos e na estimativa da receita obtida é possível calcular a diária recebida pela
produção conforme a tabela abaixo.
Tabela 54. Receita, lucro e valor das diárias com o preço praticado pelo mercado local.

Local
Resex
Altamira

Preço
R$ 81,25
R$ 96,67

Produção
55
55

DIÁRIAS
Receita
R$ 4.478,91
R$ 5.328,75
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Custo
R$ 1.350,47
R$ 2.524,63

Lucro
R$ 3.128,44
R$ 2.804,12

Diária
R$ 17,10
R$ 15,33

A diária recebida com a produção de farinha de mandioca se aproxima da diária recebida localmente, apesar de ainda ser abaixo da mesma. Se tirarmos os custos de transporte da farinha vendida em
Altamira o valor da diária ficaria em R$ 21,75, acima da diária local. Abaixo são calculados os valores do
saco adequados aos valores de diária.
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 produção,
o custo da mão de obra. É atribuída uma base de valor, com referência no que é praticado regionalmente
para o pagamento de um dia de trabalho de R$ 20,00 e R$25,00 para uma mão de obra mais especializada.
Tabela 55. Incorporação da mão de obra nos custos e sugestão de valor por saco de farinha.
INCORPORAÇÃO DA MÃO DE OBRA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO
Descrição
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Dias Trabalhados
183
183
Valor da diária (R$)
R$ 20,00
R$ 25,00
Custo Total
R$ 1.350,47
R$ 1.350,47
Custo Total com Transporte
R$ 2.524,63
R$ 2.524,63
Custo da mão de obra (R$)
R$ 3.658,83
R$ 4.573,54
Custo Total com mão de obra (Resex)
R$ 5.009,30
R$ 5.924,01
Custo Total com mão de obra (Altamira)
R$ 6.183,47
R$ 7.098,17
Valor de venda sugerido por litro / diária
Diária de R$ 20,00
Diária de R$ 25,00
Resex
R$ 90,87
R$ 107,47
Altamira
R$ 112,17
R$ 128,77
Assim, o saco de farinha deveria ter um valor de R$ 90,87 na Resex e R$ 112,17 em Altamira
para se obter uma diária de R$ 20,00. Para uma diária de R$ 25,00 o valor do saco na Resex deveria ser de
R$ 107,47 e de R$ 128,77 em Altamira.
Devido às características e à grande oferta de farinha no mercado local, é mais difícil negociar
valores diferenciados. Para se atingir outros mercados seria necessária a melhoria do processo produtivo
dos produtores, com a estruturação de casas de farinha “higiênicas” ou padronizadas para a produção de
farinha de qualidade para outros mercados.
O conhecimento dos valores de custo do saco de farinha é importante para o entendimento do
mesmo, podendo ser utilizado para uma possível introdução da farinha regional nas políticas de aquisição
de alimentos e merenda regionalizada do Governo Federal e da Secretaria de Educação do Município de
Altamira. É possível nesse processo indicar o custo da produção dos alimentos regionalmente produzidos
para negociar valores e projeto de fornecimento. Há a oportunidade de atender tanto as escolas locais da
Resex quanto as escolas do município.
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5.7. ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DE CERTIFICAÇÃO

5.7.1. Potencial de Certificação Socioambiental FSC

Os extrativistas da Resex Riozinho do Anfrísio possuem potencial de certificação socioambiental
FSC para o manejo dos seus diversos produtos não madeireiros.
Para que esta certificação seja viável do ponto de vista econômico, deve-se optar por uma certificação em grupo, que requer um representante legal (ex; associação, cooperativa, etc.) que represente
formalmente os membros do grupo (extrativistas) frente a certificação.
Como a organização social para a produção, encontra-se ainda incipiente, recomenda-se a realização 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 processo modular, a comunidade já poderá comercializar sua produção com um diferencial (produto controlado
ou em processo de certificação).
Além disso, alguns pontos críticos foram identificados, e necessitam pontos de atenção:
- Necessidade de criação ou fortalecimento da organização social atualmente existente (AMORA), 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 madeireiros que pretendem ser certificados;
- Ausência de padronização (e treinamento) das práticas de manejo adotadas entre os extrativistas.
- Ausência de um sistema de controle e registro que permita a rastreabilidade da produção;
- Identificação e utilização de Equipamentos de Proteção individual adequado à realidade e à execução das
atividades;
- Ferramentas em funcionamento que permitam levantar e acompanhar os custos do manejo;
- Ausência de regras internas e termos de compromisso assinados para assegurar o funcionamento da
certificação em grupo.
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Princípios do FSC

