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Resumo  
 
O presente estudo trata a respeito de uma análise comparativa sobre as práticas produtivas do 
extrativista coletor de castanha-do-Brasil, nas reservas extrativistas, Chico Mendes nas 
regiões do Estado do Acre e na cidade  Rio Ouro Preto no estado de  Rondônia. O Estudo 
visou determinar quais as vantagens econômicas quando da implantação de tecnologias de 
boas práticas na cadeia produtiva da castanha-do-Brasil na reserva Rio Ouro Preto. A 
metodologia da coleta dos dados ocorreu entre os meses de fevereiro, março e abril do 
corrente ano, e tiveram como objeto de pesquisa três comunidades que desenvolvem boas 
práticas na reserva extrativista Chico Mendes e cinco comunidades na reserva extrativista Rio 
Ouro Preto, na qual não há boas práticas no processo de: coleta, quebra, separação, 
armazenamento, transporte e comercialização. Para Comparar  os resultados entre as reservas 
definiu-se um fluxograma de processos para a coleta dos dados quantitativos que preconiza 
dez atividades caracterizadas como de boas práticas. Diante disso levantou-se dados 
referentes aos dias de trabalho e instrumentos utilizados para as dez etapas, que estima a 
quantidade e custo da mão de obra necessária, quantidade da produção anual, preço da lata 
comercializada, dentre outras variáveis. A pesquisa ocorreu com extrativistas das referidas 
reservas com uma amostra de 26 famílias, nas quais 15 foram na reserva Chico Mendes e 11 
na reserva Rio Ouro Preto. Procurou-se determinar dentre os produtos extraídos das reservas 
aqueles que apresentaram maior potencial e aqueles que têm mais importância para geração 
de renda. Procurou-se também relacionar a forma de gestão desenvolvida pelas comunidades 
em ambas reservas, como também levantar quais as maiores dificuldades encontradas pelos 
extrativistas para aumentar a produção de castanha-do-Brasil; e o que foi considerado 
importante como ações para que os resultados econômicos pudessem ser melhores. Chegou-se 
a conclusão de que o problema foi respondido, ou seja, com a implantação de tecnologias de 
boas práticas da castanha-do-Brasil há vantagens econômicas para os moradores reserva 
extrativista Rio Ouro Preto, isso confirma a hipótese lançada, e chega-se a atender aos 
objetivos do estudo. 
 
 
Palavras Chaves: castanha-do-Brasil, comunidade, extrativista, reserva extrativista. 
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Abstract 
 
This paper refers to a comparative analysis about the production of extraction activities of 
castanha-do-brazil nuts in the Chico Mendes reserve, in the extraction areas of Acre and 
Rondonia states in Brazil. This study has as the main goal to identify whether there are 
economic advantages when using the technology in the production of castanha-do-brazil in  
Rio Ouro Preto reserve. The data were collected in the period of February, March and April in 
2011. Three communities in the Chico Mendes reserve that used the right techniques: collect, 
break, selection, stock, transportation and selling  and five communities in the Rio Ouro Preto 
where these techniques are not used in their production of the nuts were analyzed in this 
research. Comparing the results in these reserves, a graphic of process to the collecting of 
quantitative data was focused in order to present ten others activities that are defined as 
appropriated techniques in the process of the production. Therefore, data related to the days of 
work and devices used in this process, were analyzed in ten steps that shows the quantitative 
and the workforce cost, the quantity of the annual production, the cost of each nuts can sold  
among other items. The research took place in the reserves where 26 families were analyzed 
which 15 of them make part of Chico Mendes reserve and 11 from Rio Ouro Preto reserve. It 
was defined some products in the reserves that presented a great potential and others that 
presented an increase in profits as well the way he communities dealt with the extraction was 
also analyzed. What were the difficulties the extractor faced in order to increase the castanha 
– do brazil production as well if the product economic results would be better. In conclusion, 
it was defined that if using the right techniques for the castanha do brazil nuts production 
certainly there are economic advantages in the communities of Rio Ouro Preto reserve. So 
that this study confirm the declaration presented in the beginning of this paper. 
 
 
Key words: Castanha-do brazil nut, community, extractor man. extraction reserve. 
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Introdução 
 
 
 

“Queremos gerar uma tecnologia compatível com a floresta tropical, 
que torne possível levar para o interior da mata um nível de bem-

estar que responda aos anseios de seus habitantes.” 
Mary H. Allegretti (1989) 

 
 
 

O Desenvolvimento Sustentável teve sua origem nas ideias do engenheiro florestal 

Gifford Pinchot, que criou um modelo de conservação dos recursos não renováveis através do 

uso racional destes. Na concepção de Pinchot (apud Diegues (2001) a conservação dos 

recursos não renováveis deveria basear-se em três premissas: a utilização dos recursos 

naturais pelas gerações presentes de forma consciente; a consciência da prevenção e do 

controle ao desperdício; e por fim a utilização dos recursos não renováveis em benefício da 

maioria dos cidadãos. De acordo com Diegues (2001) as ideias conservacionistas de Pinchot 

são compreendidas como a semente que gerou o que conhecemos atualmente como 

Desenvolvimento Sustentável. Termo originado na conferência mundial para o meio ambiente 

e desenvolvimento com publicação em 1987 no relatório Nosso Futuro Comum. Esse 

pensamento sobre o que era desenvolvimento remava contra tudo ao que se pensava.  

O desenvolvimento é tido como a mola alavancadora das sociedades, das mais 

arcaicas as mais avançadas, é compreendido como necessidade e perseguido como um desejo 

para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não é exclusivo de comunidades urbanas, é e 

cada vez mais vem fazendo parte das comunidades rurais, principalmente das mais afastadas 

como dos ribeirinhos, dos seringueiros, dos povos extrativistas, dos quilombolas e de outras 

populações que desejam saúde, eletricidade, escolas, acessos para escoamentos de sua 

pequena produção de farinha e outros produtos, informação, entretenimento dentre outras 

necessidades.  

Uma forma de mitigar muitos dos problemas do meio rural adveio do governo federal 

em 2003 com o lançamento do programa Luz para Todos. A ideia era fazer com que a 

eletricidade pudesse ser uma alavanca para o desenvolvimento social e econômico das 

comunidades desprovidas, como são o caso de muitas comunidades isoladas da Amazônia que 

vivem na marginalidade, esquecidas pelo poder público e que somente agora passaram a ter 

importância devido à necessidade de se 
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manter efetivamente as famílias em seus habitats, como forma de proteção da floresta. 

Partindo da inserção de um item fundamental para o desenvolvimento que é a eletricidade, o 

passo seguinte é definir um conjunto de produtos que possam ser utilizados como fontes de 

geração de renda às populações tradicionais. Dos conjuntos de produtos conhecidos da 

pequena economia rural, a farinha para muitas famílias é produto que mais gera resultados 

econômicos, seguido da coleta de frutos e da comercialização de alguns pequenos animais 

como suínos e aves. É necessário mapear cada região para definir potenciais econômicos e 

assim criar uma agenda anual para que cada polo produtor ou cada comunidade possa não 

depender apenas de um ou dois produtos, mas de um conjunto de produtos que possam gerar 

melhores rendas as essas populações.  

Esta dissertação levanta esta questão como pressuposto básico para geração de 

maiores rendas às populações extrativistas, enfocando a castanha-do-Brasil (doravante CDB) 

como um produto que apresenta um grande potencial de comercialização, inclusive em 

mercados internacionais se houver a adoção de melhores práticas quanto à qualidade das 

amêndoas e o próprio aumento da produtividade em algumas comunidades. Por boas práticas 

entende-se que seja um conjunto de ações interdependentes desenvolvidas pelo extrativista 

que abrange a coleta, quebra, separação das melhores castanhas, transporte e armazenamento 

que tem como efeito a qualidade do produto.  

A castanha do Brasil é um produto que em boa parte dos polos de produção ainda não 

dispõe de técnicas mais avançadas na sua cadeia produtiva. As técnicas utilizadas para o atual 

modelo de produção extrativista da CDB têm pouco ou quase nenhuma evolução tecnológica 

que possa apresentar resultados econômicos vantajosos aos coletores extrativistas. É 

importante para o setor extrativista priorizar demandas tecnológicas capazes de proporcionar 

um diferencial para o produto em relação à qualidade gerada e principalmente sobre os 

aspectos de produtividade. Em boa parte das reservas extrativistas de Rondônia isso não é 

diferente, apresenta-se deficiente em relação às tecnologias e processos empregados em boas 

práticas na cadeia produtiva.  

Este é um estudo comparativo que utiliza como parâmetro os processos de boas 

práticas desenvolvidos na reserva extrativista Chico Mendes (doravante RECM), que, de 

acordo com referências bibliográficas e demais documentos oficiais e não oficiais, tem como 

expectativa gerar melhores resultados da coleta da CDB. Quando o assunto é produção de 

CDB, a RECM através de seus seringais e comunidades é uma referência na região Norte. Por 

isso, optou-se por buscar compreender como se desenvolvem tais práticas para assim analisar 
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e utilizar como parâmetro para a reserva extrativista Rio Ouro Preto (doravante REROP). 

Dessa forma, foi necessário levantar todos os custos inerentes ao processo para 

determinar se haverá vantagens econômicas para a CDB, bem como mapear todo o processo 

desenvolvido para se obter os resultados positivos com a implantação das boas práticas. 

1. Contextualização e Cenários 

Existe uma premente opinião por parte de muitos pesquisadores que estudam o 

desenvolvimento Amazônico, a qual aponta para existência de um hiato entre a viabilidade de 

se criar melhorias para as comunidades tradicionais da Amazônia, que é a visão maior deste 

estudo, uma abordagem desenvolvimentista, apesar de este ser um princípio do próprio 

conservacionismo; e a visão conservacionista/preservacionista que apregoam os órgãos de 

regulamentação dos usos da floresta (DIEGUES: 2001). A situação é a de se ter maior rigor 

nos usos dos produtos das florestas, principalmente no que se refere a derrubadas e 

queimadas, contudo, isso deve ir ao encontro do saneamento das necessidades básicas dos 

povos habitantes. Allegretti (1992, p. 15) corrobora com o exposto afirmando que “Não se 

trata de pensar a região Amazônica como área intocada, mas de identificar formas de uso que, 

ao valorizarem os recursos naturais regionais, incentivem sua conservação”.  

Para estreitar mais o escopo de atuação desta pesquisa, apesar de ter conhecimento que 

existe uma vasta gama de produtos extrativistas, os quais podem passar a ser explorados e 

estudados e que podem contribuir para uma atividade que possa gerar o desenvolvimento 

esperado pelas comunidades extrativistas, como é o caso da farinha, do babaçu, do látex e 

outros. Neste estudo optou-se pela CDB que é um produto potencialmente utilizado na 

culinária e em produtos de higiene pessoal, dentre outros. Estas não se caracterizam como as 

razões principais, mas as consequências de um motivo maior que é a busca de produtos 

alternativos da floresta que possam a vir gerar maiores rendas às comunidades estudadas e 

que consequentemente possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses povos.  

2. Problematização 

Este é um estudo comparativo, que tem como parâmetro as práticas desenvolvidas na 

RECM, na cidade de Xapuri, nas comunidades Simitumba, Fazendinha e Terra Alta. Por ser 

uma perspectiva mais analítica quanto aos resultados de receita e custeio gerados na cadeia 

produtiva do extrativista questiona-se: quais as vantagens econômicas quando da implantação 

de boas práticas na REROP em Rondônia, tendo como parâmetro as práticas desenvolvidas 
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pela RECM?  

3. Hipótese 

O estudo é norteado pela hipótese de que, com o resultado da análise comparativa 

entre as reservas extrativistas RECM e REROP, ele se dará através do levantamento dos 

custos e receitas no processo produtivo da castanha-do-Brasil (doravante CDB). Acredita-se 

na confirmação de que é possível aplicar os modelos e práticas desenvolvidas pela RECM e 

que é possível obter melhores resultados econômicos para CDB na REROP. Ao Confirmar a 

hipótese será possível desenvolver projetos para captação de recursos que viabilizem o 

desenvolvimento socioeconômico da REROP. 

4. Objetivos: Geral e Específicos 

Diante de toda a contextualização exposta até o momento, o objetivo geral deste 

estudo é determinar quais as vantagens econômicas quando da implantação de boas práticas 

na REROP em Rondônia, tendo como parâmetro as práticas desenvolvidas na RECM no 

Acre.  

Os objetivos específicos estão intimamente ligados às questões que serão investigadas. 

Serão utilizadas no próprio instrumento de coleta de dados, dessa forma caracterizou-se como 

objetivos específicos: 

 Analisar e comparar os fatores tecnológicos que geram qualidade e 
maiores resultados quantitativos na cadeia produtiva para o 
extrativista coletor de CDB nas RECM e REROP; 

 Analisar e comparar como ocorre as atividades produtivas com boas 
práticas e sem boas práticas da CDB nas RECM e REROP; 

 Analisar e comparar as dificuldades encontradas pelos coletores de 
castanha quanto à geração de rendas para os moradores das RECM, 
REROP; 

 Analisar e comparar os produtos extrativistas com grandes 
potenciais na geração de rendas e aqueles que mais geram receitas 
financeiras para as RECM e REROP; 

 Analisar e comparar as práticas de gestão das comunidades através 
de cooperativas e associações quanto às implicações para a melhoria 
do processo de comercialização da CDB nas RECM e REROP; 

 Analisar o que falta para que a produção da CDB possa apresentar 
melhores resultados econômicos RE: REROP; 

 Analisar e comparar os custos com pessoal, materiais e outros 
recursos necessários para a aplicação adequada do processo de boas 
práticas da CDB, nas RECM e REROP.  
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5. Relevâncias do Estudo e Justificativas 

O estudo se torna relevante, pois, em se confirmando a referida hipótese, haverá a 

possibilidade de novos estudos com outros produtos extrativistas, que venha enfatizar o 

desenvolvimento de uma agenda anual para a produção extrativista, que gerem como 

resultado a melhoria da qualidade de vida através da produção e comercialização adequada 

dos produtos da floresta. 

Além de ser relevante sobre o ponto de vista macro dos resultados o estudo, apresenta 

justificativas mais pontuais tais como: 

• As populações extrativistas necessitam aumentar suas receitas com a 

comercialização dos produtos da floresta; desenvolver estudos que possam 

esclarecer como os extrativistas devem aplicar melhores práticas nas suas 

produções, tendo como efeito a geração de melhores resultados econômicos 

que podem mitigar muitos problemas ligados à melhoria da qualidade de vida e 

a sua manutenção na floresta; 

• A castanha-do Brasil é um produto de extrema importância para compor 

juntamente com outros produtos extrativistas o desenvolvimento econômico 

dessas populações. A castanha é um produto demandado em muitos mercados 

nacionais e internacionais, portanto necessita ser um produto que tenha 

qualidade percebida. Para isso, precisa haver maiores sistematizações nos 

processos de produção que possam melhorar a qualidade do produto e que 

possam aumentar os volumes em face da diminuição das perdas. 

• Este estudo contribuirá para conclusões quanto às práticas e os resultados dos 

custeios e receitas incorridos na cadeia produtiva da CDB, na RECM e 

REROP. Com efeito, essas conclusões impulsionarão o desenvolvimento de 

políticas públicas que atendam pontualmente localidades que necessitam de 

incentivos para se desenvolverem como é o caso da REROP. 

6. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada de maneira sequencial, conforme seus capítulos, 

tópicos e subtópicos, atendendo a instrução prevista pelo Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da UNIR - Universidade Federal de Rondônia, 

sobre a estrutura de dissertações.  
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No capítulo primeiro, intitulado de revisão bibliográfica, abordou-se todos os 

pressupostos de referências do estudo. O capítulo está disposto em duas partes, a primeira que 

convencionou chamar de contextualização teórica que tem como objetivo levantar parte dos 

elementos bibliográficos de base da teoria do desenvolvimento econômico. Na segunda parte, 

intitulada contextualização descritiva, é mais relacionada ao estudo em questão, as referências 

apresentadas tem como objetivo descrever as práticas ligadas diretamente ao objeto de estudo.  

O objetivo desta divisão dos referenciais é deixar clara a separação do que é 

fundamentação de base e o que é fundamentação descritiva sobre o assunto.  

No tópico inicial da primeira parte tratou-se sobre a Evolução do Pensamento 

Econômico e Desenvolvimento. Esse tópico tem mais uma visão macro sobre as questões que 

se desdobraram a respeito do pensamento econômico e do desenvolvimento.  

Em seguida, desdobrou-se o assunto sobre o pensamento econômico e 

desenvolvimento em três sub-tópicos: Teorias e concepções do Desenvolvimento Econômico; 

Welfare State: premissas para o Desenvolvimento; e por fim As Dimensões do 

Desenvolvimento, que foram divididos em vários outros subtópicos: 

• No primeiro sub-tópico abordou-se a teoria do desenvolvimento econômico 

fazendo uma relação entre os principais ícones e suas teorias econômicas com 

o processo de desenvolvimento.  

• No segundo sub-tópico abordou-se a importância das premissas do Welfare 

State, por considerar que tal pensamento tem também uma relação direta com 

as populações tradicionais retratadas neste trabalho e por considerar também 

que há ainda um hiato entre o que se espera das entidades governamentais em 

relação ao atendimento às necessidades mais básicas como saúde, educação e 

qualidade de vida para os referidos povos.  

• No terceiro sub-tópico abordou-se a respeito das correntes do 

Desenvolvimento, que tem como base a tríade das dimensões do 

desenvolvimento: a primeira relacionada ao sistema social de produção; a 

segunda ao modo de satisfazer as necessidades da sociedade; e por fim os 

grupos sociais dominantes, que são os proprietários do capital, dos meios de 

produção.  

No segundo tópico, Modelos de Economias: Tradicional de Mercado, Solidária e 

Ecológica, abordou-se a relação em que cada uma das economias se desenvolve e suas 
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relações com o desenvolvimento.  

• Na primeira comumente usada nos dias atuais, os pressupostos preconizados 

são marginalistas, deve haver competição entre os agentes para se obter 

maiores ganhos, um sempre ganhará e outro sempre perderá. Desse 

pensamento surgem os modelos oligopolizados e de concorrências imperfeitas 

entre as organizações. Nesse modelo de economia não se tem uma 

preocupação com os resultados no longo prazo, apenas produzir e 

disponibilizar nos mercados consumidores os produtos. Esse é o pensamento, 

uma ideia de curto prazo, baseada na acumulação de capital.  

• O segundo sub-tópico, a Economia Solidária tem relação direta com o 

cooperativismo, diferentemente do modelo de economia tradicional de 

mercado, a economia solidária tem em seus princípios básicos na propriedade 

associativa, quer seja do capital como do direito à liberdade de cada cidadão.  

• O terceiro sub-tópico idealiza que a economia deve pensar nos recursos finitos 

do planeta. A economia ecológica sustenta como bandeira a prevenção dos 

atuais sistemas vivos. Não se considerou este modelo como uma alternativa ao 

processo de desenvolvimento e consequentemente a solução para os problemas 

do capitalismo, mas sim como um modelo que levantou o sinal vermelho dos 

pontos críticos desempenhados pelo atual modelo de economia. O pensamento 

da economia ecológica tenta conscientizar a todos que o atual paradigma é 

maléfico e que em longo prazo há uma tendência ao aniquilamento da 

humanidade. É um pensamento que se ancora nos pressupostos de Malthus, 

dos neomalthusianos e também nas visões catastrofistas do clube de Roma. 

No terceiro tópico abordou-se sobre as populações tradicionais, e está desdobrado em 

dois sub-tópicos: A importância Social e Econômica para as Populações Tradicionais e o 

Cooperativismo Social e Sustentável.  

• No primeiro sub-tópico fora mencionado sobre a importância que se deve dar 

aos habitantes da floresta, há uma grande carência de saúde e educação 

complementar para manter os povos nas RE, muitos estão abandonando suas 

colocações para os centros mais urbanizados à procura de melhorias para suas 

vidas. Parte desse problema poderia ser resolvido se houvesse políticas 

públicas mais eficazes, que fixassem os povos na floresta através de incentivos 
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à geração de maiores rendas e da própria capacitação para exploração 

sustentável de produtos considerados como ecologicamente corretos em 

mercados locais e globais. Nas palavras de Becker e Stenner (2008), o maior 

desafio da Amazônia é criar um programa que seja verdadeiramente eficaz na 

sua formação econômica, com maior justiça social, que mitigue de maneira 

escalar o desmatamento. O maior problema da Amazônia é o próprio 

desempenho econômico advindo de produtos florestais. Ainda não se 

descobriu um formato que possa tornar rentável o que a natureza proporciona 

sem que esta possa deixar em xeque toda à sobrevivência da humanidade.  