Pontos Fortes
- Não foi identificado envolvimento dos extrativistas com atividades ilegais – necessita aprofundar numa eventual avaliação;
- Há um Conselho Deliberativo da
P1: Compromisso com
Reserva, do qual a AMORA faz
o FSC e Conformidade
parte;
Legal
- A área da reserva é grande para
o pequeno número de famílias, e
aparentemente as áreas de APP
estão conservadas e conciliadas
com as atividades tradicionais.
- A Resex do Riozinho do Anfrísio
P2: Posse & Direitos
está formalmente criada;
de Uso & Responsabili- - O direito de uso dos recursos
dades
pelos extrativistas está assegurado através da criação da Resex.
P3 – Direitos dos Po- Responsabilidade do manejo
vos Indígenas e Comu- está nas mãos da comunidade
nidades Tradicionais
(extrativistas).

Fragilidades
- Risco das atividades ilegais de retirada
de madeira adentrar as áreas de manejo
dos extrativistas dentro da Resex;
- Risco de retomada das atividades de garimpo pelos extrativistas dentro da Resex
(ex: igarapé do limão);
- Apesar do incentivo do processo de
resgate/fortalecimento das cadeias
produtivas e da atividade extrativista, o
processo ainda é frágil e incipiente.

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

- Risco de conflito entre moradores sobre
o uso do recurso pesca – necessita aprofundar numa eventual avaliação.
- Ausência de avaliação dos riscos à
saúde e segurança para a realização das
atividades de manejo;
- Ausência de identificação e utilização e
- Mão de obra envolvida no ma- de Equipamentos de Proteção Individual
P4: Relações com a
nejo predominantemente familiar adequado à realidade e à execução das
Comunidade & Direitos
– simplificação de requerimentos atividades; (Ponto Crítico)
dos Trabalhadores
trabalhistas.
- Necessidade de fortalecimento dos
espaços apropriados à realidade (ex;
reuniões periódicas) para discussão e resolução de eventuais problemas/conflitos
relacionados ao manejo.
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- Necessidade de discussão e encaminhamento acerca das práticas a serem
adotadas (adequadas ambientalmente,
mas considerando à realidade local)
sobre o manejo do lixo inorgânico (como
embalagens, plásticos e outro) tóxico (ex:
pilhas, baterias, embalagens de combustível, etc.). Não está sendo seguido as
recomendações contidas no Plano de Uso
que recomenda recolher e enterrar o lixo;
- Ausência de identificação por parte dos
extrativistas dos possíveis impactos do
manejo;
- Ausência de uma proposta de mitigação
dos possíveis impactos que necessitam
ser identificados (adequados à baixa
intensidade do manejo);
- Não há padronização entre os extrativistas sobre a adoção de práticas comuns
de manejo (ex: cada extrativista adota um
intervalo de coleta copaíba que varia de 6
meses a 1,5 anos). (Ponto Crítico)
- Ausência de um manual de boas práticas (ou planos de manejo) para os produtos manejados, que determine os critérios
para o bom manejo: freqüência e inten- Existência de informações e
sidade de coleta, densidade/abundância
documentos que definem alguns
das espécies manejadas; determinação
parâmetros que são a base para
do diâmetro/idade mínima para exploraconstrução dos manuais de boas
ção; sazonalidade exploração; ciclo de
práticas (ou planos de manejo)
corte (intervalo descanso), descrição das
como o “Relatório Projeto Renastécnicas e equipamentos para o manejo,
cer da Seringa”; “Plano de Manee outros; (Ponto Crítico)
jo da Resex”; “Plano de Manejo
- Necessidade de treinamento e padronipara a Resex” e o “Relatório da
zação das técnicas de manejo, descritas
Copaíba”.
no manual e adotadas entre os extrativistas (ex; há seringueiros mais velhos
e experientes e outros mais jovens que
cortaram pouco ou nunca cortaram).
- Ausência de um sistema que permita
o registro formal (monitoramento) das
observações empíricas realizadas pe- Observações empíricas dos exlos extrativistas acerca das mudanças
trativistas acerca das mudanças
ocorridas nas áreas de manejo (variações
ocorridas nas áreas de manejo.
na produtividade, ocorrência de pragas,
diminuição/aumento de caça, mortalidade, etc.).