• No segundo sub-tópico fora abordada uma alternativa que já vem sendo 

utilizada desde pouco depois do surgimento do capitalismo industrial na 

Inglaterra, o cooperativismo. O cooperativismo é uma alternativa ao modelo de 

economia capitalista, em que a sociedade se organiza e divide os trabalhos, e 

cujo fruto, seja um resultado igualitário a todos os participantes. Um exemplo 

de cooperativismo que vem apresentando resultados satisfatórios é o qual 

desenvolvido pela COOPERACRE “cooperativa do Acre”, retratado em 

maiores detalhes neste mesmo capítulo no sub-tópico Boas Práticas na 

segunda parte do referencial bibliográfico (contextualização descritiva).   

O extrativismo na Amazônia é o quarto tópico. Elencou-se nesse tópico o processo de 

desenvolvimento do extrativismo e todas as práticas. Através do pensamento de Homma 

(2000), desdobrou-se esse tópico em apenas um sub-tópico que objetiva explicar as fases 

evolutivas do extrativismo. 

O quinto e último tópico da primeira parte da fundamentação teórica menciona sobre o 

desenvolvimento regional na Amazônia. Este tópico dividiu-se em três sub-tópicos.  

• O primeiro sub-tópico menciona sobre os elementos históricos do 

desenvolvimento na Amazônia, quando houve o surgimento de uma economia 

que basicamente alicerçou o que hoje se conhece como as cidades de Manaus e 

Belém, onde foram situados os dois grandes portos de escoamento da borracha 

brasileira para os países da Europa e para o próprio Estados Unidos da 

América. 

• No segundo sub-tópico abordamos algumas estratégias que foram preconizadas 

em muitos planos que visavam um desenvolvimento exógeno para alavancar a 
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região Amazônica. 

• No último sub-tópico sobre o desenvolvimento regional amazônico apresentou-

se algumas das propostas para um desenvolvimento regional mais pautado com 

a realidade amazônica. Becker e Stenner (2008) contribuem com as propostas.  

Na segunda parte das referências bibliográfica, abordou-se: Alternativas para 

Atividade econômica das Populações Tradicionais da Amazônia e tratou-se de explicar como 

funciona o modelo de economia extrativista, em que famílias entregam a matéria prima de um 

produto da floresta, como exemplo o látex ou a castanha, e em troca recebem mercadorias 

industrializadas, um típico processo de escambo, que envolve marreteiros ávidos por ganhar 

mais e mais dos extrativistas. Nesse mesmo tópico apresentou-se o modelo de negócio da 

COOPERACRE. Dentre um portfólio de produtos, a COOPERACRE tem como carro chefe 

de produtos a CDB que é o produto que mais gera renda para os cooperados. A 

COOPERACRE através do uso de capacitações constantes treina os extrativistas no uso de 

boas práticas para se obter melhores resultados com a coleta e quebra da CDB. O tópico ainda 

segue mencionando sobre o novo extrativismo, termo cunhado por Rêgo (1999) que propõe 

um novo formato ao antigo modelo extrativista de produção.  

No tópico seguinte abordou-se sobre a CDB, do seu apogeu econômico na Amazônia 

ao seu declínio, as características dos frutos, das árvores e dos mercados. São apresentados 

dados do IBGE sobre a produção dos últimos 20 anos no Brasil, as cidades com maiores 

resultados na produção, dentre outras informações quantitativas sobre a CDB. Desdobrou-se o 

tópico em outros dois sub-tópicos:  

• O primeiro aborda todas as formas de se obter as boas práticas, apresentando 

como exemplo o que foi desenvolvido pela etnia Zoró no Estado do Mato 

Grosso.  

• No segundo sub-tópico abordou-se os principais mercados compradores da 

CDB, a Bolívia ainda é o principal comprador, mas isso vem mudando aos 

poucos, com o advento do beneficiamento, a castanha in natura em quem está 

agregando valor nas usinas de Brasiléia e em Xapuri, capitaneada pela 

COOPERACRE a castanha esta sendo exportada diretamente para países da 

Europa e para os Estados Unidos. 

Em seguida tratou-se de expor a caracterização geográfica, demográfica, social e 

econômica das RE – REROP e RECM. Nesse tópico cada RE e suas respectivas comunidades 
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têm peculiaridades diferentes, por esse motivo é que o estudo compara localidades diferentes, 

para assim se obter respostas distintas sobre o mesmo problema.  

No capítulo 2, expõem-se sobre todos os pressupostos metodológicos da pesquisa, 

definindo métodos para a coleta, a tabulação e as análises dos dados, bem como a utilização 

de métodos estatísticos para quantitativo amostral por RE.  

No capítulo 3 realizou-se a Análise dos Resultados da Pesquisa. A referida análise foi 

realizada confrontando os dados obtidos na RECM com os resultados da REROP, tendo como 

objetivo principal analisar as relações entre as variáveis visando responder os objetivos deste 

estudo.  

Na conclusão enfatiza-se os resultados obtidos procurando responder mais diretamente 

os pressupostos que balizaram todo o estudo, quanto a determinação dos objetivos de estudo, 

do problema e da hipótese.  
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Capítulo 1 Revisão Bibliográfica 

1ª Parte - Contextualização Teórica 

1.1 A Evolução do Pensamento Econômico e Desenvolvimento 

Apesar de ser considerada uma evolução que está em estágio de formação conforme 

Furtado (2000 (a)), a teoria do desenvolvimento vem sendo pensada sobre fatores não 

econômicos. O termo é bastante ambíguo no sentido dos inúmeros entendimentos da literatura 

das ciências sociais, especialmente os postulados da ciência economia. Rangel (2005, p. 133) 

expõe que: “Não é fácil e pacífica a caracterização do processo do desenvolvimento 

econômico” em função de ser um fato histórico, social e extremamente complexo ao longo do 

qual tudo é modificado na vida social. O próprio desenvolvimento no sentido literal da 

palavra acaba por denotar essa complexidade a qual Rangel (2005) se refere. 

O entendimento do que veio a ser considerado como desenvolvimento da humanidade 

surgiu desde muito antes do pensamento da teoria evolucionista e caracteriza-se desde o início 

da evolução dos seres humanos. A humanidade vem continuamente aumentando seu poder 

sobre a natureza, e a própria natureza contribui para isso, isto é, a busca pelo contentamento 

às próprias necessidades dos seres humanos através do aumento da produtividade.  

O homem primitivo que pela primeira vez amarrou uma rocha silicatada a um pedaço 

de pau para fazer um rudimentar machado ou uma lança é a prova de que as necessidades de 

caça e proteção inicialmente foram um marco na formação do desenvolvimento da 

humanidade (RANGEL, 2005). A tecnologia e a inovação impingida foram e são os motores 

do desenvolvimento. A humanidade através de suas atividades sempre buscou inquietamente 

avançar para obter maiores/melhores ganhos e resultados. Com a criação, aprimoramento e 

desenvolvimento de utensílios e ferramentas o homem pode melhorar a própria produtividade 

de seu trabalho com o objetivo de melhorar cada vez mais a sua vida social e econômica. 

Muitas correntes de pensadores puderam contribuir para que o desenvolvimento 

pudesse se tornar esse emaranhado de entendimentos difusos e que acabam por gerar 

correntes complementares e antagônicas. Sachs (2008 (a), p. 25) menciona que o 

desenvolvimento “[...] não se presta a ser encapsulado em fórmulas simples. A sua 

multidimensionalidade e complexidade explicam o seu caráter fugidio”. As inúmeras 

abordagens geraram e ainda geram muitas dúvidas a respeito do conceito de desenvolvimento. 
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É um dos conceitos que mais evoluíram, incorporando experiências tanto positivas quanto 

negativas (SACHS: 2008 (a)). Toda essa confusão de conceitos se faz salutar do ponto de 

vista científico, pois se constroem proposituras investigativas. Essas dúvidas ou problemas do 

desenvolvimento não estão nas ideias idiossincráticas de seus mentores, mas nas causas 

decorrentes da sua aplicabilidade, estão nos mecanismo de aumento persistente da 

produtividade do fator de trabalho, das suas repercussões na organização e na forma como se 

distribui e se utiliza o produto social gerado (FURTADO: 2000), é necessário transformá-lo 

em uma abordagem mais operacional. Sachs (2008 (a)) expõe que um grupo de 

autodenominados de pensadores pós-moderno do desenvolvimento alegam que o conceito tem 

“[...] funcionado como uma armadilha ideológica construída para perpetuar as relações 

assimétricas entre as minorias dominadoras e as maiorias dominadas [...].” (SACHS: 2008 (a), 

p.26). Sachs (2008 (a)) explica que esse grupo de pensadores propõe avançar para um estágio 

de pós-desenvolvimento, mas não trazem uma explicação mais clara do conteúdo operacional 

concreto sobre o desenvolvimento. Outro grupo de pensadores de corrente oposta a anterior 

baliza-se por fundamentar suas proposituras no mercado, considera o desenvolvimento como 

algo redundante, o desenvolvimento virá como algo natural do processo do crescimento 

econômico, graças ao efeito cascata (trickle down effect).   De acordo com Sachs (2008 (a)) 

tal propositura seria inaceitável do ponto de vista ético, “[...] num mundo de desigualdades 

abismais, é um absurdo pretender que os ricos devam ficar mais ricos ainda, para que os 

destituídos possam ser um pouco menos destituídos.” (SACHS: 2008 (a), p. 26).  

Apesar do pensamento referente ao desenvolvimento ser bastante capilar, partiremos 

de duas vertentes: a primeira que versa sobre perspectiva econômica e seus desdobramentos, 

levando em consideração o que Sachs expõe a respeito dessa linha de pensamento; e a 

segunda sobre a perspectiva do bem estar social (Welfare State) dos cidadãos. 

1.1.1 Desenvolvimento na Perspectiva da Teoria Econômica 

Muitos teóricos, economistas clássicos contribuíram para a formação do conceito de 

desenvolvimento na perspectiva econômica, que muitas vezes estava intimamente ligada ao 

progresso e o crescimento. Nos marcos iniciais da evolução do progresso e crescimento 

econômico destacam-se o mercantilismo que teve uma importante contribuição para a 

evolução do desenvolvimento econômico e da formação do capitalismo. O ponto de partida 

para o desenvolvimento econômico como o conhecemos atualmente origina-se com o 

mercantilismo que foi caracterizado pela exploração das colônias pelas metrópoles. Nele se 

estabeleceram os pactos coloniais entre as metrópoles e suas colônias (SINGER: 2008). Esse 
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pacto preceituava que todo comércio externo das colônias seria desempenhado apenas com as 

respectivas metrópoles. Somente os navios das metrópoles poderiam transportar os bens 

comercializados entre a colônia, que se comprometia a vender sua matéria prima necessária à 

produção na metrópole e comprar os bens manufaturados. Os preços praticados tanto de 

compra (produtos manufaturados) como de venda (matéria prima) eram fixados pelas 

metrópoles (SOUZA: 2009). Os pressupostos de Souza (2009) coadunam-se com o que pensa 

Singer (2008). Singer enfatiza um desenvolvimento econômico voltado para ações 

notoriamente entre países considerados desenvolvidos e subdesenvolvidos, em que estes, 

desde os tempos coloniais até os dias atuais, foram explorados pelos países desenvolvidos. Os 

países desenvolvidos importam matéria prima a custos ínfimos e as devolve aos 

subdesenvolvidos através de bens manufaturados com agregação de valores na produção a 

custos elevados.  

Outro importante modelo de progresso e desenvolvimento econômico ocorreu com os 

fisiocratas. Considerados pelos historiadores como os primeiros cientistas da economia. O 

pensamento fisiocrata surgiu no século XVIII. Os principais ícones dessa escola foram os 

franceses: François Quesnay e Anne Robert Jacques Turgot. Os ideais dessa corrente 

contrapunham-se ao modelo mercantilista. Consideravam a agricultura como sendo os únicos 

elementos responsáveis pelo aumento da riqueza e consequentemente pelo desenvolvimento. 

Para essa corrente de pensadores, o fator que balizava os pressupostos era a economia 

agrícola, sendo compreendida como a única fonte de riqueza, como consequência a geração 

do desenvolvimento econômico. Os fisiocratas entendiam com isso que o estado deveria 

apresentar uma conduta mais liberal em torno das questões que balizavam a economia 

(SOUZA: 2009). Para os pensadores dessa época: 

[...] a indústria e o comércio apenas transformavam e transportavam valores; o 
produto líquido somente é gerado na agricultura, por meio do fator terra, que é uma 
dádiva da natureza [...] o fator terra produz valor por sua fertilidade seguindo leis 
físicas (SOUZA: 2009 p. 56). 

Entendiam, portanto, que somente a terra poderia multiplicar e gerar excedente 

agrícola que doravante serviria de matéria prima à manufatura. Somente o trabalho produtivo 

seria capaz de gerar um produto líquido e somente a agricultura tem a propriedade de gerar tal 

excedente, dessa forma quem trabalha na agricultura compõem a classe produtiva, os demais 

que tinham outras atividades como comércio e as manufaturas eram considerados a classe 

estéril (OLIVEIRA e GENNARI: 2009). 

Para a compreensão da teoria do desenvolvimento e da escola fisiocrática através do 
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tableau économique (quadro econômico) Quesnay expõe que o “[...] excedente produzido na 

agricultura circula e se distribui entre as classes sociais de forma a garantir a reprodução do 

conjunto de sistema econômico para o ano seguinte” (OLIVEIRA e GENNARI: 2009 p. 56). 

É evidente que na propositura dos fisiocratas o excedente agrícola não era apenas uma pré-

condição para as relações de trocas existentes entre demanda e oferta, mas ditava o ritmo de 

desenvolvimento das atividades manufatureiras e comerciais na medida em que o lucro nesses 

setores e a massa de trabalhadores que eles empregam tendiam a crescer, de acordo com a 

elevação da produtividade e do excedente advindo da produção da terra (OLIVEIRA e 

GENNARI: 2009). 

Outra escola que contribuiu muito para a formação do modelo de desenvolvimento 

econômico foi a dos pensadores clássicos da economia. A escola fisiocrática foi a que 

subsidiou toda a formação dos expoentes da teoria clássica da economia. Dentre um dos mais 

marcantes pensadores deste período Adam Smith foi o que mais se sobressaiu, escrevendo a 

Riqueza das Nações obra precursora nos estudos científicos da economia e que balizou 

inúmeros outros estudos a respeito do pensamento da economia liberal. Considerada por 

muitos de seus predecessores como a obra que consubstanciou o pensamento burguês no 

campo da economia, incorporou os pressupostos de Thomas Hobbes “[...] de que os homens 

em seu egoísmo inato seriam tragados a um estado bestial, caso não houvesse a força 

coercitiva de um poder maior, que poderia ser o poder do Estado” (OLIVEIRA e GENNARI: 

2009 p. 60).  

O que Adam Smith (2009) pressuponha a respeito do desenvolvimento econômico 

baseava-se no avanço da produtividade. Para ele a irradiação que a produtividade gerava para 

todas as partes que dividiam os processos de trabalho produziam uma riqueza universal que 

em consequência expandia-se para as classes menos favorecidas (proletariado). Smith 

pensava diferente dos seus antecessores, apesar de coadunar em partes do pensamento dos 

fisiocratas quanto à liberdade do mercado, para ele o que norteava a riqueza era o trabalho 

produtivo que dependia da intensidade de capital, do progresso técnico empregado e da 

divisão do trabalho (SOUZA: 2009). 

David Ricardo foi outro grande estudioso que contribuiu para o entendimento do 

desenvolvimento econômico, buscava o determinante do valor da troca. O objetivo de Ricardo 

foi o estudo da repartição do produto social, ocupou-se de estudos voltados à formação da 

riqueza nacional, da sua distribuição entre os capitalistas, trabalhadores e proprietários de 

terra (FURTADO: 2000). Sua preocupação principal estava na distribuição, que para ele 
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poderia haver muitas dependências: a fertilidade do solo, acumulação de capital, de 

crescimento demográfico, bem como de encontrar através das habilidades dos mais 

engenhosos instrumentos a serem empregados na agricultura para que essa pudesse gerar 

melhores resultados na produção (SOUZA: 2009). A questão central “[...] estava na 

agricultura, incapaz de produzir alimentos baratos para o consumo dos trabalhadores; isso 

elevava os salários nominais e os fundos de salários, necessários para adquirir meios de 

produção e aumentar o nível do produto” (SOUZA: 2009 p. 65). 

Thomas Malthus foi outro grande estudioso que contribuiu para a evolução do 

desenvolvimento econômico. Diferentemente dos pensadores classicistas, o estudioso 

discordava da lei de Say que subsidiava o ortodoxo pensamento clássico da economia. 

“Considerava que as crises de 1815 a 1825 resultaram do crescimento insuficiente da 

demanda efetiva, em relação à oferta” (SOUZA, 2009, p.103) dessa forma considerava que os 

níveis de emprego e do produto dependem da demanda agregada efetiva, “[...] que é composta 

por: consumo agregado (C), gastos com investimentos (I), gastos do governo (G), e 

exportações menos importações (X – M)” (SOUZA, 2009, p. 103). Outra abordagem muito 

conhecida de Malthus foi sobre a teoria da população, “[...] a população quando não 

obstaculizada, aumenta a uma razão geométrica. Os meios de subsistência aumentam apenas a 

uma razão aritmética” (SZMRECSÁNYI: 1982, p. 57). De acordo com Szmrecsányi (1982, 

p.58), Malthus considerava que: 

Essa desigualdade social natural das duas capacidades, da população e da produção 
da terra, e aquela grande lei de nossa natureza que deve manter constantemente seus 
efeitos iguais formam a grande dificuldade que me parece insuperável no avanço da 
perfectibilidade da sociedade.  

Kalecki foi outro importante ícone da evolução da teoria econômica. Seus estudos 

pairavam principalmente no campo da macroeconomia, e sua contribuição se deu através da 

compreensão do funcionamento capitalista, através do princípio da demanda efetiva. O 

referido princípio está associado ao equilíbrio que determina uma escala de valores entre o 

produto agregado e a renda (SOUZA: 2009). Para Oliveira e Gennari (2009), e Souza (2009) 

Kalecki ainda argumenta que são quatro as variáveis que influenciam na determinação no 

nível da atividade econômica: (1) os investimentos, (2) o consumo dos capitalistas, (3) os 

gastos do Estado, e as exportações. Mas se percebe de uma maneira mais analítica que os 

investimentos acabam por subsidiar as demais variáveis, ou seja, o consumo dos capitalistas, 

os gastos do Estado e as exportações, todas dependem de investimentos que só ocorrem 

mediante os recursos próprios das empresas e dos próprios lucros obtidos por elas (SOUZA: 
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2009). 

Joseph Schumpeter apresentou importantes postulados à economia. Além de ter 

contribuído para a história da análise econômica, pode desenvolver teorias dentro do campo 

do desenvolvimento capitalista. Para Oliveira e Gennari (2009), a teoria de Schumpeter sobre 

o desenvolvimento capitalista demonstra que a:  

[...] vida econômica sobre o capitalismo opera como um fluxo circular, isto é, o 
sistema tende a se repor, ano após ano. Naturalmente, nessa condição, a população e 
a produção crescem, mas o sistema econômico opera sempre no sentido de buscar 
uma nova situação de equilíbrio, que é diferente da anterior, mas apenas se adapta 
de um ponto de vista estritamente quantitativo, às novas exigências (OLIVEIRA E 
GENNARI: 2009, p. 265).  