- Preservação de mais de 5% de
área representativa dos ecossistemas manejados dentro da
Resex (zoneamento contido no
plano de manejo);
- Não utilização de espécies exóticas nas áreas de manejo;
- Manejo dos PFNMs é realizado
em pequena escala e baixa intensidade (de acordo com normas
P6: Impacto Ambiental do FSC);
- Existe um estudo mais aprofundado, com inventário e capacidade de produção para o manejo de
copaíba;
- Conhecimento por parte dos extrativistas das espécies protegidas por lei e o período de defeso
dos peixes;
- Não utilização de OGM e agroquímicos para a produção.

P7: Plano de Gestão

P8: Monitoramento &
Avaliação
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P9: Manutenção de
Florestas de Alto valor
de Conservação

Cadeia de Custódia

Requerimentos para
Certificação em Grupo

-Toda área é reconhecida pela
maioria dos extrativistas entrevistados como sendo de Alto
Valor para Conservação (AVC),
em função da estreita dependência dos recursos florestais para
- Ausência de espaços formais para dissua sobrevivência (econômica,
cutir questões referentes às áreas de alto
social, cultural, etc.);
valor para conservação.
- O Plano de Manejo apresenta
zoneamento e outros elementos
que permitem identificar atributos de alto valor para conservação dentro da Resex.
- Ausência de um sistema de registro e
controle que permita a rastreabilidade da
produção; (Ponto Crítico)
- Não identificado.
- Registros periódicos de produtividade/
volumes explorados por áreas manejadas,
ausentes ou incipientes (ex: está iniciando registro para babaçu). (Ponto Crítico)
- Necessidade de fortalecimento da AMORA para se tornar gestor da certificação e
do grupo de extrativistas ou outro arranjo;
(Ponto Crítico)
- Necessidade de um termo de compromisso assinado dos extrativistas se
comprometendo com a certificação FSC;
(Ponto Crítico)
- Existência de uma organização - Ausência de regras internas para funcio(Associação – AMORA) legalnamento do grupo certificado (regras para
mente estabelecida, que poderia entrada e saída de membros, as regras
ser a detentora da certificação
para se manter dentro do grupo, etc.);
em grupo.
(Ponto Crítico)
- Definição e divisão de responsabilidades
dentro do grupo para garantir a aplicação
dos requisitos de certificação FSC para
todos os membros do grupo;
- Ausência de um sistema, adequado à
realidade local, que permita o monitoramento interno do manejo realizado pelos
integrantes do grupo.
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5.7.2. Potencial de Certificação Orgânica

Os extrativistas da Resex Riozinho do Anfrísio possuem potencial de certificação orgânica para o
manejo dos seus diversos produtos não madeireiros.
Para que esta certificação seja viável do ponto de vista econômico, deve-se optar por uma certificação em grupo, que requer um representante legal (ex; associação, cooperativa, etc.) que represente
formalmente os membros do grupo (extrativistas) frente a certificação.
Alguns pontos críticos foram identificados e precisariam ser trabalhados antes de iniciar um processo de certificação, destacando-se questões de rastreabilidade e Sistema de Controle Interno (monitoramento) do grupo certificado.
Requisitos