Para Schumpeter (1982) a inovação era a única forma de romper com o padrão de 

reprodução de fluxo circular, a inovação. A inovação é agrupada em cinco classes: (1) esta 

ligada a produção de um determinado bem; (2) a própria criação de métodos novos de 

produção; (3) ao acesso a novos mercados; (4) a aquisição a novas fontes de matéria primas; e 

(5) uma nova forma de organização econômica, um exemplo é o próprio monopólio 

(SCHUMPETER: 1982), Schumpeter entendia que:  

[...] as mudanças da vida econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que 
surjam de dentro, por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças 
emergindo na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 
desenvolvimento econômico é na prática baseado no fato de que os dados mudam e 
que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que não há nenhum 
desenvolvimento econômico. Pretendemos com isso dizer que o desenvolvimento 
econômico não é um fenômeno a ser explicado economicamente, mas que a 
economia em si mesmo sem desenvolvimento, é arrastada pelas mudanças do 
mundo à sua volta, e que as causas e, portanto a explicação do desenvolvimento 
deve ser procurada fora do grupo de fatos que são descritos pela teoria econômica 
[...] o desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, 
inteiramente estranho ao que se pode ser observado no fluxo circular [...] 
(SCHUMPETER: 1982, p. 47). 

Karl Marx se não o mais importante, é um dos mais lidos, criticados e estudados. 

Marx partiu de uma posição filosófica para explicar as relações econômicas. De acordo com 

Furtado (2000, p. 25) a influencia de Marx: 

[...] não se deve ao fato de que teorias econômicas representassem um grande 
progresso para o desenvolvimento da análise econômica de sua época, nem que sua 
filosofia da história (e a mensagem nela implícita) constituísse um grande avanço no 
movimento de ideias socialistas do século XIX; mas sim, ao fato de que 
fundamentou, com instrumentos de análise da única ciência social que alcançará 
certo rigor metodológico, um conjunto de concepções filosóficas que traduziam, e 
ainda continuam a traduzir, os anseios de permanente renovação da cultura moderna 
surgida da Revolução Industrial. 

A referida base filosófica a que Furtado (2000) se refere a Marx, está em toda a sua 

linha de pensamento, tendo como ponto de partida a produção dos meios de subsistência do 
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homem, considerando “[...] um fato social do qual decorrem as relações de produção 

determinadas e necessárias, e que essas relações correspondem ao grau de desenvolvimento 

das forças produtivas” (FURTADO, 2000, p. 26). No plano econômico, Marx e Engels 

apresentaram duas variáveis: a primeira é a própria identificação das relações de produção do 

modelo capitalista. Para Furtado (2000, p.33), a preocupação de Marx é “[...] voltada para a 

busca da lei que move o sistema capitalista e não propriamente para o desenvolvimento de um 

sistema econômico”. A respeito disso Souza (2009) considera que Marx e Engels, 

compreendiam que o processo de crescimento capitalista, ocorre com o desemprego crescente 

de trabalhadores e concentração de renda e riqueza nas mãos de poucos, sua análise foi 

construída com base na teoria do valor trabalho segundo a qual a quantidade de trabalho 

incorporado em um bem constitui a base de seu valor de troca; e a segunda consiste em 

determinar as fontes que agem no sentido do desenvolvimento das forças produtivas do 

capitalismo (FURTADO: 2000). Marx e Engels (2009, p. 105) expõem que no 

desenvolvimento das forças produtivas e meio de circulação somente: 

[...] produzem apenas estragos e não são mais forças produtivas, e sim forças 
destrutivas (maquinaria e dinheiro); e junto disso, surge uma classe que tem de 
suportar todos os ônus da sociedade sem usufruir de suas vantagens; que, excluída 
da sociedade, é obrigada a mais aberta oposição às demais classes (uma classe 
abrange a maioria dos membros da sociedade e na qual surge a consciência da 
necessidade de uma revolução radical, a consciência comunista, que pode surgir, 
evidentemente, também entre as outras classes, quando estas se apercebem da 
situação dessa classe). 

As condições sob as quais determinadas forças produtivas podem ser utilizadas são 
as condições de dominação de uma classe determinada da sociedade, da qual o 
poder social de sua riqueza, encontra sua expressão prático-idealista na forma do 
Estado peculiar a cada época; é por isso que toda luta revolucionária é dirigida 
contra a classe que havia dominado até então; 

Nas revoluções do passado a forma de atividade se mantinha invariável, e buscava-
se somente obter uma outra forma de distribuição dessa atividade, uma nova divisão 
do trabalho entre outras pessoas [...] 

Faz-se necessária uma transformação ampla dos homens para a criação em massa 
dessa consciência comunista e também para o êxito da causa em si. Essa 
transformação só será possível por meio de um movimento prático, uma revolução, 
essa revolução é necessária, entretanto, não só por ser a única maneira de derrotar a 
classe dominante, mas também porque somente uma revolução possibilitará à classe 
que derruba a outra varrer toda a podridão do sistema antigo e se tornar capaz de 
instaurar a sociedade sobre novos fundamentos.  

É inegável que todas as contribuições dos precursores do pensamento evolutivo do 

desenvolvimento econômico formam um todo, que caracteriza a importância que cada um dos 

pensadores contribuiu para que tais correntes acabem por desembocar em um único 

pressuposto, compreender as questões sociais que envolvem as transações econômicas e que 

como consequências acabam por gerar em grau menor ou maior do que se espera como 
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desenvolvimento da sociedade através da compreensão dos infindáveis fenômenos da ciência 

social e econômica. 

Todo o campo fértil das ciências econômicas fundamentou estudos mais aprofundados 

a respeito do desenvolvimento econômico, que iniciou após a segunda guerra mundial, época 

em que teve as maiores transformações na economia e na sociedade (MOTA: 2001). A 

segunda Revolução Industrial foi o balizador que fez emergir os ideais do desenvolvimento 

econômico. Surgiu alimentado a partir dos pressupostos da doutrina liberal de Smith a partir 

do século XVII, que preceituava o desenvolvimento da época como: 

A divisão do trabalho, a introdução da maquinaria e a especialização da produção 
permitiram o aumento exponencial da produtividade do trabalho na atividade 
industrial. E estes ganhos advindos do aumento de produtividade poderiam ser 
distribuídos a partir de diferentes capacidades individuais de cada homem. Para isto 
acontecer o mercado deveria ser o mais livre possível, pois a concorrência por 
preços mais baixos levaria todos a se beneficiarem com a divisão do trabalho. 
(MOTA: p. 27, 2010)  

Sachs (2008 (a), p.13) aborda o “[...] crescimento é uma condição necessária, mas de 

forma alguma suficiente (muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar a meta 

de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos, [...]” mesmo por que o 

crescimento “[...] não é sinônimo de desenvolvimento se ele não amplia o emprego, se não 

reduz a pobreza e se não atenua as desigualdades” (SACHS, p.14: 2008 (a)) a relação causal 

entre crescimento e desenvolvimento está no que ele traz consigo: a promessa de tudo – a 

modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural, isso não se consegue sem 

crescimento econômico. 

Portanto, o desenvolvimento na perspectiva econômica é um processo de 

transformação, e está ligado à inserção de modelos e métodos de produção mais eficazes que 

se refletem no aumento do fluxo de bens e serviços finais à disposição da coletividade 

(FURTADO: 2000). Corroborando com o exposto por Furtado, Singer (1982) expõe que 

desenvolvimento econômico ocorre por um processo de transformação qualitativa da estrutura 

econômica. Todo esse processo consiste: 

a) Numa nova divisão do trabalho entre cidade e campo, ou seja, na concentração na 
primeira de todos (ou quase todos) ramos manufatureiros, restando no campo apenas 
a atividade agrícola, na qual se especializa aquela parte da população que ali 
permanece. 

b) Na aplicação, tanto às atividades transferidas à cidade como à agricultura, da 
tecnologia criada pela Revolução Industrial e, a partir dela, aperfeiçoada. (SINGER: 
1982, p. 38) 

Ao partir desse pressuposto, pôde-se inferir que o resultado atenderia tanto a empresa 
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como a sociedade que anseia por trabalho e melhores condições de vida. Mas a perspectiva do 

desenvolvimento econômico não prevê essa condição igualitária como pregava muitos dos 

teóricos clássicos da ciência econômica. De fato a empresa e o proletariado podem se 

beneficiar com essa propositura de desenvolvimento como um bem social, que se beneficiam 

sobre os preceitos da política econômica do Brasil.  

O desenvolvimento econômico é pernicioso quando do ponto de vista da 

sustentabilidade. Furtado (1996, p. 12) faz um questionamento retórico: 

O que acontecerá se o desenvolvimento econômico para qual estão sendo 
mobilizados todos os povos da terra, chegar efetivamente a concretizar-se, isto é, se 
as atuais formas de vida dos povos ricos chegarem efetivamente a universalizar-se? 
A resposta a essa pergunta é clara, sem ambiguidades: se tal acontecesse, a pressão 
sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seria de tal ordem 
(ou, alternativamente, o custo do controle da poluição seria tão elevado) que o 
sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso. 

1.1.2 O Welfare State: Premissas para o Desenvolvimento 

Na segunda parte da base bibliográfica deste trabalho abordou-se o bem estar e o grau 

de satisfação do atendimento às necessidades humanas, conhecido como Welfare State ou 

Estado Providência. O Welfare State teve sua origem inicialmente na Europa, nos países 

nórdicos, onde prevalecia um modelo de regime social democrata e caracterizado “[...] por um 

sistema de proteção social abrangente, com cobertura universal e com benefícios, garantidos 

como direitos, cujo valor é desvinculado do montante da contribuição efetuado pelo 

beneficiário” (ARRETCHE: 1995, p. 50). Na Europa continental surge um Welfare State com 

viés mais conservador, influenciado pela Igreja católica, tem uma forte presença do Estado, 

sendo um modelo marcado pelo corporativismo e por esquemas de estratificação ocupacional 

(ARRETCHE: 1995). Outro modelo de Welfare State que também contribuiu para os estudos 

de Esping-Andersen foi o Welfare State com viés liberal. “Predominante em países de 

tradição anglo saxônica, como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Suíça e com certa 

medida, a própria Grã Bretanha” (ARRETCHE, 1995, p. 51). Trata-se de países onde os 

movimentos operários não tinham muita força eleitoralmente e o “[...] impulso burguês foi 

especialmente forte na constituição da sociedade. Contrariamente ao modelo socialdemocrata, 

as políticas sociais no regime liberal são desenhadas de modo a maximizar o status de 

mercadoria do trabalhador individual” (ARRETCHE: 1995, p. 51).  

De acordo com Esping-Andersen (1991), dois são os tipos de abordagens que 

explicam o Welfare State. A primeira está ligada às estruturas e aos sistemas globais, 

preconizada pela teoria estruturalista, que busca compreender a lógica do desenvolvimento. 
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“É o sistema que “quer” e o que acontece é então facilmente interpretado como um requisito 

funcional para a reprodução da sociedade e da economia” (ESPING-ANDERSEN: 1991, p. 

91). A segunda abordagem que explica o fenômeno do Welfare State versa sobre as 

instituições e os atores. A explicação institucional “[...] insiste em que todo esforço para isolar 

a economia das instituições sociais e políticas destruirá a sociedade humana” (ESPING-

ANDERSEN: 1991, p. 93). Para que a sociedade possa sobreviver, toda economia tem que se 

inserir nas comunidades sociais, ficando evidentes às instituições democráticas o dever de 

preconizar e influenciar o desenvolvimento. 

O Welfare State é considerado por muitos pesquisadores da área como uma forma de 

organização política e econômica que representa um esforço de reconstrução de perspectivas: 

econômicas, morais e políticas, em que o Estado é o agente desenvolvedor e regulador das 

políticas sociais e econômicas (ESPING-ANDERSEN: 1995). De acordo com Arretche 

(1995, p. 5), o fenômeno do Welfare State “[...] seria um resultado ou um subproduto 

necessário das profundas transformações desencadeadas a partir do século XIX, [...] sejam 

fenômenos da industrialização e modernização das sociedades ou o advento do modo 

capitalista de produção” que estão intimamente ligadas às perspectivas econômicas, morais e 

políticas dos países.  

Na perspectiva econômica Esping-Anderson (1995) considera o Welfare State como o 

elemento que representou o rompimento dos dogmas da lógica do mercado liberal em 

detrimento a segurança do emprego e dos ganhos como direitos a “[...] padrões mínimos, 

garantidos pelo governo, de renda, nutrição, saúde, habitação e educação para todos os 

cidadãos, assegurados como um direito político e não como caridade1” (ARRETCHE: 1995, 

p.7).  

Acerca da perspectiva moral, representou a defesa das “[...] ideias de justiça social, 

solidariedade e universalismo” (ESPING-ANDERSEN: 1995, p. 73). Arretche (1995, p. 7) 

expõe que Wilensky considera o Welfare State como “[...] um conjunto de programas de 

assistência social dirigidos à população mais carente incapaz de prover por si mesma sua 

própria sobrevivência e/ou de seus dependentes [...]” através de “[...] um conjunto de 

programas governamentais que envolvem ação estatal no campo da atenção à saúde, 

previdência, assistência social, excetuando, educação e habitação”, por razões do próprio 

autor. 

                                                           
1 Todas citações de Wilensky (1975) e Offe (1972) são traduzidas e citadas por Arretche (1995) em seu artigo: 

Emergência e Desenvolvimento do Welfare State: teorias explicativas. 
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Sobre o aspecto político representou a construção nacional dos países, a democracia 

liberal contra todos os tipos de regimes que contrariamente tolhiam a liberdade dos seres 

humanos de pensar e decidir sobre o que lhes é melhor (ESPING-ANDERSEN: 1995).  

De acordo com o pensamento de Offe (ARRETCHE: 1995, p. 26), o Welfare State 

deve levar em consideração que não “[...] pode lidar diretamente com as necessidades 

humanas fundamentais; ele pode apenas tentar compensar os novos problemas que são criados 

na vaga do crescimento industrial”, pois o desenvolvimento do capitalismo: 

[...] gera problemas sociais tais como a necessidade de moradia para os 
trabalhadores [...] necessidade de qualificação permanente da força de trabalho, 
desagregação da família, etc. em Ou seja, em seu desenvolvimento, o capitalismo 
destrói formas anteriores de vida social (ou instituições sociais), gerando 
disfuncionalidades, as quais se expressam sob a forma de problemas sociais (OFFE: 
1972, p 482, 483 – traduzido por ARRETCHE: 1995, p. 26).  

Para Offe, neste caso, o Estado tem de assumir o encargo destes novos problemas de 

Welfare. Arretche (1995) considera que o Welfare State, representa uma forma compensatória 

de o Estado pagar o preço pelos impactos sociais que o desenvolvimento industrial causou a 

sociedade.  

1.1.3 Dimensões do Desenvolvimento 

O desenvolvimento passou a fazer parte da agenda internacional em meados da década 

de quarenta, logo após a segunda grande guerra mundial. Isso ocorreu pelo fato de que muitos 

países da Europa estavam arruinados na sua estrutura institucional, política e social. Com isso, 

precisavam de uma nova reestruturação econômica (SACHS: 2007(a)) que pudesse soerguer 

com a injeção de capital dos países não afetados pela guerra, Estados Unidos e parte da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas. “O foco inicial foi colocado na equiparação do 

desenvolvimento com crescimento econômico [...], o Zeitgeist predominante era 

economicista, e a teoria reducionista conhecida como efeito de percolação (trickle down 

effect) dispunha de ampla credibilidade” (SACHS: p. 2007(a), p. 291). A referida teoria do 

efeito percolação ou cascata “[...] seria totalmente inaceitável em termos éticos, mesmo se 

funcionasse, o que não foi o caso. Num mundo de desigualdades abismais, é um absurdo 

pretender que os ricos devam ficar mais ricos ainda, para que os destituídos possam ser um 

pouco menos destituídos” (SACHS: 2008 (a), p. 26). Portanto, tal premissa logo necessitou de 

uma nova análise para explicar outras “[...] dimensões do desenvolvimento: social, cultural, 

política e, depois de 1972, ambiental” (SACHS: p. 2007 (a), p. 291). Sachs (2008 (a), p. 13) 

corrobora e complementa que:  
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No contexto histórico em que surgiu, a ideia de desenvolvimento implica a expiação 
e a reparação de desigualdades passadas, criando uma conexão capaz de preencher o 
abismo civilizatório entre as antigas nações metropolitanas e sua antiga periferia 
colonial, entre as minorias ricas e modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta 
dos trabalhadores pobres. O desenvolvimento traz consigo a promessa de tudo – a 
modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural.  

A concepção de desenvolvimento possui no mínimo três dimensões de acordo com 

Veiga (2005). A primeira está relacionada à adição a eficácia do sistema social de produção. 

A segunda, diz respeito ao modo como satisfazer as necessidades humanas e a terceira está 

relacionada aos grupos sociais dominantes que na maioria são os proprietários dos meios de 

produção e do próprio capital despendido aos meios de produção (VEIGA: 2005).  

Para Veiga (2005) existem três correntes básicas que podem caracterizar o 

desenvolvimento. A primeira corrente é que o desenvolvimento é sinônimo de crescimento 

econômico. Esse pensamento tem uma grande relação com o progresso material, segundo 

Veiga (2005, p. 32) “[...] o progresso material levaria espontaneamente à melhoria dos 

padrões sociais.” e de fato é isso o que se ainda pensa boa parte dos agentes fomentadores de 

políticas públicas do desenvolvimento, o pensamento estreita-se pela relação de causa e efeito 

entre o crescimento econômico e o desenvolvimento. Veiga (2005: p. 32) corrobora expondo 

que:  

[...] todos viam o desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. 
Quinze anos depois quando surgiu o primeiro relatório de Desenvolvimento 
Humano (1990), o panorama já era completamente diferente. O crescimento da 
economia passará a ser entendido por muitos analistas como o elemento de um 
processo maior, já que seus resultados não se traduzem automaticamente em 
benefícios [...] Ficara patente, enfim, que as políticas de desenvolvimento deveriam 
ser estruturadas por valores que não seriam apenas os da dinâmica econômica.   

O desenvolvimento ainda sobre a perspectiva econômica promete que tudo o que 

proporciona através da modernização das estruturas trará a sociedade o atendimento as suas 

necessidades mais elementares, como emprego, renda, conforto, bem estar, qualidade de vida, 

dentre outros, uma consequência diretamente relacionada a segunda dimensão de atendimento 

as necessidades humanas, exposto pelo próprio Veiga (2005). Vale destacar a corroboração de 

Sachs (2008 (a), p.14) a respeito do exposto: “O crescimento mesmo que acelerado, não é 

sinônimo de desenvolvimento se ele não amplia o emprego, se não reduz a pobreza e se não 

atenua as desigualdades”. Daly (2002) ilustra bem esse tipo abordagem: “É a visão pré-

analítica da economia como uma caixa flutuante no espaço infinito que permite que se fale de 

crescimento (expansão quantitativa) sustentável em oposição a desenvolvimento (melhoria 

qualitativa)” (DALY: 2002, p. 182). 
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Na segunda corrente, Veiga (2005) considera que o desenvolvimento “[...] não passa 

de reles ilusão, crença, mito ou manipulação ideológica” (VEIGA, 2005, p. 17), ou seja, o 

desenvolvimento é uma quimera. Há pouco mais de trinta anos Furtado (1996) levantou essa 

questão ao afirmar que as questões de crescimento ligadas ao desenvolvimento interessavam 

somente aos países industrializados, pois a ideia anterior se materializava como um mito, uma 

ideologia utópica, que não iria de fato gerar quaisquer benefícios de melhoria dos padrões de 

vida de uma sociedade no terceiro mundo, mas o contrário mantinha as desigualdades sociais 

existentes entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos.  

A terceira corrente é a mais complexa das definições do desenvolvimento, consistem 

em recusar as duas abordagens e tentar “[...] explicar que o desenvolvimento nada tem de 

quimérico e nem pode ser amesquinhado a compreensão de crescimento econômico. Esse 

“caminho do meio” é o mais desafiador, pois é bem mais difícil de ser trilhado” (VEIGA, 

2005 p. 18). Essa terceira corrente pressupõe que: 

O desenvolvimento tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a possibilidade de as 
pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, e com a provisão dos instrumentos e 
das oportunidades para fazerem as suas escolhas. O Relatório do Desenvolvimento 
Humano (PNUD) tem insistido que essa é uma ideia tão política quanto econômica. 
Vai desde a proteção dos direitos humanos até o aprofundamento da democracia 
(VEIGA, p. 81: 2005).  

Sachs (2008(a)) discute o desenvolvimento reconceituado sobre três eixos dos direitos 

humanos: I- Direito Políticos, civis e cívicos; II – direitos econômicos, sociais e culturais, 

entre eles o direito ao trabalho digno, criticamente importante, por motivos intrínsecos e 

instrumentais; III- direitos coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Sachs ainda 

reafirma a: “Igualdade, equidade e solidariedade estão, por assim dizer, embutidos no 

conceito de desenvolvimento, com consequências de longo alcance para que o pensamento 

econômico sobre o desenvolvimento se diferencie do economicismo redutor” (SACHS, p. 14: 

2008 (a)), em síntese é o que Furtado (2000) indicava no fato do desenvolvimento ser 

entendido como o processo de transformação da sociedade, não somente em relação aos 

meios (racionalidade instrumental), mas também em relação aos fins (valores).  

Os pressupostos macro do pensamento da terceira corrente são abordados por Sen 

(1999) em sua obra Desenvolvimento como Liberdade, na qual analisa a integração das 

atividades econômicas, sociais e políticas com o tema. Em linhas gerais o autor expõe que 

desenvolvimento está associado à eliminação de privações, à liberdade que podem limitar as 

escolhas e as oportunidades de:  

[...] exercer ponderadamente sua condição de agente [...] o ponto de partida da 
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abordagem é identificar a liberdade como o principal objetivo do desenvolvimento, 
o alcance da análise de políticas depende de estabelecer os encadeamentos empíricos 
que tornam coerente e convincente o ponto de vista da liberdade como perspectiva 
norteadora do processo de desenvolvimento (SEN: 1999, p. 10).  

O desenvolvimento segundo Sen (1999) é compreendido como a remoção das 

principais fontes de privações à liberdade da sociedade: “[...] pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos 

e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 1999, p. 18). 

Para Sachs (2007(a)) os objetivos do desenvolvimento estão baseados em conjunto 

variado de bens e serviços “[...] que reflete o tempo de trabalho da população e as diferentes 

modalidades de uso do tempo livre. Torna-se importante compreender que a maneira pela 

qual a sociedade emprega o seu tempo e define o seu estilo de vida e a sua cultura” (SACHS: 

2007 (a), p. 101). Sobre o tempo disponível de um indivíduo, de uma comunidade ou 

sociedade, Sachs (2007 (a): p. 115) considera que são utilizados em quatro categorias de 

atividades: 

a. produção de valores de troca (o ‘emprego’), parte da qual é destinada ao 
produtor sob a forma de salários; 

b. produção direta, não mercantilizada, de valores de uso, em geral para a 
família, às vezes para a comunidade local; 

c. repouso imposto pelos ritmos corporais biológicos; 
d. todas as outras atividades, não produtivas no sentido econômico restrito do 

termo, mas, ao contrário, essenciais para uma vida boa e dotada de sentido do 
homo ludens: jogos, educação e sociabilidade em todas as suas formas e, de 
vez em quando, o dolce far niente.  

O desenvolvimento na perspectiva sustentável origina-se através da reunião da 

comissão mundial sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, criada pela Organização das 

Nações Unidas em 1984. A Comissão concentrou suas ações em áreas de “[...] população, 

segurança alimentar, extinção de espécies e esgotamento de recursos genéticos, energia, 

indústria e assentamento humanos – por entender que todas se interligam e não podem ser 

tratadas isoladamente” (BRUNDTLAND: 1991, p. 12). Dessa forma, de acordo com o 

relatório, “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (BRUNDTLAND: 1991, p. 46). O relatório Brundtland está assentado em dois 

pressupostos chaves, o primeiro esta relacionado à necessidade dos mais pobres do planeta, 

que devem ser atendidos nas mais elementares necessidades de como a segurança alimentar 

citada como área de concentração das ações que o relatório preconiza. O segundo pressuposto 

está relacionado na compreensão de limite que a tecnologia e a organização social impõem ao 
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meio ambiente, que de certa forma de não guardadas as devidas proporções pode acarretar no 

não suprimento as necessidades das gerações futuras (BRUDNTLAND: 1991).  

Todo o resultado do relatório Brundtland está preconizado em três partes muito bem 

fundamentadas, não pode de fato ser compatível com o preconizado pela economia de 

mercado, nas palavras de Sachs (2008 (b), p. 55).  

A História nos pregou uma peça cruel. O desenvolvimento sustentável é, 
evidentemente, incompatível com o jogo sem restrições das forças de mercado. Os 
mercados são por demais míopes para transcender os curtos prazos (Deepak 
Naymar) e cegos para quaisquer considerações que não sejam lucros e a eficiência 
smithiana de alocação de recursos.  

Sachs (2008(b)) faz um alerta que devemos ir além de uma economia que pense 

somente o ecológico, é necessário que se retome o pensamento de uma economia mais 

política que preconize um planejamento equilibrado e flexível, que seja aberta ao atendimento 

às necessidades de mercado, da sociedade e ecologia, uma economia que pense em um mundo 

sustentável, que possa ter como ideia maior um desenvolvimento “[...] socialmente 

includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado” (SACHS: 2007(b), p. 

22). 

O tópico seguinte exporá sobre o escopo geral das populações tradicionais, objeto de 

pesquisa deste trabalho e que abre assim a abordagem micro desta dissertação, encerrando 

assim o pensamento macro sobre o desenvolvimento e todos os seus desdobramentos. 

1.2 Modelos de Economias: tradicional de mercado, solidária e ecológica. 

1.2.1 Economia Tradicional de Mercado 

A economia tradicional de mercado está ligada ao modelo de competição preconizado 

na ideia base do capitalismo, apresentada na base neoclássica. Cleveland e Ruth (2002, p. 

133) ponderam que a economia tradicional “[...] concentra-se no problema da troca de 

riquezas entre os membros de uma economia, focalizando o papel das preferências dos 

consumidores, das tecnologias e da dotação de capital para a existência e estabilidade dos 

equilíbrios de mercado” Para Singer (2005), a economia se divide em dois pensamentos, 

como em uma moeda, com dois lados, dos quais um dos lados se baseia na sociedade como 

pressuposto econômico ao coletivo e está ancorada em ideais marxistas; o outro lado são 

aqueles que concebem a individualidade, baseada em uma tradição marginalista isto é, a 

economia capitalista, que se ancora em competição. A competição por sua vez tem dois 

pressupostos: um lado bom, para que haja demanda crescente e o outro ruim para que os 

ofertantes sejam perdedores. Em resumo, é bom porque a demanda poderá decidir pelo 
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produto que melhor convier em qualidade e principalmente e em preços baixos, o melhor 

ofertante vence, “[...] uma vez que as empresas que mais vendem são as que mais lucram e 

mais crescem” (SINGER: 2010, p.7). Do outro lado temos os perdedores aqueles ofertantes 

que não conseguiram vender seus produtos aos demandantes por fatores ligadas a decisão de 

consumo desses. A lógica do capitalismo está em uns que venceram e outros que perderam. 

Assim o capitalismo sempre foi criticado pelos reflexos e marcas que deixa na sociedade, 

“[...] produz desigualdades crescentes, verdadeira polarização entre ganhadores e perdedores” 

(SINGER: 2002, p.8). Deve-se compreender que a “[...] desigualdade não é natural e a 

competição generalizada tampouco o é. Elas resultam da forma como se organizam as 

atividades econômicas” (SINGER: 2010, p.10), o que se dirá do desempregado da empresa 

que sucumbiu mediante a concorrência de mercado? E o empresário que envidou todos os 

seus esforços para manter a empresa? Evidentemente causou a ambos um enorme problema 

social (SINGER: 2005). 

No modelo tradicional de economia, as empresas partem de três condições para os 

seus objetivos. Primeiro, objetiva sempre ampliar a produção para comercializar mais e mais 

produtos. O primeiro objetivo gera o segundo, esse pensamento está relacionado à economia 

de escala, quando se aumenta a quantidade produzida no intuito de se gerar maior 

produtividade, para se diminuir os custos unitários proporcionalmente aos custos fixos 

incidentes em uma quantidade menor produzida. Terceiro, para se manter vivo na competição 

a empresa necessita lançar novos produtos no mercado, sempre que é percebido uma 

maturidade dos produtos comercializados a empresa inova (SINGER: 2008).  

Ao se contrapor a tudo o que é preconizado pelo modelo de economia tradicional, 

Daly (2002) expõe, através de uma “visão pré-analítica” no Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial de 1992 do Banco Mundial: “[...] um diagrama intitulado “As 

relações entre o sistema econômico e o meio ambiente”. Com uma seta apontando para o 

diagrama chama a todos os fatores de “insumos” e outra seta saindo dele batiza “produção” – 

nada mais” (DALY: 2002, p. 180). A figura retrata bem o que é a economia tradicional. Para 

o autor faltava mostrar o meio ambiente. Daly (2002) sugeriu que o relatório do Banco 

Mundial exibisse uma caixa maior, que pudesse representar o meio ambiente. Dessa forma: 

[...] a relação entre o meio ambiente e a economia ficaria clara – especificamente no 
sentido de que a economia é um subsistema do meio ambiente e depende dele tanto 
como fonte de insumos de materiais como depósito para o lançamento da produção 
de lixo. O texto que acompanharia o diagrama deveria explicar que o meio ambiente 
sustenta a economia fisicamente pela regeneração dos insumos de baixa entropia de 
que ela necessita e pela absorção do lixo de alta entropia que ela não consegue evitar 
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de gerar, da mesma forma que fornecendo outros serviços ecológicos sistêmicos. O 
desenvolvimento ambientalmente sustentável poderia ser então definido como 
desenvolvimento que não destrói essas funções naturais de suporte a vida (DALY: 
2002, p. 180).  

A mudança da visão da economia tradicional, com vistas aos processos físicos, e o 

funcionamento de um novo modelo sustentável para a sociedade deve primeiramente partir do 

abandono da forma de utilização dos fluxos lineares de materiais, e a partir disso passar a 

depender de um fluxo de recursos que sejam renováveis; segundo, partir para recursos mais 

equitativos, que estejam ancorados em ética e razões de estabilidade social (ERIKSSON: 

2002).  

O modelo de economia de mercado, vigente, caracterizada como aberta, pode ser 

observada na figura que representa um fluxo normal com quatro agentes: Empresas nacionais 

e estrangeiras, representando o lado da oferta: o mercado de bens produzidos, o mercado de 

fatores de matérias primas; e do lado da demanda as famílias que representam os 

consumidores e o Governo. 

 
Figura 1: Fluxo de Economia Circular com cinco Agentes 

Fonte: MONTELLA: (2007, p. 70) 

1.2.2 Economia Solidária e Cooperativismo 

A economia solidária surgiu com os operários no início do capitalismo industrial, 

como alternativa ao excludente modelo capitalista, em consequência, das pessoas viverem em 

extrema pobreza e elevado número de desempregados resultantes da expulsão dos campos e 

inserção de tecnologias de máquinas, esteiras e do motor a vapor no início do século XIX 

(SINGER: 2005, apud SANTOS: 2005), de certo Singer (2010) em sua obra Introdução a 

Economia Solidária menciona a existência de um modelo de economia igualitária no qual 
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entre seus membros, seria necessário que a economia fosse solidária ao invés de competição 

preconizado pela economia capitalista. Dessa situação é que surge o modelo de empresa 

solidária conhecida como cooperativa, que “[...] nega a separação entre o trabalho e posse dos 

meios de produção, reconhecidamente a base do capitalismo” (SINGER: 2005 p. 83, apud 

SANTOS: 2005). A empresa de cunho capitalista é de propriedade dos investidores, aqueles 

que fornecem recursos financeiros para adquirir os meios de produção e nem sempre gerem as 

empresas. O poder de decisão é concentrado nas mãos de poucos, dos próprios capitalistas e 

de pessoas com poder concedido por esses. Na empresa solidária o capital (SINGER: 2005, p. 

83 e 84. In SANTOS: 2005), apresenta-se como cooperativa de trabalho: 

[...] é possuído pelos que nela trabalham e apenas por eles. Trabalho e capital estão 
fundidos porque todos os que trabalham são proprietários da empresa e não há 
proprietários que não trabalhem na empresa. E a propriedade da empresa é dividida 
por igual entre todos os trabalhadores, para que todos tenham o mesmo poder de 
decisão sobre ela [...] é basicamente de trabalhadores, que apenas secundariamente 
são seus proprietários. Por isso, sua finalidade básica não é maximizar lucros, mas a 
quantidade e a qualidade do trabalho.  

Somente se pode considerar uma economia solidária quando essa gerar organização 

igualitária. Nas palavras de Singer (2010, p. 9-10) “[...] a chave dessa proposta é a associação 

entre iguais em vez de contrato entre desiguais [...] Se toda a economia fosse solidária, a 

sociedade seria muito menos desigual”. O pressuposto básico é que a propriedade é coletiva, 

mas o direito a liberdade de cada membro é individualizado.  

Os ganhos em uma economia tradicional de mercado são desiguais, “[...] conforme 

uma escala que reproduz aproximadamente o valor de cada tipo de trabalho determinado pela 

oferta e demanda pelo mesmo mercado de trabalho. Os trabalhadores são livres para mudar de 

emprego de forma concorrencial vendem sua força de trabalho, portanto, tendem a procurar 

empresas que pagam melhor” (SINGER: 2010, p. 11). Os ganhos na economia solidária 

consideram que os proprietários não recebem salários, e sim retiradas, tais retiradas são 

parametrizadas pelas receitas obtidas pela empresa. É decidido em assembleia se tais retiradas 

devem ser iguais ou diferenciadas por função. Entretanto, são definidas em estatuto as 

retiradas mínimas e máximas (SINGER: 2010). Os lucros ou sobras no fim de exercício de 

empresas de economia capitalistas e economias solidárias, têm diferentes destinações: para as 

primeiras os lucros, geralmente são discutidos em assembleia entre os acionistas, ou grupo 

controlador da empresa, cuja participação é aquela que tem maioria acionária na empresa 

(SINGER: 2010). “Como regra uma parcela dos lucros é entregue em dinheiro aos acionistas 

sob a forma de dividendos e o restante vai para fundos de investimentos” (SINGER: 2010, p. 

14). Nas empresas de economia solidária, o resultado das sobras tem um destino decidido em 
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assembleia entre todos os cooperados. De acordo com Singer (2010, p. 14), “Uma parte delas 

é colocada num fundo de educação (dos próprios sócios ou de pessoas que podem vir a formar 

cooperativas), outra é posta em fundos de investimento, que podem ser divisíveis ou 

indivisíveis, e o que resta é distribuído em dinheiro aos sócios [...]”. O fundo divisível serve 

para ser utilizados na expansão da empresa, e o indivisível não é considerado dos cooperados 

e sim da empresa como um todo (SINGER: 2010).  

Existe uma grande diferença entre a gestão de uma empresa de economia solidária e 

as empresas de economia capitalista. As empresas capitalistas aplicam um modelo de gestão 

conhecido como heterogestão ou modelo hierarquizado de gestão, formando níveis baseados 

em poder decisorial. Esse modelo funciona com as decisões sendo concentradas no topo da 

hierarquia e as operações na base. Singer (2010: p.17) a esse respeito menciona que: 

Os trabalhadores do nível mais baixo sabem muito pouco além do necessário para 
que cumpram suas tarefas, que tendem a ser repetitivas e rotineiras. À medida que se 
sobe na hierarquia, o conhecimento sobre a empresa se amplia porque as tarefas são 
cada vez menos repetitivas e exigem iniciativa e responsabilidade por parte do 
trabalhador.  

A representação gráfica pode ser observada na figura a seguir 

 
Figura 2: Pirâmide Organizacional representando os níveis hierárquicos, 

quanto às tomadas, à gestão execução das decisões, em relação ao fluxo de 
execução e ao fluxo decisorial de informações.  

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2002). 

A gestão da empresa de economia solidária é baseada em pressupostos democráticos, 

com práticas de autogestão por parte de seus membros. Se a empresa é considerada pequena, 
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as decisões são tomadas em pequenas reuniões, que podem dependendo do estatuto ou 

regimento interno, ocorrer em espaços de tempos curtos (SINGER: 2010). Quando a empresa 

solidária é grande, o processo de decisão ocorre em assembleias gerais, que comumente 

ocorrem com datas predeterminadas. Nas empresas de porte grande, considera-se que tal ação 

é um tanto dificultosa para organizar devido ao elevado número de pessoas interessadas, por 

isso há a eleição de um representante por cada seção da empresa, que pode, baseado em suas 

prerrogativas, decidir e deliberar em nome de um grupo menor, sem que tal decisão possa a 

vir prejudicar as demais seções representadas por outros membros (SINGER: 2010).  

Em empresas de economia solidária que são caracterizadas de grandes estruturas 

físicas e de complexidade na gestão “[...] estabelecem-se hierarquias de coordenadores, 

encarregados ou gestores, cujo funcionamento é o oposto do de suas congêneres capitalistas” 

(SINGER: 2010, p. 18). As decisões como já foi frisado é resultado de assembleias. Mesmo o 

fluxo operacional sendo realizado na base da pirâmide, é essa base que tem o poder de decidir 

o que é melhor para a empresa de economia solidária, tem o poder de nomear representantes e 

de destituir, se ocorrer resultados ou decisões que não sejam balizadas pelos resultados das 

assembleias, ou seja, o poder passou a ser da base e não do topo da pirâmide (SINGER: 

2010).  

A figura três representa o modelo de empresa de economia baseada na solidariedade. 

 
Figura 3: Pirâmide Organizacional Invertida, representando o processo de 

decisão democrática/execução das decisões, a gestão e acompanhamento das 
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decisões e por fim o nível mais estreito, representando a decisão democrática.  
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2002). 
 

Um dos problemas da autogestão, para as empresas de economia solidária, é o 

desinteresse dos cooperados na resistência que alguns fazem em detrimento do esforço 

adicional que o modelo exige. “Em geral não é a direção da cooperativa que sonega 

informações aos sócios, são estes que preferem dar um voto de confiança à direção para que 

ela decida em lugar deles” (SINGER: 2010, p. 19). Essa prática de autogestão tem um 

problema que muitas vezes é ligado à percepção de alguns quanto ao maior ou menor esforços 

de alguns membros do grupo. De outra forma a autogestão  

[...] tem como mérito principal não a eficiência econômica (necessária em si), mas o 
desenvolvimento humano que proporciona aos praticantes. Participar de discussões 
e decisões do coletivo, ao qual está associado, educa e conscientiza, tornando a 
pessoa mais realizada, autoconfiante e segura. É para isso que vale a pena se 
empenhar na economia solidária (SINGER: 2010, p. 21). 

 
A economia solidária baseada no pensamento de Singer (2010, p. 115) se 

fundamenta basicamente na “[...] tese de que as contradições do capitalismo criam 

oportunidades de desenvolvimento de organizações econômicas, cuja a lógica é oposta a do 

modo de produção dominante”, uma proposta de alternativa do capitalismo, sendo “[...] que 

em seus primórdios foi concebida para ser: uma alternativa superior ao capitalismo. Superior 

não em termos econômicos estritos [...]” (SINGER: 2010 p.114). Para finalizar o tópico, a 

economia solidária foi: 

[...] concebida para ser uma alternativa superior por proporcionar às pessoas que a 
adotam, enquanto produtoras, poupadoras, consumidoras etc.; uma vida melhor.  

Vida melhor não apenas no sentido de que possam consumir mais com menor 
dispêndio de esforço produtivo, mas também melhor no relacionamento com 
familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo etc.; na 
liberdade de cada um escolher o trabalho que lhe dá mais satisfação; no direito à 
autonomia na atividade produtiva, de não ter de ser submeter a ordens alheias, de 
participar plenamente das decisões que o afetam; na segurança de cada um saber que 
sua comunidade jamais o deixará desamparado ou abandonado. A grande aspiração 
que, desde os seus primórdios, sempre animou a economia solidária tem sido 
superar as tensões e angustias que a competição de todos contra todos acarreta [...] 
(SINGER: 2010, p. 114-115). 