Áreas de coleta

Pontos Fortes

Fragilidades
-Não há um mapa das áreas de coleta,
com as delimitações, as potenciais fontes
de contaminação (tais como estradas,
aterros sanitários, indústria, pedreiras,
cidades, casas, etc.) e todos os centros
de compra e unidades de processamen-A área de coleta dos PFNM é re- to. Para Bio Suisse: croqui ou mapa na
alizada em locais que não foram escala de pelo menos, 1:50.000 (Pode ser
tratados com produtos químicos apresentado um croqui do Google Earth,
(agrotóxicos, fertilizantes, entre com as delimitações);
outros) pelo menos nos últimos -Não há uma lista das áreas de coletas,
três anos - de acordo com a
com dados do tamanho da área, tipo de
regulamentação pertinente dos
vegetação, localização, etc.;
orgânicos.
- Ausência de autorização ou atestado de
uma autoridade competente ou proprietário do terreno ou de um perito externo,
que conhece a situação da área, declarando que não foram utilizados insumos
químicos, herbicidas, fungicidas nas
áreas de coleta nos últimos três anos.
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Plantas coletadas

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

Avaliação dos
Recursos

- Não identificado.

Coletores/ Extrativistas - Não identificado.

Rastreabilidade/ Trans- Não identificado.
parência
Questões de Qualidade - Não identificado.

Armazenamento e
Manuseio
17

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

- 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,
habitat da planta, método de coleta (fazer
uma descrição detalhada dos métodos);
- Não há definição de quantidade (ou %)
de cada planta que pode ser coletada
sem colocar em perigo o conjunto da
população de plantas.
- Não há autorização de especialistas ou
de autoridades competentes 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 manejado16.
- Não há normas para serem seguidas
pelos coletores, como “Regras de Coleta”
ou “Manual de coleta orgânica”;
- Ausência de uma pessoa designada para
o monitoramento do extrativismo orgânico,
que possa verificar se todas as partes envolvidas estão implementando o Regimento
Interno de coleta corretamente.
-Não há um sistema documentado que
garanta a rastreabilidade dos produtos em
todas as etapas de produção.
- Ausência de um Manual de Boas Práticas de produção com os procedimentos
mínimos a serem seguidos.
- Ausência de procedimentos de separação
e identificação (rótulo) que possa diferenciar
a produção orgânica da não orgânica, em
todas as fases do processo de produção (da
coleta, passando pelo processamento até a
embalagem);
- Não há documentação e/ou registros de
armazenamento, estoque e de registros sanitários (limpeza), para cada uma das fases
que inclui manipulação dos produtos.
- Não há documentação para transporte
dos produtos.

16
Alguns sistemas de certificação orgânica aceitam informações técnicas e cientificas encontradas na literatura, bem como as praticas tradicionais para definição destes parâmetros.
17
Requisitos 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.
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5.7.3. Potencial de Certificação FairTrade

Os extrativistas da Resex Riozinho do Anfrísio apresentam potencial de certificação FairTrade para
a castanha, em função de já existir um padrão especifico para este produto e em função da FLO já haver
construído o preço mínimo e determinado o prêmio, condições essenciais para viabilizar uma certificação
FairTrade. Para os demais produtos manejados na Resex, como borracha, copaíba, babaçu e andiroba, não
existem padrões e tampouco os preços (mínimo e prêmio) estabelecidos até o momento, o que inviabilizaria
a certificação FairTrade destes produtos a curto prazo.
Critérios