Para Singer (2004, p. 3), “O desenvolvimento exige, portanto, que a comunidade 

encontre [...] uma brecha de mercado, que permita que seus membros produzam algo que lhes 

proporcione ‘boa remuneração”. Singer (2004, p. 3) ainda acrescenta mencionando que isto 

poderá ser desenvolvido conforme quatro recomendações: 

1. Acentuada melhora da qualidade de produtos tradicionais; 

2. Invenção de produtos novos ou seminovos; 
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3. Detecção de demanda nova ou em forte expansão por algo que a comunidade 
pode vir a produzir ainda; 

4. A aplicação de processos de produtividade mais elevada em atividades antigas 
(para poder vender os seus produtos mais baratos) 

O cooperativismo surge por volta de 1826, na Inglaterra como “[...] reação à 

pauperização provocada pela conversão maciça de camponeses e pequenos produtores em 

trabalhadores das fábricas pioneiras do capitalismo industrial” (SANTOS: 2005, p. 33). O 

cooperativismo é modelo de filosofia empresarial diferenciado dos padrões capitalistas, se 

amalgama em teorias associativistas. Dentre muitos iniciadores e precursores do pensamento 

cooperativista, o inglês e socialista Robert Owen, proprietário de um grupo têxtil em New 

Lanark, foi um dos mais importantes e representativos ícones do pensamento solidário, 

associativista e cooperativista. Owen “[...] participou diretamente na fundação das primeiras 

comunidades cooperativas. Constituiu a contribuição fundadora para a tradição intelectual 

cooperativa” (SANTOS: 2005, p. 33). Singer (2010, p. 24-25) relata que: 

Owen decidiu, ainda na primeira década do século XIX, limitar a jornada e proibir o 
emprego de crianças, para as quais ergueu escolas. O tratamento generoso que Owen 
dava aos assalariados resultou em maior produtividade do trabalho, o que tornou sua 
empresa bastante lucrativa, apesar de gastar mais com a folha de pagamento. [...] 
tornou-se objeto de grande admiração e respeito, adquirindo fama de filantropo. 
Visitantes do mundo inteiro vinham a New Lanark tentar decifrar o mistério de 
como o dinheiro gasto com o bem-estar dos trabalhadores era recuperado sob a 
forma de lucro, ao fim de cada exercício.  

Preconizado em 1844 por um grupo de tecelões que teve como consequência o fim de 

uma greve, os oito princípios das cooperativas que, nas palavras de Singer (2010) foram 

imortalizados como princípios universais do cooperativismo: 

1º Princípio: todas as decisões provenientes da cooperativa, todos os membros 

teriam direito a um voto cada, independente de quanto foi seu investimento na 

cooperativa; 

2º Princípio: a quantidade de membros da cooperativa seria ilimitado, 

conhecido como princípio da porta aberta, não havia limitação para o 

quantitativo de membros participantes da cooperativa; 

3º Princípio: quando de capital emprestado a cooperativa pagaria uma taxa fixa 

de juros; 

4º Princípio: todas as sobras restantes seriam divididas em proporcionalidade 

às compras realizadas de cada membro na cooperativa; 

5º Princípio: todos os negócios efetuados pela cooperativa seriam realizados 
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em pagamento à vista; 

6º Princípio: não haveria hipótese nenhuma dos produtos comercializados 

pelas cooperativas sofrerem qualquer tipo de alteração na sua composição, 

produtos puros; 

7º Princípio: dever haver por parte da cooperativa a iniciativa de fomentar a 

educação cooperativista; 

8º Princípio: a figura da cooperativa deveria se postar neutra sobre questões 

religiosas e políticas. 

Para a época, tais princípios soavam como revolucionários para o mundo dos 

negócios, atualmente parecem bem óbvios. Veja o que Singer (2010, p. 40-42) considera 

sobre os referidos princípios: 

O primeiro princípio garante a democracia é a primazia do trabalho sobre o capital 
na cooperativa [...]. O princípio da porta aberta é importante porque, uma vez 
consolidada a cooperativa, há uma tendência de os sócios fundadores não admitirem 
outros ou apenas admiti-los com direitos inferiores [...]. O princípio de juros 
determinados provinha de Owen, que o aplicava aos juros em favor dos 
trabalhadores. No caso das cooperativas de consumo, este princípio é condição para 
que possa vigorar o da divisão das sobras segundo o valor das compras. O terceiro 
princípio garante uma remuneração limitada aos que aplicarem sua poupança na 
cooperativa, exatamente para que as sobras [...] possam beneficiar os sócios da 
cooperativa. O princípio da divisão das sobras já era praticado por outras 
cooperativas, pois permite à cooperativa vender um pouco mais caro que a 
concorrência, sem perder a clientela. Esta se dispõe a pagar um pouco mais na 
cooperativa porque sabe que recebe uma quantia de volta no fim do exercício, na 
forma de participação nas sobras. [...] o princípio de que tudo o que a cooperativa 
vendesse seria puro é hoje obsoleto, pois na maioria dos países a fiscalização 
pública impede eficazmente que alimentos e remédios adulterados ou deteriorados 
possam ser colocados à venda. [...] o princípio do empenho na educação cooperativa 
é também uma herança owennista. Ele deriva da ideia de que os homens são o que a 
educação (ou sua falta) faz deles. Para Owen, os vícios e o egoísmo são frutos de 
uma educação errada [...] é necessário que não só os cooperados, mas o público em 
geral, seja educado em seus princípios ou, mais amplamente, em sua visão de 
mundo. [...] O oitavo princípio exige neutralidade da cooperativa perante 
controvérsias políticas e religiosas que podem dividir os sócios. Este princípio 
pretende impedir que cooperativas sejam exclusivas de partidos ou seitas.  

Todos os princípios ajudaram a fortalecer os pressupostos do ideal cooperativista, 

salientando que o primeiro, um dos mais significativos, abarca elementos democráticos, de 

igualdade de direitos e deveres.  

1.2.3 Economia Ecológica  

O termo economia ecológica surge como uma alternativa que previne o meio ambiente 

contra as catástrofes causadas pela economia tradicional. Costanza (1989) expõe que a 
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colaboração dos esforços em prol da economia ecológica está ligada à ciência e à gestão da 

ecologia, ou seja, é o estudo e a gestão do planeta. Na etimologia grega da palavra, economia 

significa a gestão do lar. “Essa abordagem pressupõe que os limites ao crescimento 

fundamentados na escassez dos recursos naturais e sua capacidade de suporte são reais e não 

necessariamente superáveis por meio do progresso tecnológico [...]” (MAY: 1995, p. 240). 

Apesar de ser uma temática recente, a economia ecológica tem estudos que puderam dar a sua 

base formativa, todos baseados em críticas ao modelo tradicional e ao neoclássico. De acordo 

com May (1995), os estudos iniciaram no final da década de sessenta com Kenneth Boulding, 

que preconizava a ideia de economia adaptada em detrimento das limitações do que ele 

mesmo chamou de navio espacial Terra. Ciriacy-Wantrup foi outro estudioso que contribuiu 

para que os estudos sobre a economia ecológica tomassem rumos mais estruturados. Em 1952 

propôs o que ele chamou de padrões mínimos de segurança, que eram critérios para se definir 

quais recursos seriam mais críticos para preservação. Georgescu-Roegem, considerado um 

dos ícones do modelo de economia ecológica, em 1971, “[...] aplicou a Segunda Lei da 

Termodinâmica ao problema do fluxo de energia na economia humana, sugerindo que a 

crescente entropia iria impor limites ao crescimento” (MAY: 1995, p. 240) ainda, “[...] 

procurou assentar a análise econômica nas realidades biofísicas do processo econômico” 

(CLEVELAND e RUTH: 2002, p.133). Herman Daly, em 1974, cuidou de trazer para a 

formação do conceito a economia do estado estável. Mas um dos mais antigos balizamentos 

da formação do conceito de economia ecológica foi a teoria de Malthus sobre o crescimento 

geométrico da população em detrimento do crescimento aritmético dos alimentos (MAY: 

1995). E mais recentemente a teoria neo-malthusiana que pressupõe sobre a capacidade do 

planeta em absorver um aumento crescente da população (MAY: 1995). Nas palavras de 

Eriksson (2002, p. 99), a economia ecológica “[...] é uma inovação muito importante acerca 

de como a ciência está organizada. Enquanto a economia convencional é tradicionalmente 

bastante fechada, a economia ecológica é interdisciplinar e aberta a pesquisadores de todos os 

ramos da ciência” e sendo aberta, “[...] deveria ser uma economia do bem-estar global, com a 

tarefa de propor uma organização econômica do bem-estar do planeta dentro dos limites 

impostos pela sustentabilidade” (ERIKSSON: 2002, p. 99). 

1.3 Populações Tradicionais 

Os povos ribeirinhos da Amazônia são aqueles que vivem em localidades distantes e 

de difícil acesso aos centros mais urbanizados. São os ribeirinhos, caboclos e extrativistas 

moradores em localidades às margens de afluentes ou em reservas protegidas. Podem ser do 
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ponto de vista produtivo pescadores e caçadores artesanais, coletores de frutos silvestres 

como castanha, babaçu, dentre outros. São os índios de inúmeras etnias, que são moradores 

em reservas ambientais protegidos por Lei Federal. São ainda remanescentes das atividades 

quilombolas; e demais grupos que representam uma gama diversidade de culturas e saberes 

que estão ligados intimamente a culturas tradicionais de regiões onde há pouco ou quase 

nenhum tipo de desenvolvimento local (DIEGUES: 2001). Para Diegues (2001, p. 87), as 

comunidades tradicionais: 

[...] estão relacionadas com um tipo de organização econômica e social com 
reduzida acumulação de capital, não usando força de trabalho assalariado. Nela 
produtores independentes estão envolvidos em atividades econômicas de pequena 
escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. Economicamente, portanto, 
essas comunidades se baseiam no uso de recursos naturais renováveis [...]. Seus 
padrões de consumo, baixa densidade populacional e limitado desenvolvimento 
tecnológico fazem com que sua interferência no meio ambiente seja pequena.  

As populações tradicionais podem ser classificadas e englobadas em sociedade 

parciais (part society) que estão “[...] inseridas dentro de uma sociedade mais ampla, na qual 

as cidades exercem papel fundamental” (DIEGUES: 2001, p. 81). Diegues (2001) elenca onze 

características peculiares da cultura das sociedades tradicionais, que se caracterizam:  

1. Pela dependência e até associação com a natureza, que se configura a partir dos 

ciclos naturais e dos recursos que são renováveis, a partir disso se constrói o 

meio de vida das populações tradicionais;  

2. Pelo conhecimento abrangente da natureza, de seus ciclos, que foi adquirido e 

transmitido dos antepassados se reflete em estratégias de uso e manejo;  

3. Pela dimensão do espaço onde os grupos convivem que formam os aspectos 

econômicos e sociais;  

4. Pelos espaços, relacionados à moradia que cada membro tem na comunidade, 

mesmo quando parte desses membros mudou para centros urbanos e esses 

tenham depois retornado;  

5. Pela própria produção dos meios de subsistência, mesmo que essa possa ter 

sofrido alguma alteração;  

6. Pela baixa acumulação de capital gerada na economia tradicional;  

7. Pela importância dada à unidade familiar, doméstica e comunal e as próprias 

relações de parentesco existentes para as atividades econômicas, sociais e 

culturais; 
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8. Pela importância das simbologias, dos mitos, dos rituais a caça e pesca e a 

própria atividade extrativista de coleta de frutos e da seringa; 

9. Pela simples tecnologia utilizada no processo de produção; 

10. Pelo baixo poder político gerado em função de uma falta de gestão ou de 

organização em torno de objetivos comuns; 

11. Pelo fato de ser reconhecido pelos demais por pertencer a uma cultura distinta 

as das outras.  

Diegues (2001, p. 90 e 91) expõe ainda que as sociedades tradicionais estão 

relacionadas ao processo de sustentabilidade:  

[...] é o da pequena produção mercantil; isto é, ainda que produzam mercadorias 
para venda, são sociedades que garantem sua subsistência por meio da pequena 
agricultura, pequena pesca, extrativismo. São formas de produção em que o trabalho 
assalariado é ocasional e não uma relação determinante, prevalecendo o trabalho 
autônomo ou familiar [...]. São sociedades mais homogêneas e igualitárias que as 
capitalistas, com pequena capacidade de acumulação de capital, o que dificulta a 
emergência de classes sociais. As relações sociais como o compadrio funcionam 
como verdadeiras relações de produção [...]. 

No site do IBAMA encontrou-se uma importante observação positiva feita sobre a 

importância da relação das populações tradicionais e o meio ambiente, isso evidentemente se 

houver o progresso humano.  

Trata-se de concretizar um desenvolvimento econômico sustentável, incrementando 
o padrão de vida material dos pobres. A pobreza, a miséria são inimigos potenciais 
do meio ambiente, na medida em que as necessidades de sobrevivência obrigam 
muitas vezes as populações tradicionais a agredirem o meio ambiente. Para tornar 
tais populações aliadas na conservação, é necessário incrementar a oferta de 
alimentos, a renda real, os serviços educacionais, os cuidados com a saúde etc. Isto 
é, torna-se necessário executar junto com tais populações projetos de 
desenvolvimento sustentável (IBAMA: 2010) 

Os projetos citados pelo IBAMA, para mitigar os problemas das populações 

tradicionais estão relacionados ao aumento da produção e consequentemente à produtividade 

dos próprios recursos naturais; à redução de perdas no próprio processamento produtivo; na 

melhoria dos sistemas de comercialização dos produtos em centros urbanos próximos das 

comunidades; na agregação de valor ao produto potencial de cada comunidade tradicional, 

descentralizando o processo produtivo; na criação de novos mercados para produtos 

conhecidos e até os desconhecidos originados tipicamente dessas comunidades; diminuir 

custos de implantação de sistemas agroflorestais; por fim rever o sistema e efetuar um novo 

processo de gestão para o abastecimento das populações, mediante as atividades associativas 

(IBAMA: 2010). 
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1.3.1 A Importância Social e Econômica para as Populações Tradicionais 

A economia das populações tradicionais tem na sua base a caça, a pesca, a coleta de 

frutos, criação de pequenos animais e o desenvolvimento de artesanatos oriundos de materiais 

extraídos do próprio habitat em que vivem. Esse é tido como um processo econômico que não 

gera riqueza ao capital por não atender em escala o que preconiza os modelos de produção. 

Por ser rudimentar, não tem circulação elevada da moeda na própria localidade em que vivem. 

Muitos dos habitantes de comunidades tradicionais comercializam seus produtos em 

mercados próximos e por lá mesmo deixam parte dos recursos ganhos com a venda de seus 

produtos, adquirem produtos industriais que complementam a vida nas comunidades. Nas 

comunidades tidas como conservadoras não há perspectiva de se gerar maiores riquezas 

através de produtos tipicamente tradicionais, como no caso da produção e comercialização da 

farinha; da pesca de peixes; da criação para abate de pequenos animais de granja e outros; da 

plantação de pequenas culturas como feijão, café e hortaliças; além de considerar a coleta em 

baixo volume da CDB da extração da seiva da seringueira e dos produtos artesanais 

produzidos pelos ribeirinhos, seringueiros e demais etnias que fazem parte do conjunto das 

populações tradicionais. 

Parte do que se entende sobre produtos tipicamente desenvolvidos por populações 

tradicionais é atualmente um mercado que pode ter franco desenvolvimento, principalmente 

aqueles ligados à higiene pessoal e à farmacologia em que os saberes dos povos são a base 

para o estudo e o desenvolvimento de novas drogas. É um campo bastante abrangente e que 

pode gerar maiores resultados do ponto de vista da formação política e econômica para esses 

povos. Há uma premente preocupação com a exaustão dos recursos finitos do planeta e o 

pensamento é que quanto mais se tiver produtos ecologicamente corretos e que sejam 

oriundos de comunidades tradicionais, melhor e mais apelos mercadológicos terão. 

É impar que tais comunidades tenham uma melhor perspectiva de vida no que se 

referem aos direitos fundamentais de educação e saúde, itens que lhes são negados em partes 

por não terem uma força política local, que possa aglutinar todos os atores de comunidades 

marginalizadas e agentes preocupados no fortalecimento desses povos, para que haja maior 

comprometimento com a sustentabilidade e a melhoria das condições sociais. 

1.4 Extrativismo Amazônico 

O extrativismo foi uma das primeiras ações do homem em busca da subsistência, “[...] 

tem sido associado, historicamente, a uma ideia evolucionista da sociedade: é uma atividade 
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representativa do passado da humanidade, tendente ao desaparecimento, ao ser substituído 

pela agricultura” (ALLEGRETTI: 1994, p. 16). Considerado um modelo que não representava 

e nem representa uma necessidade econômica, mas sim uma opção de vida (CLEMENT: 

2006). Sua importância no período de colonização foi fundamental para a economia da 

Amazônia e do Brasil, mas aos poucos foi se esfacelando como econômica face “[...] a 

expansão da agropecuária, da mineração e, mais recentemente, da indústria (CLEMENT: 

2006, p. 4). 

Na Amazônia, de acordo com Clemente (apud HOMMA: 1993), o apogeu do 

extrativismo deu-se em 1910, “[...] quando representava 90% da produção vegetal da região, 

que por sua vez, era a base da economia. Até a década de 1950, o extrativismo continuou a ser 

mais importante que a agropecuária na Amazônia”. 

O conceito de reserva extrativista foi criado de “[...] um pequeno movimento de 

seringueiros no Acre na década de 80 [...]” (ANDERSON: 1994, p. 227), o qual objetivava 

garantir às populações locais o direito à exploração dos recursos florestais não-madeireiros. 

Para Homma (2000, p.4) “As reservas extrativistas e suas derivações são consideradas como a 

grande ideia ambiental brasileira, como maneira de evitar o desmatamento na Amazônia, 

melhor opção de renda e emprego, proteção da biodiversidade, entre outras atribuições”, 

Além disso, garante às populações o direito a terra, que tem como resultado a preservação dos 

recursos da floresta. Esse movimento surge sobre intensos embates entre os seringueiros que 

lutavam pela manutenção da floresta em pé, de onde muitos retiravam os seus sustentos e os 

grandes fazendeiros que objetivavam o desmatamento para a criação de gado e a própria 

exploração comercial da madeira. 

1.4.1 As Fases do Extrativismo 

Homma (2000) expõe sobre a evolução do extrativismo, partindo de três fases distintas 

e complementares, as quais ele nomeia de fases: da expansão, estabilização e declínio.  

A primeira é a fase da expansão e crescimento, os ofertantes criaram demanda para 

recursos naturais da floresta. É nesse momento que a economia sofreu modificações pelo fato 

dos recursos naturais, como exemplo a madeira, se transformarem facilmente em recursos 

econômicos. O que ilustrou bem essa primeira fase foi à extração do Pau Brasil e do Mogno, 

considerados historicamente como “[...] o primeiro ciclo econômico que tivemos e que 

perdurou por mais de três séculos” (HOMMA: 2000, p. 3). 

A fase seguinte é a estabilização, que se refere ao equilíbrio que surge naturalmente 
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pelos mecanismos de mercado de demanda e de oferta. Ocorre nessa fase o suprimento do 

“[...] limite da capacidade de aumentar a oferta, em face dos estoques disponíveis e do 

aumento no custo de extração, uma vez que as melhores áreas tornam-se cada vez mais 

difíceis” (HOMMA: 2000, p. 2). Dessa forma, tem-se como exemplos de produtos a borracha 

e a castanha-do-Brasil que fizeram também parte na primeira fase, mas tiveram maior ênfase 

na fase de estabilização, tidos como produtos oriundos do extrativismo vegetal de coleta.  

A terceira fase é a do declínio, nesse momento ocorre à domesticação. É o momento 

de transição entre o declínio do modelo extrativista para o modelo de domesticação quando 

“[...] a humanidade saiu do estágio de coleta, extração e caça, para a agricultura, para a 

domesticação de plantas e animais e para a industrialização com base em matérias-primas 

sintéticas.” (ALLEGRETTI: 1994, p.16).  

Para Homma (apud ALLEGRETTI: 1994) muitos são os fatores tanto de ordem 

endógenas como exógenas que inviabilizam as práticas do extrativismo como modelo de 

desenvolvimento econômico para a Amazônia, especialmente aos povos da floresta. Um dos 

fatores endógenos é a quantidade limitada ofertada de produtos da floresta, como exemplo um 

conjunto de castanheiras em uma colocação não produzirá as mesmas quantidades de castanha 

nos anos subsequentes. há limitantes naturais que inviabilizam um modelo econômico tendo 

como base os próprios recursos do meio ambiente florestal. Outro fator é que os produtos 

ofertados pela floresta não estão disponíveis em todas as áreas de abrangência de uma reserva 

extrativista, o que pode forçar o extrativista a ter que procurar outros produtos que possam 

atender as suas necessidades de subsistência. Dessa forma, Homma (2000) tem razão quando 

considera que o extrativismo não é a solução para os problemas de desenvolvimento da 

Amazônia. Entretanto, o pensamento de Homma é ancorado em pressupostos de mercado, de 

oferta e de demanda. Para Coutinho (2001), há muito potencial econômico e sustentável na 

Amazônia. De acordo com ele, há possibilidade de exploração sustentável somente com a 

prática do extrativismo e da agricultura num prazo de cinquenta anos, em que os cálculos 

podem girar em torno de 50 bilhões de dólares, o que dá um bilhão por ano somente com as 

práticas do extrativismo e da agricultura sustentável, sem contar com medicamentos, 

cosméticos, o ecoturismo, e a exploração adequada de minérios e de petróleo, que podem 

render no mesmo período quase um trilhão e meio de dólares para a Amazônia. 
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1.5 Desenvolvimento Regional Amazônico 

1.5.1 Elementos Históricos do Desenvolvimento na Amazônia 

O desenvolvimento histórico e a formação econômica da Amazônia iniciam com a 

exploração da borracha, que surgiu como consequência da crescente mecanização proveniente 

da primeira Revolução Industrial. Esse ciclo perdurou entre 1840 a 1914. Foi somente em 

1860 que a borracha vivenciou o seu maior apogeu com médias de exportações, girando em 

torno de 3,7ton. Isso ocasionou “[...] um efetivo povoamento regional, por meio da formação 

de uma cadeia produtiva que se iniciava na floresta e era transportada, por via fluvial, até os 

portos concentradores da produção Belém e, a seguir, Manaus – de onde era exportada para 

indústrias norte-americanas e europeias” (BECKER e STENNER: 2008, p. 16). Outros ciclos 

não menos importantes surgiram como o da exploração mineral que teve seu apogeu com a 

descoberta de jazidas de ferro, manganês, ouro, cobre e níquel no Pará; estanho, cassiterita e 

ouro em Rondônia; manganês, ouro e estanho no Amapá e Roraima. Praticamente, todos os 

modelos de desenvolvimento para a Amazônia tiveram viés exploratórios ensejando uma 

perspectiva de curto prazo, em função dos fatores limitantes da natureza. 

Todos os recursos que puderam contribuir para desenvolvimento econômico da 

Amazônia são apontados como dependentes de mercado externos e que deixam muitas 

sequelas quer sejam ambientais, como as econômicas e sociais. Para Doria e Ramos (2006), o 

modelo de desenvolvimento da Amazônia é de enclave e excludente, diferenciado dos demais 

modelos preconizados no Brasil, tendo como intuito explorar de maneira direta os recursos 

naturais sem que haja aplicação dos resultados dessa exploração para reparação de danos ou 

mesmo para o suprimento de necessidades da sociedade afetada mais diretamente pela 

exploração. 

1.5.2 O Governo Brasileiro e as Estratégias de Desenvolvimento para Amazônia  

Com a crise da borracha, no início do século passado, a Amazônia passou por “[...] um 

longo período de estagnação econômica. A Constituição Federal de 1946 no artigo n. 199 

destinou 3% da renda tributária Nacional para investimentos na região Norte” (FERREIRA: 

1999, p. 269). Uma das preocupações era que a região era pouco povoada “[...] com menos de 

um habitante por quilometro quadrado, com grandes distâncias territoriais [...]”. (FERREIRA: 

1999, p. 269).  

Criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – 

SPVEA foi tida como a primeira experiência em planejamento na Amazônia. Criada em 1953, 
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visava desenvolver ações para o crescimento da Amazônia através de planos. O primeiro 

plano desenvolvido foi o plano quinquenal (1955-1960). A ideia era aplicar recursos em áreas 

consideradas críticas como a saúde, saneamento básico, transporte e comunicação, tais 

estratégias tinha como contento fazer justiça com a Amazônia que tanto contribuiu para o 

engrandecimento do país nos tempos áureos da borracha (FERREIRA: 1999).  

O SPVEA preconizava as seguintes estratégias para o desenvolvimento regional na 

Amazônia: 
• Criar na Amazônia uma produção de alimentos pelo menos equivalente às suas 
necessidades de consumo; 

• Completar a economia brasileira, produzindo na Amazônia, no limite de suas 
possibilidades, matérias-primas e produtos alimentares importados pelo país; 

• Promover a exploração das riquezas energéticas e minerais da região; 

• Desenvolver a exploração de matérias-primas regionais; 

• Converter, gradualmente, a economia extrativista, praticada na floresta, e 
comercial, praticada nas cidades, em economia agrícola e industrial; 

• Estimular a criação da riqueza e a sua movimentação através de sistemas de 
crédito e transportes adequados; 

• Elevar o nível de vida e de cultura técnica e política de sua população.  

Com o fim do SPVEA, em 1966, é criado a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia - SUDAM que tinha mais um caráter de conceder incentivos fiscais a quem 

desejasse investir na Amazônia, nesse mesmo ano é criado o BASA – Banco da Amazônia, 

cuja a finalidade era “[...] efetivar operações bancárias em todas as modalidades, executar a 

política do governo federal relativa ao crédito na região” (FERREIRA: 1999, p.284). A 

SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus, em 1967, era responsável pela 

administração da Zona Franca de Manaus, e que tinha como objetivo “[...] desenvolver toda a 

área da Amazônia Ocidental”. (FERREIRA: 1999, p. 288).  

No início da década de 1970 é lançado o I PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. 

A estratégia de desenvolvimento regional do I PND focava-se em polos regionais. Para a 

Amazônia o plano intencionava o desenvolvimento agromineral. A partir do I PND é lançado 

na Amazônia o I Plano de Desenvolvimento da Amazônia que procurava de acordo com 

Ferreira (1999: p. 295) adequar o “[...] planejamento regional ao planejamento global 

nacional, inserindo objetivos específicos para o desenvolvimento regional” tais como: 
• Promoção do conhecimento exato das potencialidades dos recursos naturais; 

• O desenvolvimento das economias; 

• A formação de recursos humanos e econômicos compatíveis com as 
necessidades da região e com metas propostas pelo governo (FERREIRA: 1999, p. 
295). 
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Desse ponto em diante surgem outros PNDs. O II PND que tinha a mesma filosofia do 

anterior intencionava a integração nacional, dessa forma propunha “[...] manter altos níveis de 

formação de capital e o crescimento acelerado, estimando que a formação bruta do capital 

fixo deveria atingir, no período 1975-1979, os 25% do Produto Interno Bruto do Nordeste e 

da Amazônia” (FERREIRA: 1999, p. 295). Foi na época do II PND que o capitalismo se 

expandiu no País e como consequência na Amazônia, tendo como fonte primária os grandes 

empreendimentos no Pará “[...] como o projeto Jari e o Projeto Grande Carajás, que revelou a 

maior província de ferro e de cobre do país” (FERREIRA: 1999, p. 296). 

O III PND não vem muito diferente dos seus dois antecessores, tinha como objetivos: 

acelerar o crescimento da renda e do emprego, reduzir as disparidades regionais, equilibrar a 

balança de pagamentos (FERREIRA: 1999).  

Praticamente, todos os modelos de desenvolvimento preconizados pelo governo 

federal tinham como premissa maior um modelo exploratório dos recursos da região em 

detrimento ao atendimento as necessidades de outras regiões do país. 

Atualmente, ainda se busca um modelo que possa ser internalizado de dentro para 

fora, que atenda microrregiões dentro de seus potenciais econômicos, sem que estes possam 

degradar recursos naturais. 

1.5.3 Propostas para o Desenvolvimento na Amazônia 

O modelo de desenvolvimento para a Amazônia, de acordo com Becker e Stenner 

(2008, p. 142), estará alicerçado no “[...] conhecimento científico-tecnológico e de inovações 

[...]”. Sendo, contudo, desdobrado em áreas estratégicas com potencial percebido como no 

caso da demanda por: energias alternativas, água potável, produtos alimentares, cosméticos e 

farmacêuticos; tudo isso, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e do atendimento as 

desigualdades social. O desenvolvimento Amazônico passa por propostas que visem: 

[...] a construção de cadeias produtivas para o uso da biodiversidade, capazes de 
envolver desde as populações que habitam o âmago da floresta até os centros de 
pesquisa e as indústrias, implicando agregação de valor a cada etapa, seja em 
fitofármacos, nutracêutica ou dermocosmética; seja para aproveitamento do pescado 
– imenso potencial ainda não devidamente valorizado -, para frutas ou para a 
energia, que crescentemente avança por todo o território brasileiro. 

2ª Parte - Contextualização Descritiva 

1.6 Alternativas para Atividade Econômica das Populações Tradicionais da Amazônia 

A atividade econômica das populações tradicionais basicamente se ampara em um 

modelo básico de fluxo circular de mercadorias e de recursos financeiros, na qual as famílias 
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entregam matéria prima aos mercados de fatores, que por sua vez fornecem às empresas, essas 

por sua vez efetuam o processo de manufaturamento, com isso disponibilizam ao mercado de 

bens, onde as famílias passam a adquirir. Necessariamente, nem sempre é assim que ocorre o 

processo de fluxo monetário e o real, principalmente quando se analisa o exemplo de famílias 

de economia rudimentar como o caso das comunidades extrativistas, entretanto parte do 

processo funciona como o que é demonstrado na figura abaixo. 
 

 
Figura 4: Fluxo circular monetário e real para uma economia baseada nas famílias e nas 

empresas. 
Fonte: MONTELLA (2007, p. 43). 

A economia tradicional da Amazônia tem uma particularidade que está no fato de “[...] 

ser um modo de produção que consegue conjugar vários tipos de atividades em uma mesma 

unidade produtiva no meio rural” (ALLEGRETTI: 1992, p. 22). Isto é resultado das famílias 

combinarem a produção para própria subsistência e o excedente que na maioria dos casos é de 

pouca quantidade é comercializada em centros mais urbanos.  

Apesar de haver propensão à produção da diversidade, que pode ir da pesca à caça, 

como a coleta de frutos e a produção de farinha dentre outros, o modelo ainda apresenta 

ineficiência do ponto de vista da gestão. Um dos exemplos que pode ser ilustrado e que é 

enfatizado como modelo de inserção de boas práticas é o próprio beneficiamento dado à CDB 

e outros produtos pela central de cooperativas e associações COOPERACRE. A Cooperacre 

atende aproximadamente dez municípios do estado do Acre, abrangendo um total de quase 

1800 famílias extrativistas. A gestão da COOPERACRE é participativa, ampara-se em 

preceitos de sustentabilidade e formação educacional dos habitantes das RE. Conta com 

parceiros governamentais como o SEBRAE que contribui para capacitação de cursos de 

gestão aos cooperados; com o Governo Federal, através do IBAMA; com o Governo do 

Estado do Acre, Embrapa, UFAC, UICN (União Internacional para a Conservação da 
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Natureza), dentre outros. Os produtos desenvolvidos pela COOPERACRE são a CDB, que é 

o carro chefe da central de cooperativas e passa por beneficiamento em função da inserção 

das boas práticas, o óleo de Copaíba, que é retirado de maneira adequada, também já 

implantado o processo de boas práticas, o látex, com o qual há preocupação quanto ao tempo 

de repouso das seringueiras para coletas e as polpas de frutas: açaí, cajá, maracujá, goiaba, 

acerola, cupuaçu, manga, graviola e outros produtos. Todo o processo da Cooperacre é 

baseado em um conjunto gerenciado de produtos cujo resultado é bastante satisfatório para os 

cooperados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Fotos agrupadas do processo de boas práticas de produtos produzidos e processados pela Central de 
Cooperativas COOPERACRE. 

Fonte eletrônica disponível em: http://www.cooperacre.com/produtos.html e 
http://www.cooperacre.com/sustentabilidade.html - acessado em: 1/2/2011.  

A prática utilizada pela COOPERACRE indica que pode haver gestão da diversidade 

de produtos tipicamente oriundos da floresta e que geram resultados bastante positivos. Com a 

implantação de boas práticas, o resultado gerado foi de crescimento como demonstra a figura 

6. A comercialização saiu de uma marca de 250 toneladas, em 2002, para 3.000 toneladas, em 

2009. Aproximadamente 1.200% de crescimento em sete anos de implantação de boas 

práticas. 

Martins et al. (2008) expõem como funciona o processo realizado pela Cooperacre 

Foto: Castanha embalada para 
exportação. 

Foto: Sacos preparados para 
serem transportados 

Foto: Pequeno caminhão da 
cooperativa para transporte de polpas 
até os centros de distribuição 

Foto: Transporte dos sacos de 
castanhas.

Foto: Polpa de fruta embalada e 
pronta para a comercialização. 

Foto: Seleção das Castanhas. 
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para o beneficiamento da CDB na cidade de Brasiléia. 

Quadro 1: Passo a passo do processo produtivo da CDB, de acordo com a usina de 
beneficiamento de Brasiléia- AC 

Ação Descrição da Ação 

Recepção 

Toda a castanha comprada pela cooperativa é transportada até a usina em Brasiléia, 

onde então é recepcionada no armazém. Na recepção é feita a pesagem e uma 

avaliação visual das castanhas para mensuração da qualidade do produto. A pesagem 

é necessária para que se tenha uma ideia exata da quantidade a ser industrializada, 

desde a quantidade a ser colocada na autoclave até o resfriamento final do processo. 

Limpeza 

As amêndoas, ainda com a casca, passam por um cilindro onde são limpas e separados 

todos os materiais estranhos como folhas, pedras, areias e outras impurezas, a fim de 

evitar a contaminação e também sua deterioração. 

Seleção 

Após a limpeza, as amêndoas passam por uma esteira de seleção, onde são 

selecionadas todas as possíveis amêndoas que estiverem em condições inadequadas 

(deterioradas ou podres). É nessa etapa que ocorre uma grande perda na produção, 

cerca de 35% das amêndoas são eliminadas. 

Autoclavagem 

É a preparação para o descascamento. As castanhas são submetidas ao processo de 

autoclavagem, uma espécie de choque térmico cujo objetivo é o desprendimento da 

amêndoa da casca, facilitando o processo de descascamento sem quebrar a amêndoa. 

Limpeza 
Nesta etapa, as amêndoas passam por um novo processo de limpeza onde são retiradas 

as possíveis amêndoas que se quebraram durante a autoclavagem. 

Descascamento 

automático 

As amêndoas já limpas passam por esteiras onde são submetidas ao descascamento, 

que é feito por quebradores automáticos que emitem força mecânica contra as 

amêndoas. Depois de quebradas, as amêndoas passam por peneiras onde as cascas são 

eliminadas. 

Estufa/secagem 

A secagem visa reduzir a umidade das amêndoas em torno de 4% a uma temperatura 

de 60ºC a 70ºC. As amêndoas são colocadas em bandejas teladas que devem ser 

aquecidas a um tempo determinado para atingir a umidade desejada. 

Seleção/Classificação 

A seleção e classificação das amêndoas são feitas automaticamente. As amêndoas são 

postas em bandejas que possuem compartimentos (orifícios com medidas 

padronizadas) e por movimentos aplicados nas bandejas, às amêndoas caem nos 

compartimentos de acordo com o seu tamanho. 

Fonte: Martins et al. (2008: p. 8). 
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Figura 6: Ilustração demonstração do crescimento da 

comercialização da CDB entre os anos de 2002 a 2009.  
Fonte: Boletim Informativo n.01 Jun/2009– Cooperativa 

Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre 
- COOPERACRE. 

Todo o processo desenvolvido pela COOPERACRE é caracterizado de acordo com 

Rêgo (1999) como: neoextrativismo que é um “[...] conceito ligado à totalidade social, a todas 

as instâncias da vida social: a economia, a política e a cultural (RÊGO, p. 3: 1999)” dessa 

forma compreende-se que isso é “[...] a combinação de atividades estritamente extrativistas 

com técnicas de cultivo, criação e beneficiamento imersas no ambiente social dominado por 

essa cultura singular” (RÊGO, p. 5: 1999). 

[...] é um novo tipo de extrativismo, que promove um salto de qualidade pela 
incorporação de progresso técnico e envolve novas alternativas de extração de 
recursos associados com o cultivo, criação e beneficiamento da produção (REGO, 
p.3: 1999).  

É caracterizado como alternativa econômica ao neoextrativismo: o beneficiamento da 

CDB, a produção de polpas de frutas, demais frutos; o preparo de doces e artesanatos com as 

infindáveis matérias primas da própria floresta, tudo isso com uma intensa capacitação dos 

extrativistas para produção dos referidos produtos e em práticas de negócios (ANDERSON: 

1994). 

Acima de tudo, o que contribuirá para a evolução desse processo é o desenvolvimento 

de uma política de manejo que garanta a distribuição física dos produtos da floresta a preços 

justos na comercialização. Rêgo (1999) expõe que parte disso ancora-se em uma adequada 

exploração de espécies de animais e vegetais, na própria integração dos valores dos 

extrativistas e principalmente no planejamento de uma agenda de produtos que possam 



67 
 

 

atender durante o ano inteiro a geração de renda aos habitantes da floresta. Tal propositura 

deve mapear todos os pontos fortes e fracos, oportunidade e ameaças de cada reserva e assim 

intensificar as estratégias necessárias a uma gestão da produção desses produtos e da própria 

gestão da reserva, através de um pensamento ancorado em uma economia solidária que possa 

subsidiar de forma igualitária os resultados da produção extrativista. 

1.7 A castanha-do-Brasil 
 

A CDB teve seu apogeu econômico na carona do declínio ciclo da borracha, “[...] com 

as sucessivas crises econômicas que caracterizaram a história da borracha na região, 

especialmente após a introdução, no mercado, da borracha oriunda dos seringais de cultivo do 

Sudeste Asiático” (ALLEGRETTI: 1992 (b), p. 7). A CDB durante o tempo em que a 

economia da borracha estava em alta foi tida como um produto secundário, alternativa 

econômica, pois o extrativista dedicava-se mais a coleta do látex. Com o declínio da borracha 

a CDB passou a ser considerado o principal produto dos povos da Amazônia. A produção em 

1956 atingiu 70,57% das exportações realizadas pela região norte. Foi uma das principais 

atividades econômicas do Pará (HOMMA, et al.: 2000). A CDB sempre esteve relacionada à 

alimentação das populações tradicionais, principalmente aos índios da Amazônia. A 

comercialização de acordo com Vilhena (2004) ocorria no século XVII, havendo referências 

do processo de consumo em parte da Europa, mas somente em 1818 que efetivamente se tem 

comprovações de tais comercializações. O custo de 20kg de CDB girava em torno de 80 réis, 

chegando a 500 réis “[...] na década de 1960, a produção na Amazônia é superior a 40 mil 

toneladas, sendo mais da metade (70% em 1961) absorvida pelo comércio exterior” 

(VILHENA: 2004, p. 17).  