1. Desenvolvimento
Social

2. Desenvolvimento
Socioeconômico

Requisito Mínimo18

Requisito do Processo
-Não há um mapa das áreas de coleta,
- Devem existir procedimentos
com as delimitações, as potenciais fontes
que garantam que os produtos
de contaminação (tais como estradas,
provenientes de membros do
aterros sanitários, indústria, pedreiras,
Comercio Justo sejam mantidos cidades, casas, etc.) e todos os centros
separados dos produtos de não- de compra e unidades de processamenmembros;
to. Para Bio Suisse: croqui ou mapa na
- Deve existir uma estrutura orga- escala de pelo menos, 1:50.000 (Pode ser
nizacional estabelecida (realizar apresentado um croqui do Google Earth,
pelo menos uma assembleia ao com as delimitações);
ano; apresentar relatório anual;
-Não há uma lista das áreas de coletas,
orçamentos e contas apresencom dados do tamanho da área, tipo de
tadas e aprovadas pela Assem- vegetação, localização, etc.;
bléia Geral; ter pelo menos uma - Ausência de autorização ou atestado de
pessoa (ou comitê) responsável uma autoridade competente ou propriepela gestão da administração e
tário do terreno ou de um perito externo,
contabilidade; necessidade de
que conhece a situação da área, declauma conta bancária, normalmen- rando que não foram utilizados insumos
te com mais de um signatário).
químicos, herbicidas, fungicidas nas
áreas de coleta nos últimos três anos.
- A organização deve possuir
uma sistema implementado para
administrar o Prêmio do Comércio - O uso de dinheiro Prêmio de Comércio
Justo de uma forma transparente Justo deve ser planejado, monitorado e
visando o benefício dos membros. revisado;
O uso do premio deve ser decidido - Fortalecer a organização para adquirir
em Assembléia Geral através da
mais conhecimento da cadeia de forneciaprovação de um plano do Prêmio mento.
do Comércio Justo, devidamente
documentado.

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

- 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 assegure a
capacidade de sobrevivência da espécie em
seu habitat nativo;
- A organização deve ter um plano de monitoramento, para melhoria das práticas ambientais que acompanhará o desempenho
(identificar os impactos, formas mensurar
e mitigá-los, forma de replicar os impactos
- Definir uma pessoa, com funpositivos e sansões aos extrativistas não
ções de trabalho descritas, para
cooperativos e meios de documentar);
ficar responsável por assegurar /
- A organização deve apoiar os projetos
verificar se os extrativistas e as
ambientais e de infra-estrutura de autorioperações de processamento
dades locais e regionais ou outras organinas propriedades cumprem com
zações não governamentais e programas
os critérios ambientais;
para melhorar as condições de vida de seus
- Os membros da organização
membros (por exemplo, moradia, abastedevem ser capazes de provar a
cimento de água potável, reflorestamento,
origem de sua produção certifitratamento de águas residuais, coleta de
cada, e que estes produtos não
lixo e resíduos, transporte, infraestrutura da
provem de áreas protegidas.
comunidade etc.);
- A organização deve estabelecer um plano
(junto com um prazo para sua execução)
para o descarte de todos resíduos perigosos (por exemplo, baterias, pilhas, líquidos
usados na maquinaria, 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 resíduo;
sistema de educação para todas as pessoas envolvidas sobre estas regras e meios
de verificação se estas regras estão sendo
seguidas;
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- 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
ocorrer. Crianças que ajudam os
pais depois da escola e durante
as férias não são consideradas
trabalho infantil, nas seguintes
condições:
• O trabalho da criança não prejudica 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 mantidos dentro de limites razoáveis;
• Um membro da família deve
supervisionar e orientar a criança.