A castanheira é uma árvore nativa da região amazônica pode medir até 60 metros de 

altura e de 100 a 180 cm de diâmetro, é encontrada em solos pobres, argilosos arenosos, e 

vegeta em climas tipicamente quente e úmido (MARTINS et al.: 2008). Apesar de ter 

ocorrido muitas derrubadas e queimadas na Amazônia brasileira, o Brasil ainda tem em seu 

território a maior parte das árvores de castanheira, seguido pela Bolívia e Peru, os dois juntos 

com o Brasil detém 100% da produção e das exportações (SANTOS, et ali: 2010). A 

produção brasileira da castanha com casca (in natura), abrangendo os estados do Acre, 

Amazonas e Pará produzem juntos quase 80% da produção nacional. Isso representa, de 

acordo com os estudos de Martins et ali (2008), R$ 30 milhões na economia desses estados, 

os demais estados: Rondônia, Mato Grosso, Amapá e Roraima o percentual chega em 19,3% 
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(MARTINS, et ali: 2008). A maior parte do quantitativo produzido e comercializado, 

aproximadamente 45%, é proveniente de sistema de gestão de cooperativas, que contam com 

o apoio governamental através da CONAB, que desde 2004 tem uma política de subsidiar 

através de preços mínimos a compra por partes das cooperativas e de outros pequenos 

coletores de castanha, situados em RE (GONZAGA e GOMES: 2008). A castanha brasileira é 

exportada para o mercado boliviano que efetua o processamento de boas práticas através de 

beneficiamento e exporta 80% de castanha descascada para países da Europa e o Estados 

Unidos (GONZAGA e GOMES: 2008). Entretanto com uma dificuldade surgida em 2008 

com a gestão do Presidente boliviano Evo Morales, os problemas com a falta de 

financiamento do governo boliviano para empresas binacionais e também pelo fato de boa 

parte dos mercados europeus e americanos não estarem comprando da Bolívia em função de 

problemas políticos/diplomáticos existente entre esses países, como reflexo a exportação da 

castanha in natura brasileira para a Bolívia teve uma queda significativa, dessa forma o 

mercado interno ficou com excesso de oferta, gerando maior competitividade, que fez com 

que os preços tivessem em queda. 

A coleta, a quebra e o transporte da floresta até os depósitos para armazenamento da 

CDB ainda apresentam práticas bastante rudimentares. Mesmo em algumas RE como a de 

RECM onde houve algum tipo de evolução, registra-se a participação do Governo Estadual e 

da própria Embrapa, que puderam contribuir para uma melhoria do processo de produção. O 

pesquisador da Embrapa de Rio Branco, Rivadalve Coelho comenta sobre o processo ainda 

rudimentar do extrativismo. Para ele, não basta apenas ter vontade é necessário: 

[...] melhorar o nível de qualidade, é preciso melhorar a exigência do comprador. 
Apesar de o processo ser bastante rudimentar, é possível chegar ao padrão de 
qualidade exigido para a exportação. O fato de o fruto ser coletado, quebrado e 
transportado no mesmo dia, por exemplo, reduz a exposição ao solo e a incidência 
de fungos nas sementes. 

A região norte do país responde por quase 100% da produção de CDB, do total 

produzido entre os anos de 1990 a 2009, conforme demonstra a tabela abaixo, observa-se que 

o índice da produção brasileira quase que se iguala a produção da região norte.  
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Figura 7: Tabela e gráfico comparativo da produção em toneladas dos produtores de CDB dos últimos vinte anos 

entre o Brasil e os estados da Região Norte. 
Fonte: IBGE (2010) 

O gráfico mostra que há alguns desequilíbrios na produção nos períodos, quedas 

bruscas da produção a cada dois anos até 1996 e em outros momentos crescimento bastante 

significativo de um ano para o outro. Isso em parte pode er atribuído ao ciclo da CDB, que 

depende do fator natureza para que as castanheiras possam gerar uma quantidade mais 

equilibrada de ano para ano.  

No território nacional, o Acre é o maior produtor de CDB. Com ênfase maior a cidade 

de Brasiléia que tem uma produção média em torno de 1.580 toneladas, seguido de Rio 

Branco com 1.550. A seguir é exposto uma tabela e um mapa das principais cidades do estado 

do Acre produtoras de CDB em quantidade produzida em toneladas no ano de 2009. 

 
Figura 8: Tabela e mapa da produção em toneladas das áreas produtoras de CDB no estado do Acre. 

Fonte: IBGE (2010) 

A produção da CDB nos últimos vinte anos no estado do Acre se comportou com uma 

ascensão no início da década de 1990, declinando até o final da mesma década. Tendo uma 

leve ascensão no final da década de 1990 e início dos anos 2000. Novo declínio até 2005 e 
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2006, e nos últimos anos vem declinando.  

 
Figura 9: Tabela e gráfico da produção em toneladas dos produtores de CDB dos últimos vinte anos no Estado 

do Acre.  
Fonte: IBGE (2010) 

A seguir é exposto uma tabela e um mapa com as principais cidades, Porto Velho e 

Guajará Mirim, as maiores produtoras de CDB do estado de Rondônia em quantidade 

produzida em toneladas no ano de 2009.  

 
Figura 10: Tabela e mapa da produção em toneladas das áreas produtoras de CDB no estado de Rondônia. 

Fonte: IBGE (2010) 

A produção da CDB nos últimos vinte anos no estado de Rondônia se comportou no 

início dos anos 1990 declinante, indo até o final 1997. No início de1998 e final de 1999 houve 

uma ascendência significativa até o final dos anos de 2000. De 2001 até 2008 apresentou 

declínio, tendo uma leve ascendência em 2009. A relação da produção de CDB das cidades de 

Rondônia com as da cidade do Acre não coincidem, não podem ser caracterizadas como 

simetrias em função de alguma ocorrência que tenha relação com algum evento natural.  
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Figura 11: Tabela e gráfico da produção em toneladas dos produtores de CDB dos últimos vinte anos no Estado 

de Rondônia.  
Fonte: IBGE (2010) 

1.7.1 Boas Práticas 

Todo e qualquer conceito que venha a ser utilizado para caracterizar o que venha ser 

boas práticas para a CDB, está ligado a um conjunto de exigências para se obter resultados 

melhores para um determinado processo que esteja ligado a um produto ou mesmo a um 

serviço. O grupo de cooperativas do Acre, a COOPERACRE, em seu site2 oficial descreve 

como são realizadas as boas práticas: “[...] um conjunto de cuidados e critérios recomendados 

em relação ao manejo de produtos agroflorestais, visando preservar suas qualidades e evitar 

contaminações.” Dessa forma tal, definição objetiva a busca por melhores qualificações aos 

produtos, bem como melhores preços no mercado consumidor. Gonçalves (2009) descreve 

como boas práticas:  

[...] os cuidados simples que devem ser seguidos desde a coleta do produto até a fase 
de ensacamento e industrialização. Tendo cuidado para que o ouriço não fique muito 
tempo em contato com o chão úmido da floresta, que no momento da quebra sejam 
efetuadas as separações descartando as castanhas chocas, mofadas ou até avariadas 
com a quebra do ouriço.  

A Agência de Florestas do Amazonas – AFLORAM, publicou um extenso relatório 

sobre assistência técnica e para extensão florestal no estado do Amazonas. Nesse relatório 

aborda-se os procedimentos para se obter resultados com a implantação das boas práticas da 

CDB. 

 

 

                                                           
2 disponível em: http://www.cooperacre.com/sustentabilidade.html - acessado em 18.01.2011 
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Quadro 2: Processo para as boas práticas do manejo da castanha-do-Brasil 

Ação Macro Ação Micro 

Mapeamento das áreas do castanhal 
Delimitação da área em que se realiza o extrativismo por uma 
comunidade ou produtor individual, evitando os conflitos pela posse 
das castanheiras. 

Coleta do ouriço Apanha dos frutos da castanheira e amontoamento na floresta. 
Quebra do ouriço Retirada das sementes dos frutos e embalagens em paneiros. 

Armazenamento na unidade 
familiar/comunitária  

As sementes são selecionadas e armazenadas em paióis familiares 
com a capacidade média de 35 hectolitros, desenhados para evitar 
animais e predadores e a contaminação por fungos. 

Armazenamento coletivo 
A produção familiar deve ser transportada o mais rapidamente 
possível para os galpões centrais, a fim de iniciar o processo de 
secagem das sementes. É realizada a recepção da produção familiar 
utilizando-se de formulários padronizados. 

Secagem das sementes Poderá ser realizada na usina de beneficiamento, nos secadores 
rotativos, estufas ou no próprio galpão central. 

Quebra da castanha Retirada da casca da amêndoa após o processo de desidratação. 

Embalagem  As amêndoas desidratadas são embaladas a vácuo e as sementes 
secas com casca são embaladas em sacos transparentes. 

Comercialização  
A comercialização deve ser realizada com a compra antecipada da 
castanha de produção familiar pelas cooperativas e deve ser vendida 
buscando clientes regulares e de preferência buscando mercados de 
produtos certificados.  

Fonte: AFLORAM (JAN/2003 a MAI/2007). 

De acordo com material desenvolvido pela secretaria de meio ambiente do estado do 

Mato Grosso - SEMA, com o PNUD e com a associação do povo indígena Zoró (APIZ: 2008) 

o mapeamento das áreas dos castanhais é tido como o primeiro processo de boas práticas, 

determina o tamanho das áreas, a quantidade de castanheiras existentes, a localização de 

barracões para armazenagem, o mapeamento contribui como ferramenta de planejamento para 

trabalho para a limpeza dos piques, para processo de coleta, quebra e transporte das castanhas.  
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Figura 12: Foto sobre a discussão a respeito do mapeamento realizado 

Fonte: MIRANDA. In: APIZ (2008). 

A limpeza das áreas dos castanhais se faz importante para facilitar a coleta e o próprio 

transporte das castanhas em animais, que em alguns casos não conseguem entrar na floresta 

em função de haver muitos cipós, e outras vegetações que podem impedir o acesso, tanto dos 

próprios extrativistas que efetuam o processo de coleta, amontoamento e quebra dos ouriços 

como também para o acesso com maior agilidade dos animais no transporte em sacos das 

castanhas (APIZ: 2008).  

  
Figura 13: Foto extrativista efetuando a limpeza dos cipós envoltos a castanheira 
Fonte: MIRANDA. In: APIZ (2008). 

A coleta é a parte que mais preocupa os compradores, isso se deve em função da 

contaminação pela aflatoxina, fungo que prejudica a qualidade da CDB. Portanto, “O ideal é 

que a coleta seja feita durante a safra, com pequenos intervalos entre uma coleta e outra, o que 
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encurta o tempo dos ouriços no chão, e com isso as chances de contaminação são menores” 

(APIZ: 2008, p. 18). O que geralmente acontece é que os extrativistas só efetuam o 

amontoamento e a coleta logo após o período de queda dos ouriços, a preocupação com 

acidentes é grande, para sanear isso e para atender as recomendações sobre o mínimo de 

tempo dos ouriços no chão, os “[...] coletores devem usar capacetes e devem retirar e 

amontoar os ouriços que estão debaixo das copas das castanheiras para fora do alcance de 

suas copas para evitar acidentes” (APIZ: 2008, p. 18). Recomenda-se para os processos de 

quebra nas boas práticas que “[...] os ouriços devem ser abertos com facão limpo e as 

castanhas devem ser coletadas em cima de material de proteção que podem ser lonas 

plásticas, folhas de palmeiras ou sacos plásticos, evitando assim o contato das castanhas com 

a terra” (APIZ: 2008, p.18). Nesse processo de quebra é que se efetua a seleção das castanhas 

que sofreram quebras ou mesmo aquelas que se apresentaram estragadas.  

 
Figura 14: Foto extrativista efetuando o processo de quebra dos ouriços. 
Fonte: MIRANDA. In: APIZ (2008) 

 
Figura 15: Fotos - o processo de quebra dos ouriços em cima de palhas de palmeira para 
evitar contato com o chão e contaminação. 
Fonte: MIRANDA. apud: APIZ (2008) 

O processo seguinte é a seleção que, de acordo com APIZ (2008) deve ser 

desenvolvido em todo o processamento de manejo para evitar que haja contaminação das 
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castanhas. As recomendações sobre o processo de seleção das castanhas são quatro.  

• Primeiro deve-se selecionar já no processo de quebra, onde são retiradas as 

castanhas boas, aquelas que foram quebradas no corte do ouriço ou mesmo as 

que se apresentaram estragadas são descartadas; 

• O segundo momento se dá quando da lavagem, esse processo ocorre para que 

sejam separadas ainda aquelas estragadas, podres ou chocas que neste caso 

acabam boiando, estas são separadas;  

• A separação, que é o processo de secagem, em que são colocadas em grandes 

mesas para que seja efetuado um novo processo de separação, neste momento 

se elimina as castanhas com rachaduras ou aquelas que apresentaram algumas 

manchas de óleos na casca.  

• O último passo para o processo de separação ocorre durante o processo de 

armazenamento, “[...] deve-se evitar o ensacamento das castanhas para permitir 

um revolvimento constante, contribuindo, assim para uma melhor secagem e 

conservação das castanhas” (APIZ: 2008, p. 19). É nesse último estágio que as 

castanhas são revolvidas e ainda se faz uma última separação para não passar 

aquelas com rachaduras (APIZ: 2008).  

 
Figura 16: Fotos – As quatro etapas do processo separação das melhores castanhas. 
Fonte: MIRANDA. apud: APIZ (2008) 

O transporte dos castanhais até os centros de comercialização é uma das etapas do 

processo de boas práticas mais penosas, pois o homem tem de carregar nas costas os sacos 

que podem variar de 10 a 30 quilos, isso dependendo da distância e da própria produção 

gerada a ser transportada, em alguns casos há a necessidade de se construir pequenos paióis 

para que sejam realizados carregamentos em etapas (APIZ: 2008). No Acre, esse processo de 

transporte se dá através da utilização de animais como burros e cavalos, na Bolívia, em alguns 

castanhais, os extrativistas constroem pequenos carrinhos de mão, com pneus que ajudam no 

transporte, o ideal é buscar formas que possam gerar maiores eficiências no transporte. O 
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transporte da colocação dos extrativistas até a cidade para o processamento de beneficiamento 

ocorre de duas formas. Na primeira, os extrativistas se responsabilizam por entregar para o 

comprador, isso ocorre quando o produtor teve uma pequena produção, que para o comprador 

pode não compensar ir buscar, somente quando há no ramal muitos produtores que podem 

tornar o processo compensatório ao comprador. No Acre, o processo de transporte até a 

cidade ocorre por conta do comprador, na maioria dos casos os extrativistas estão associados 

a alguma cooperativa que tem um transporte e que deduz um percentual dos custos de 

transporte da própria produção do extrativista. Esse processo é a segunda forma de transportar 

a produção até a cidade.  

 
Figura 17: Fotos – Extrativistas carregando à CDB em sacos  
Fonte: MIRANDA. apud: APIZ (2008) 

 
 

 
Figura 18: Fotos – Animais utilizados pelos extrativistas para transporte da castanha em sacos da 
floresta até a suas colocações - RECM. 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. (fev/2011).  

A etapa de secagem ocorre em mesas que são desenvolvidas para o processo de 

secagem, são instaladas próximas dos galpões. Essas mesas garantem “[...] que as castanhas 

fiquem suspensas e bem ventiladas, facilitando a sua secagem e proteção contra 

contaminações” (APIZ: 2008, p. 20).  



77 
 

 

 
Figura 19: Fotos – Mesa de secagem  
Fonte: MIRANDA. In: APIZ (2008) 

A armazenagem é um dos processos que mais podem prejudicar a castanha se não for 

desenvolvido de forma correta. Na armazenagem os cuidados são quanto à limpeza do local 

para evitar o contato dos sacos com a água, terra ou com animais domésticos e roedores.  

 
Figura 20: Foto 1 Estrutura rudimentar em Xapuri –AC - RECM - Seringal Sibéria, 
Comunidade Simitumba para armazenamento provisório da CDB. 
Foto 2 Depósito com aproximadamente 400 sacos de CDB armazenados prontos para serem 
entregues aos compradores- Xapuri –AC – RECM. 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. (fev/2011).  

A comercialização é o processo que mais gera problemas, em função dos preços que 

na maioria dos casos não são uniformes em detrimento dos marreteiros e até mesmo pelo fato 

das cooperativas trabalharem preços dicotômicos entre os extrativistas. De acordo com 

questionamentos da pesquisa realizados nas cooperativas COOPERACRE, situada em Rio 

Branco e CAEX em Xapuri, os preços pagos por ambas este ano de 2011 oscilou para alguns 

entre R$ 17,00; R$ 18,00; R$ 19,00 e até R$ 21,00. Este processo segundo um extrativista 

pesquisado em Xapuri do Seringal Filipinas, Comunidade Terra Alta, desmotiva, pois a 

intenção dos extrativistas é fortalecer a cooperativa, mas quando muitos percebem que há a 

velha prática de marretagem acabam segurando a castanha em paióis e armazéns para 

comercializar a espera de melhores preços. Mas se isso pudesse ser feito pela maioria dos 

extrativistas os compradores teriam que melhorar os preços, o problema é que muitos, 
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antecipadamente, já comercializaram suas safras de castanha do ano, recebendo dinheiro 

antecipado, que na maioria dos casos as cooperativas pagam abaixo do esperado. De acordo 

com esse extrativista, as cooperativas praticam o mesmo processo dos antigos marreteiros, 

mas com uma diferença, pagam um pouquinho melhor.  

A AFLORAM definiu uma política de capacitação aos extrativistas que se dividiu em 

dois módulos. Essa capacitação visa tão somente preparar o extrativista para desenvolver 

novas formas de lidar com a CDB. A seguir detalha-se como isso foi executado para a 

capacitação dos extrativistas.  

Quadro 3: Definição para capacitação aos coletores de CDB quanto ao desenvolvimento de 
boas práticas 

Módulos Ações 

Módulo 1 (24horas) 

• O programa Estadual de boas práticas de manejo na coleta e 
armazenamento da castanha; 

• Histórico e origem do problema com fungos: o que é fungo, o que é 
aflatoxina e prejuízos causados por ele; 

• A importância da organização extrativista; 
• Grupo de trabalho: como é feita a prática atual no manejo das 

castanhas; 
• As boas práticas de manejo: o manejo na coleta todas as etapas na 

floresta 
• Grupo de trabalho: discussão em grupo para definir de maneira mais 

adequada o procedimento com o manejo na área de foco; 
• Demonstração prática das boas práticas de manejo: visita ao castanhal. 

Módulo 2 (16 horas) 

• As boas práticas de manejo no transporte e armazenamento: o manejo 
nos paióis e galpões de armazenamento (plantas, localidade, 
construção, secagem, armazenamento e instruções técnicas de como 
proceder no galpão central);  

• A importância da higiene no manuseio das castanhas para melhorar a 
qualidade da castanha seguindo as normas do Ministério da 
Agricultura; 

• Grupo de trabalho: discussão em grupo para definir estratégias de 
recepção da produção familiar/comunitária, pagamentos antecipados e 
aspectos comerciais; 

• Regras de expedição dos produtos: procedimentos básicos para 
montagem de lotes e preparo para o transporte da castanha até o 
comprador; 

• Demonstração prática das boas práticas de manejo: visita ao galpão 
central/ usina de beneficiamento.  

Fonte: AFLORAM (JAN/2003 a MAI/2007). 

1.7.2 O processo de Comercialização da castanha-do-Brasil  

A CDB é depois da borracha o principal produto de exportação da Amazônia. Nos 

últimos vinte anos isso vem mudando em função do declínio da borracha natural a CDB vem 

sendo atualmente o principal produto extrativista da Amazônia e a principal fonte de renda de 
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extrativistas, a castanha vem gerando nos últimos vinte anos em média quase 31 mil toneladas 

anual. Os principais compradores da CDB em casca ou descascada, de acordo com Pereira 

(2000), são os Estados Unidos, O Reino Unido e a Alemanha. A Bolívia ainda é um dos 

principais compradores da castanha brasileira com casca, os bolivianos compram do estado do 

Acre devido aos custos de transportes serem baixos, efetuam o processamento de 

beneficiamento e comercializam no mercado europeu e americano. O Acre, com incentivo do 

governo do estado e de várias instituições não governamentais, através da COOPERACRE 

vem desde 2005 mudando esse cenário de exportação da castanha in natura.  

A melhoria da capacitação do extrativista em boas práticas do ponto de coleta, 

passando pela quebra, transporte e armazenagem estão transformando o antigo processo de 

comercialização. Somente as boas práticas no extrativismo não são suficientes. O 

investimento em equipamentos se faz necessário para obter mais eficiência e qualidade, e o 

principal: o beneficiamento e agregação de valor a CDB. Isso tudo vem aos poucos 

diminuindo o volume de comercialização com a Bolívia do produto ainda com casca, pois 

agora o Acre comercializa direto com o cliente final. Nas palavras do presidente da CAEX, 

Luís Iris “[...] um produto tipicamente da terra da RECM, um produto autêntico e 

sustentável”. 