5.8. IDENTIFICAÇÃO DE MERCADO POTENCIAL PARA OS PRODUTOS
NÃO MADEIREIROS

A partir dos contatos realizados, procuramos identificar segmentos e dentro deles os potenciais
canais para comercialização dos produtos florestais não madeireiros provenientes das três Resex da Terra
do Meio.
Foi possível identificar algumas características, demandas e exigências comuns a uma parte do
público contatado, referente a requisitos para comercialização, onde destacam-se:
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•Preferência por parte das empresas em realizar compras coletivas, ou seja, compra de extrativistas organizados através de uma organização formalizada (associação, cooperativa, ou outra forma jurídica), que
resulta na possibilidade de compra de volumes maiores e com adequação fiscal/legal (Nota fiscal, recolhimento impostos, etc.);
•Exigência de qualidade do produto (condições de coleta - boas práticas, produção, armazenamento e
embalagem no campo – as exigências são específicas e variam de acordo com cada produto e segmento
– cosmético, alimentício, etc.);
•Necessidade de frequência e volumes constantes para comercialização;
•Cumprimento de prazos e volumes para entrega por parte dos extrativistas;
•Formas de pagamento mais comuns: após a entrega do produto, geralmente sem adiantamento;
•Exigência de rastreabilidade da produção (do campo até a composição dos lotes);
•Importância dos extrativistas conhecerem os custos reais de produção (ajuda no momento da negociação
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 principalmente com critérios sociais e ambientais.
Foram contatadas até então 14 empresas do segmento de cosmético, alimentício e borracha,
conforme a tabela abaixo:
Segmento
Alimentício
Cosmético
Borracha
TOTAL

Número de Empresas Contatadas
8
5
1
14 empresas

Dentre estas empresas contatadas, duas estão em fase final de negociação de compra da produção conforme detalhamento abaixo:
- Empresa do segmento de Borracha: Negociação em estágio avançado - Empresa que fabrica e
comercializa artefatos de borracha, com grande interesse na compra e parceria junto aos extrativistas para
estruturação de uma cadeia de comercialização baseada em princípios de produção sustentada e comércio justo. Após três reuniões, o presidente da empresa encaminhou uma carta se comprometendo com a
compra no primeiro ano de toda a borracha produzida nas três Resex (Rio Xingu, Iriri e Riozinho do Anfrísio),
propondo-se a pagar um preço diferenciado no valor de R$ 4,00/Kg (preço no mercado local é de R$ 1,80/
Kg), com contrato com validade de 3 anos, com possibilidade de renovação posterior. Foi acordado que a
primeira produção será entregue no porto de Altamira/PA, sendo uma produção mínima de 3,5 toneladas,
podendo chegar até 7 toneladas.
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A empresa acompanhou o IMAFLORA e ISA na expedição à Resex Riozinho do Anfrísio, de forma
a realizar a primeira aproximação comercial com a comunidade. A empresa apresentou para os extrativistas
uma proposta de compra do produto bruto (como é atualmente produzido pelos extrativistas) e um produto
com agregação do valor, que seria a fabricação da Manta de Borracha Seca - MBS, que permite ser confeccionada com tecnologia simples, cujo preço pode variar de R$ 6,00 a R$ 7,00/Kg. Estas mantas estão sendo
fabricadas em caráter piloto por alguns extrativistas. Os termos do contrato estão em fase de discussão e
o mesmo deverá ser elaborado e assinado antes do fim de 2010.
- Empresa do segmento de Cosmético: Negociação em estágio intermediário - Empresa de fabricação e comércio de matérias-primas para perfumaria e cosméticos, interessada no óleo de copaíba. Foram
coletadas e enviadas 2 lotes de amostras destes produtos, que foram aprovadas. A empresa se propôs a
fazer uma primeira compra de um tambor de 200 Kg de óleo, a fim de fazer um teste na fábrica com um
volume maior. A empresa se propôs a pagar um preço de R$ 25,00/Kg, preço este considerado pelos extrativistas como acima do “preço justo” (preço médio no mercado local é de R$ 14,00/Kg). A empresa reafirmou interesse em firmar contratos de compra de mais longo prazo, com volumes que variam em torno de
2 toneladas/ano. A empresa também tem interesse em obter no produto com certificação socioambiental
FSC para o óleo de copaíba, que seria pago com um ágio previamente acordado entre as partes. Estamos
em fase de aguardar o resultado do processamento industrial do tambor de 200 Kg, para dar segmento no
processo.
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Anexos

ANEXO 1 – Modelo de Questionário

Entrevista
Entrevistador:_____________________________________Data:____ / ____/ 2010
Horário: Início ____:____hs e Termino: ____:____h = tempo aprox.:______minutos

Informações gerais
Resex: (

) Iriri

(

) Riozinho do Anfrísio

Núcleo: ____________________________
Nome Produtor: ___________________________________________________________

Produtos
Com quais produtos da floresta sua família trabalha?
( ) Castanha ; ( ) Borracha ; ( ) Babaçu ; ( ) Andiroba; ( ) Copaíba.
Outros: _______________________________________________
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PERGUNTAS / PRODUTOS
Quantas pessoas além de você trabalham na produção?
Qual o potencial de produção da área de
coleta? (numero de pique, estradas, arvores, há, ou outros – colocar unidade)
A coleta é feita fora da área da Resex? Onde?
Qual a quantidade produzida em 2008?
(quantidade e unidade)
Qual o preço comercializado em 2008?
(em R$ por unidade)
Qual a quantidade produzida em 2009?
(quantidade e unidade)
Qual o preço comercializado em 2009?
(em R$ por unidade)
Este preço está bom? Sim ou Não
Qual o preço que você considera justo?
(em R$ por unidade)
Quanto você acha que vai produzir em 2010?
Qual o preço para venda em 2010?
Quando a área produziu menos, qual foi
a produção?
Quando a área produziu mais, qual foi a
produção?
A venda é feita a troco ou a dinheiro?
É feito algum adiantamento? Dinheiro ou
troco?
É feito alguma nota, recibo ou registro?

Castanha

Borracha

CUSTOS
Qual o “passo a passo” do trabalho desde a coleta até a venda?
Produto 1:
Passos

Tempo gasto e numero de pessoas
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Materiais e Preço dos Materiais

Produto 2:
Passos

Tempo gasto

Materiais e R$

Produto 3:
Passos

Tempo gasto

Materiais e R$

Produto 4:
Passos

Tempo gasto

Materiais e Custo (R$)

Qual o valor pago pela diária da região? _____________________________________
Onde é feito o armazenamento dos produtos antes de serem vendidos? Exemplo: Jirau, debaixo
da casa, paiol, dentro de casa, etc.
Produto 1:__________________________Local:_____________________________
Produto 2:__________________________Local:_____________________________
Produto 3:__________________________Local:_____________________________
Produto 4:__________________________Local:_____________________________
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Há alguma exigência dos compradores em relação à qualidade dos produtos?
Produto 1:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
_________________________________________________________________________
Produto 2:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
_________________________________________________________________________
Produto 3:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
_________________________________________________________________________
Produto 4:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
_________________________________________________________________________

Há alguma prática ou jeito de trabalhar que seja importante para conseguir um produto de qualidade?
Produto 1:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
________________________________________________________________________
Produto 2:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
_________________________________________________________________________
Produto 3:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
_________________________________________________________________________
Produto 4:_________________ ( ) Não; ( ) Sim: Qual? _________________________
_________________________________________________________________________
Informações complementares:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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FLONA de Altamira
Realização:

Apoio:

Parceiros:
FVPP - Fundação Viver, Produzir e Preservar
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SEMEC Altamira

ANEXO 3 - Lista dos Participantes das Oficinas e Entrevistados
Atores sociais entrevistados:
Lucimara Souza
Marcio Luiz Silva Souza e Francinaldo Lima
Luis Wagner
Michele Ferreira
Marcos Rocha
Silvano Bonfim Costa

IPAM - Coordenadora da Região da Terra do Meio
ISA - Técnico Florestal e Biólogo, respectivamente
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade
Comerciante, importador e exportador de Altamira
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Moradores entrevistados:
- CADEIA DA BORRACHA:

Nome
Reginho Pereira do Nascimento (Reginho)
Manuel Nazareno da Silva
Raimundo Nonato Soares (Prego)
Hernandez da Silva Castro
Fernando Castro Bandeira
Reizinho Bezerra de Castro (Dos Reis)
José Edson Pereira do Nascimento (Zezão)
Edmilson Pereira do Nascimento
Rosemiro da Silva Valadares
Antonio Batista (Cacheado)

Localidade
Boa Saúde
Boa Saúde II
Boa Saúde
São Pedro
Lajeado
Buenos Aires
Piranheira/Buenos Aires
Paulo Afonso
Lago Bonito/Boa Saúde
Praia do Frisan

- CADEIA DA CASTANHA DO BRASIL:
Nome
Raimundo Francisco Belmiro dos Santos
Ernandez da Silva Castro
Fernando Castro Bandeira
Francisco Ricardo Santos da Silva
José Freiras da Silva (Zezinho)
Raimundo Aguinaldo Camilo de Oliveira (Dadinho)
Reginho Pereira do Nascimento (Reginho)
Reizinho Bezerra de Castro (Dos Reis)
Marcos Dionísio Carvalho da Silva
Edmilson Pereira do Nascimento
Rizomar Soares
Rosemiro da Silva Valadares
Antonio Batista (Cacheado)
Francisco Ferreira da Silva
Francisco Santos da Silva (Chico Preto)

Localidade
Novo Paraíso
São Pedro
Lajeado
Morro
Morro Verde
Bom Jardim
Boa Saúde
Buenos Aires
Paulo Afonso
Paulo Afonso
Paulo Afonso
Lago Bonito
Praia do Frisan
Morro Verde
Morro Verde
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- CADEIA DA COPAÍBA:
Nome
Raimundo Francisco Belmiro dos Santos
Francisco Ricardo Santos da Silva
Manuel Nazareno da Silva
Pedro Pereira de Castro
Reizinho Bezerra de Castro (Dos Reis)
Marcos Dionísio Carvalho da Silva
José Edson Pereira do Nascimento (Zezão)
Edmilson Pereira do Nascimento
Rizomar Soares

Localidade
Novo Paraíso
Morro
Boa Saúde II
Paulo Afonso I
Buenos Aires
Paulo Afonso
Piranheira
Paulo Afonso
Paulo Afonso

- CADEIA DA COPAÍBA:
Nome
Raimundo Nonato Soares (Prego)
Reginaldo Pereira do Nascimento (Reginho)
Dionisio Pereira da Silva
Xaviel de Aguiar da Conceição e Zelda Duarte Machado

Localidade
Boa Saúde
Boa Saúde
Portinho de cima
Boa vista

Resumo do número de Participantes das Oficinas Participativas sobre as Cadeias da Borracha e
Castanha:
Núcleo
Morro
Boa Saúde
Lajeado
Oficina Praia
Reunião Final Praia
TOTAL

Quantidade de participantes
28
18
18
14
41
119

Participantes das Oficinas Participativas sobre a Cadeia da Borracha e Castanha, distribuídas nos
núcleos:
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- MORRO:
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- LAJEADO:
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- REUNIÃO GERAL BORRACHA PRAIA:
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- BOA SAÚDE:
Nome
Patricia Gomes (Imaflora)
Marcelo Salazar (ISA)
Helga Yamaki (Imaflora)
Marcio Halla (consultor Imaflora)
Rogério Miliszewski (Mercur)
Danilo Correa (ICMBio)
Alcindo
Manoel
José
Giovani
Maura
Régis
Pedro
Marcio
Odelisa
Raimundo (Prego)
Maria Ferreira
- PRAIA:
Nome
Patricia Gomes (Imaflora)
Marcelo Salazar (ISA)
Helga Yamaki (Imaflora)
Marcio Halla (consultor Imaflora)
Rogério Miliszewski (Mercur)
Danilo Correa (ICMBio)
Raimundo (Xingu)
Letícia
Ledinalva
Alzeni
Chico Feira
Chico Preto
Luis Carlos
Renilson
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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 promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e para gerar benefícios sociais nos setores florestal e agrícola.
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