A produção e comercialização brasileira do final da década de setenta até o momento 

vêm declinando ano após ano, de acordo com Santos et ali. (2010, p. 3): 
Nas últimas quatro décadas, as exportações médias brasileiras de castanha vem 
decrescendo progressivamente, em parte pela substituição de áreas de castanhais 
nativos por cultivos agropecuários e em parte pela ação de outros países produtores, 
que passaram a exportar diretamente para os países consumidores.  

1.8 Caracterizações Geográfica, Demográfica, Social e Econômica das: REROP e 

RECM 

1.8.1 Caracterização REROP (Guajará Mirim - RO) 

Três meses após o assassinato do líder seringueiro Chico Mendes ocorrido na RECM e 

de toda a repercussão que tal fato gerou na mídia nacional e internacional, a REROP foi 

criada em 13 de março de 1990, pelo decreto Presidencial 99.166. De acordo com Wawzyniak 

(1994) o marco que preconizou a criação foi o I Encontro dos Seringueiros de Guajará 

Mirim, realizado em “[...] fevereiro de 1989, para discutir os problemas dos seringueiros do 

município e escolher delegados para o II Encontro Nacional dos Seringueiros” 

(WAWZYNIAK, 1994, p.153). Dentre as inúmeras demandas da pauta da reunião o que mais 

chamou atenção foram o “[...] pagamento da renda, falta de garantia sobre as colocações, falta 
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de assistência de saúde e educação, desmatamento, baixo preço da borracha e alto preço das 

mercadorias” (WAWZYNIAK, 1994, p.154).  

 
Figura 21: foto de satélite da Resex REROP  
Fonte: http://www.ibama.gov.br/resex/opreto/imagem.htm Acessado 
em: 3/1/2011, 10:00h   

A REROP está localizada no oeste do Estado de Rondônia no município de Guajará 

Mirim, fazendo fronteira com a Bolívia país vizinho, REROP que limita-se ao “[...] Norte com 

a terra indígena Lage e o Parque Estadual de Guajará Mirim; a Leste com a terra indígena 

Uru-eu-au-Au; a Sul e Oeste com a Reserva Biológica Estadual da REROP e a Floresta 

Estadual extrativista do Pacaás Novos.” (CASTILLO, 1997, apud; GPERS/UNIR: 2007, p. 

14).  

A REROP tem uma área aproximada de 204.500 hectares, e está na “[...] microbacia 

da REROP, afluente pela margem direita do Rio Pacaás Novos” (WAWZYNIAK, 1994: p. 

152). O solo é caracterizado por ser bastante inundado principalmente nas épocas do inverno 

Amazônico em que a chuva é uma constância no período de novembro a março.  

De acordo com o censo do ICMBio, de 2007, em Guajará Mirim, Rondônia, a 

REROP tem cento e setenta e sete famílias e seiscentos e quarenta moradores. 

Quadro 4: Quantitativo a partir das comunidades das famílias e de moradores da REROP em 
Guajará Mirim-RO 

Comunidade Município Famílias Moradores 

Nova Esperança 

Guajará Mirim 

18 97 

Pompeu 25 114 

Ramal dos Macacos 9 43 

Floresta 30 97 

Três José 10 32 

Petrópolis 7 9 

Nossa Senhora dos Seringueiros 13 36 
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Divino Espírito Santo 18 76 

Ouro Negro 13 37 

Sepetiba 7 20 

Nova Colónia 25 72 

Serra Grande 2 7 
Total....................................................................................................... 177 640 

Fonte: Censo 2007- ICMBio/Guajará Mirim-RO 
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Figura 22: Brasil, Estado Rondônia, Município de Guajará Mirim que 

abrange a REROP. 
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1.8.2 Caracterização da Resex RECM (Rio Branco - AC) 

A RECM tem uma extensão territorial de 970.570 ha, em um retângulo aproximado de 

275 Km, por 126 Km, abrangendo os municípios acreanos de Assis Brasil, Brasiléia, Rio 

Branco, Sena Madureira, Epitaciolândia e Xapuri. O acesso à reserva se dá através da 

rodovia federal BR 317. É possível também pelo rio Xapuri e afluentes e por Sena Madureira, 

Rio Iaco e Rio Macauã e seus afluentes. 

 
Figura 23: Distribuição espacial da RECM (2010) - Fonte: ACRE/SEMA – 

Diagnóstico Socioeconômico e Cadastro da Reserva Extrativista Chico Mendes – 
Plano Resex Sustentável 

A RECM é a maior em extensão geográfica do país e foi a primeira área a ser definida 

como área de proteção ambiental. Muitos moradores acreanos atribuem a isso ao trágico fato 

do assassinato do seringueiro e ativista do meio ambiente Chico Mendes, em dezembro de 

1988.  

Os problemas no ACRE giravam em torno dos latifundiários que estavam efetuando 

derrubadas e queimadas para pastagem, Allegretti (2000) menciona que as entidades 

internacionais vinham pressionando o governo brasileiro quanto aos problemas da falta de 

controle do desmatamento e das excessivas queimadas por parte dos fazendeiros pecuaristas. 

O Presidente José Sarney, prevendo problemas com credores brasileiros e evidentemente pelo 

alardeamento que poderia acontecer em nível internacional decretou que fosse criado o 

Programa Nossa Natureza, que preconizava um conjunto de medidas a contenção do 

desmatamento e das queimadas na Amazônia.  

No meio deste furacão, a proposta de criação de Reservas Extrativistas seguia seu 
curso [...] As primeiras Reservas Extrativistas, na modalidade de Projeto de 
Assentamento Extrativista, estavam sendo criadas tanto no Acre quanto em 
Rondônia (ALLEGRETTI: 2002, p. 717). 
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Os cidadãos acreanos atribuíram o fato da criação de áreas de proteção ambiental ao 

assassinato de Chico Mendes, que se deu depois de quase dois anos após inúmeras pressões de 

entidades internacionais é que criou-se a RECM em 14 de março de 1990:  
[...] depois de quatro horas de argumentação junto ao Conselho de Segurança 
Nacional, todos os seringais em conflito em Xapuri foram transformados na Reserva 
Extrativista Chico Mendes, a concretização de uma política que havia sido firmada 
em janeiro, com o Decreto Presidencial que criou a Reserva Extrativista como 
unidade de uso sustentável e permitiu que a revolução socioambiental, finalmente, 
acontecesse na Amazônia (ALLEGRETTI: 2002 p. 734). 

A RECM serviu e ainda vem servindo de exemplo para muitas outras reservas criadas 

na Amazônia. Todo o atual modelo de desenvolvimento já realizado em RE é balizado pela 

RECM.  

Quanto aos aspectos demográficos, a RECM tem aproximadamente 2.000 famílias, um 

total de 8.220 habitantes, com média de 4,11 membros em cada família (ACRE/SEMA: 

2010). 

A Tabela abaixo apresenta a quantidade da população da RE de habitantes e famílias 

por município que abrange a RECM 

Tabela 1: População da Reserva Extrativista Chico Mendes em 2009, por município. 
Município Habitantes Famílias % 
Assis Brasil 1.411 275 17,00 
Brasiléia/Epitaciolândia 3.008 664 37,00 
Capixaba 283 60 3,00 
Rio Branco 369 87 5,00 
Sena Madureira 324 54 4,00 
Xapuri 2.825 626 34,00 
Total 7.851 1.766 100,00 

Fonte: ACRE/SEMA – Diagnóstico Socioeconômico e Cadastro da Reserva Extrativista Chico Mendes 
– Plano Resex Sustentável 

Por ser a maior RE em extensão territorial, a RECM apresenta uma quantidade grande 

de colocações. São 1.694 distribuidas em 51 comunidades (ACRE/SEMA:2010) que são 

demostradas na figura a seguir. 
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Figura 24: Demonstração das 51 Comunidades - Fonte: ACRE/SEMA (2010) – 

Diagnóstico Socioeconômico e Cadastro da Reserva Extrativista Chico Mendes – Plano 
Resex Sustentável 
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Figura 25: Brasil, Estado Acre, Municípios que abrangem a RECM. 
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Capítulo 2- Materiais e Métodos 

2.1 Classificações e Método da Pesquisa 

A natureza desta pesquisa é aplicada. Seu propósito é construir uma base para o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico dos 

povos residentes nas RE buscando na CDB um produto que apresenta resultados satisfatórios 

quanto à geração de renda aos extrativistas.  

Em relação à abordagem do problema, a pesquisa um viés qualitativo e quantitativo. 

Na perspectiva qualitativa, a interpretação dos fenômenos não requererá o uso de 

instrumentos estatísticos e os dados serão analisados de maneira indutiva, no qual o processo 

e o próprio significado serão o objeto a ser verificado (SILVA e MENEZES: 2005). 

Richardson et al. (2010, p. 80) aborda que “[...] os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais” 

contribuindo de maneira evolutiva para o processo de mudança de uma sociedade, “[...] é a 

tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos” (RICHARDSON, et ali: 2010, p. 90). Sobre o viés 

quantitativo Marconi e Lakatos (2010 (a), p. 269) expõem que os “[...] pesquisadores valem-

se de amostras amplas e de informações numéricas”. O estudo em questão irá gerar resultados 

numéricos e quantificáveis passíveis de serem mensuráveis através de ferramentas estatísticas. 

Richardson et ali (2010, p. 70) corroboram o exposto informando que a classificação 

quantitativa sobre o ponto de vista do problema:  

[...] caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de 
informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as 
mais simples, como percentual, média, desvio-padrão, ás mais complexas, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 

De acordo com Richardson (2010), o método quantitativo é com frequência utilizado 

em pesquisas descritivas, que intenciona: “[...] descobrir e classificar a relação entre variáveis, 

bem como nos que investigam a relação de causalidade entre fenômenos” (RICHARDSON: 

2010, p. 70)  

Ao utilizar as referidas abordagens qualitativa e quantitativa do o ponto de vista do 

problema de estudo, busca-se obter um resultado mais abrangente e que irá retratar de maneira 
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mais sistêmica e completa o que se espera como resultado a respeito deste trabalho. 

Quanto à classificação dos objetivos, a pesquisa terá um caráter descritivo. O objetivo 

de tal abordagem se refere ao fato de descrever peculiaridades de uma determinada população 

ou fenômeno, ou o próprio estabelecimento de relações entre variáveis (GIL: 2010). A 

abordagem descritiva se apoia na utilização de técnicas padronizadas de coletada de dados, 

como questionários e métodos de observação sistemáticos (GIL: 2010). É um tipo 

intermediário de pesquisa, não exige um aprofundamento pela explicação de alguns 

determinantes sobre a ocorrência dos fenômenos como no caso de pesquisa explicativa, nem 

tão preliminar como a pesquisa do tipo exploratória. A pesquisa descritiva no contexto de 

descrição tem como significado: relatar, comparar, identificar e determinar o que se espera 

como objetivo de uma pesquisa (GIL: 2010). 

Sobre a condução do estudo para coleta dos dados, nos aspectos dos procedimentos 

técnicos, a referida pesquisa se amalgama sobre a abordagem de estudo de casos, se justifica e 

fundamenta-se pelo fato de agrupar informações em grande quantidade e detalhadas, com 

intuito de aprender o todo do fenômeno estudado. É uma pesquisa que é efetuada de maneira 

mais intensiva pelo fato do pesquisador realizar esforços para obter conhecimentos desejados 

sobre o fenômeno. Nas palavras de Yin (2005, p. 20), o método “[...] permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos 

da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos [...]” dentre outros fenômenos. Yin (2005) ainda menciona que o método do 

estudo de caso é um tipo de investigação empírica que investiga fenômenos contemporâneos 

dentro de uma condição da vida real. A definição do método lista várias possibilidades de 

tópicos que podem ser classificados nessa abordagem, dentre esses, Yin (2005, p. 31) destaca 

o estudo de: “[...] “indivíduos”, “organizações”, “processos”, “programas”, “bairros”, 

“instituições” e mesmo “eventos” [...]”. Dessa forma, entende-se que o método de estudo de 

casos é o mais adequado para este trabalho, tendo em vista que o que se pretende obter como 

resultado está ligado à análise de custos na cadeia CDB no processo de boas práticas para se 

determinar se há perspectivas econômicas vantajosas que favorecerão ou não as RE de 

Rondônia. A abordagem adotada neste trabalho é considerada segundo Yin (2005) como de 

método de estudo de casos múltiplos comparativos, pois estudará dois objetos de 

características distintas, nos quais um será o objeto balizador de praticamente todo o processo 

de pesquisa, que neste caso é a RECM que subsidiará informações necessárias a análise em 

questão.  
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2.2 Universo e Amostra da Pesquisa 

2.2.1 Universo 
O universo da pesquisa refere-se às RE da Amazônia com potencial na produção de 

CDB que se compõem de aproximadamente de 13.044 habitantes (IBAMA: 2006). 

Entretanto, trabalhou-se considerando a amostragem estratificada dos habitantes de oito 

comunidades pertencentes às duas RE a serem pesquisadas (detalhamento no quadro 6). 

Quadro 5. Universo dos extrativistas nas reservas a serem pesquisadas 

Localização
/Cidade 

Reserva - 
Área (ha) 

Total 
aproximado 
de famílias 
da Resex 

Quantitativo de Famílias nas Comunidades 

Xapuri-AC Resex RECM 
970.570 há 626 

Total de Famílias................................................. 30 
Terra Alta Simitumba Fazendinha 

8 12 10 

Guajará 
Mirim-RO 

Resex do 
REROP 
204.583 ha 

177 

Total de Famílias................................................ 20 
Divino 

Esp. Santo Petrópolis  Sepetiba Floresta Ramal do 
Pompeu 

3 5 2 4 6 
Total de habitantes das 
Reservas a serem pesquisadas 865 Total de Famílias...................... 50 

Vale salientar que na RECM serão apenas pesquisados os extrativistas que 

desenvolveram boas práticas no processo de produção da CDB e nesse caso não foram todas 

as famílias que receberam a capacitação. A maior parte desses extrativistas é vinculada a 

cooperativas organizadas que puderam inserir melhorias de boas práticas através da ajuda 

institucional e da própria coletividade existente nas cooperativas da RECM. Considera-se que 

a abrangência geográfica da RECM comportam seis cidades, optou-se por trabalhar com os 

extrativistas que moram na região da cidade de Xapuri que são 626 famílias, 

aproximadamente 2.825 moradores (ACRE/SEMA: 2010). Para a pesquisa, realizou-se os 

levantamentos dos dados nos seringais: Sibéria; comunidade Simitumba, onde moram 

aproximadamente 12 famílias que receberam capacitação para aplicarem o processo de boas 

práticas; Seringal Filipinas, comunidade Terra Alta, oito famílias; Seringal Cachoeira, um 

assentamento agroextrativista comunidade Fazendinha com 10 famílias que receberam 

capacitação e aplicam o processo de boas práticas na coleta e produção da CDB, totalizando 

30 famílias.  

Na REROP optou-se por levantar os dados na abrangência da cidade de Guajará 

Mirim, desconsiderando os extrativistas que residem no espaço que compreende a cidade de 

Nova Mamoré. A quantidade de famílias residentes de acordo com ICMBio-RO (2007) em 
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Guajará é de 177 famílias. Para critério de estratificação utilizou-se os moradores das 

comunidades: Divino Espírito Santo com três famílias; e a comunidade Petrópolis com cinco 

famílias; comunidade Sepetiba com duas famílias; comunidade Floresta com quatro famílias 

e comunidade Ramal do Pompeu seis famílias, totalizando para definição de amostra 20 

famílias.  

2.2.2 Amostra 

A amostra será do tipo aleatória estratificada que servirá para estimar a proporção da 

população finita (MARTINS: 2006), pois considera que o universo a ser pesquisado é 

pequeno3, conforme o quadro 5 esse número chega a 50 habitantes das comunidades a serem 

pesquisadas.  

A variável de estudo está relacionada à classificação nominal ou categórica de 

mensuração simples dos indivíduos. O total da amostra selecionada é 50 moradores que fazem 

parte de uma classe. Trabalhou-se com um percentual de 1,96% dessa amostra, o nível de 

confiança escolhido é de 95%, e o desvio padrão populacional da variável a ser estudada é 

0,2; o valor crítico em relação ao grau de confiança é de 2.  

Dessa forma, foi utilizado para determinação do dimensionamento do tamanho da 

amostra o instrumental para estimar a proporção de populações finitas para cada reserva, 

baseando-se em oito comunidades: 

 
Figura 26: Fórmula aplicada para determinação 

do percentual da amostra da pesquisa 
Fonte: Martins: (2006)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3 Para ser considerado grande e infinito o quantitativo de acordo com alguns autores deve chegar a mais de 
100.000 elementos a serem pesquisado ou então maior que 5% da amostra da população, no caso deste trabalho 
esse quantitativo chegamos a 8.500 aproximadamente, que credencia a pesquisa como de amostra finita. 
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Figura 27 Indicativo da fórmula para se determinar o percentual da amostra 
Fonte: Martins (2006) 

 

 
Figura 28: Aplicação da fórmula para determinação da amostragem por reserva 

extrativista. 

Foram pesquisados de forma direcionada através de questionários, totalizando uma 

amostra de 26 famílias de extrativistas, coletores de CDB das duas reservas estudadas em oito 

comunidades, sendo 15 famílias na RECM, na cidade de Xapuri-AC, Seringais: Sibéria, 

Filipinas e Cachoeira respectivamente nas comunidades Simitumba e Terra Alta e 

Fazendinha. Na REROP foram pesquisadas 11 famílias, na cidade de Guajará Mirim-RO, 

comunidades: Divino Espírito Santo, Petrópolis, Sepetiba, Floresta e Ramal do Pompeu.  

2.3 Classificações das Variáveis de Estudo 

As variáveis podem assumir três tipos de classificações, quanto ao gênero, espécie e 

categorias. As variáveis do tipo de gênero, se adequam como variáveis descontínua ou 
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discreta, pois assumirão um valor numérico não obedecendo a uma ordem sequencial de 

continuidade numérica, toma forma de valor de número inteiro. Serão os dados que gerarão 

resultados quantitativos (FACHIN: 2003). Quanto à classificação por espécie, o estudo se 

adequa a variável do tipo independente, pois “[...] é aquela que é a causa ou o produto, ou 

ainda o fator contribuinte de outra variável. Ela influencia, determina ou afeta a denominação 

de variável dependente” (FACHIN: 2003, p. 77). Essa variável será aplicada nas análises dos 

dados da RECM. A variável dependente se adequa também a este estudo, pois considera que 

“[...] as modalidades estão relacionadas com as alterações da variável independente. A 

variável dependente sempre exerce ação condicionada, é a que está em estudo para ser 

descoberta [...]” (FACHIN: 2003, p. 78). Para finalizar a classificação das variáveis o último 

tipo é quanto as suas categorias, o estudo se adequa a dois tipos: as variáveis: qualitativa e 

quantitativa.  

2.4 Método de Coleta dos Dados Qualitativos e Quantitativos  

Para a coleta dos dados qualitativos, foi utilizada a observação direta intensiva que tem 

como método a própria observação; e a direta extensiva que teve como instrumento o 

questionário de pesquisa (MARCONI e LAKATOS: 2010 (a)), que pode contemplar tanto 

dados quantitativos como qualitativos. 

Os dados das variáveis quantitativas descontínuas ou discretas e os das variáveis 

qualitativas foram coletados através de dois tipos de metodologias: 

a) A primeira foi na aplicação de um questionário que coletou dados qualitativos e 

quantitativos. O questionário estava composto de dezoito questões que se 

dividiram em questões macro e micro sobre o problema de estudo. O questionário 

é estruturado com questões abertas, fechadas, de múltiplas escolhas e mistas. Em 

algumas questões, optou-se por usar a escala de Likert com três variáveis por 

considerar que haverá maior comprometimento na resposta do pesquisado, não 

havendo possibilidade de tergiversar, diferente se no caso estivesse cinco variáveis 

como preconiza as escalas de Likert convencionais, haveria maior propensão à 

fuga nas respostas. Dessa forma, levantou-se as seguintes questões: 

• Na parte Macro - O tempo de moradia do extrativista na reserva ou 

comunidade que ele habita; a quantidade atualmente de famílias existentes 

em cada comunidade pesquisada; a fonte de renda dessas famílias; o 

potencial econômico dos produtos da Resex; a forma de gestão e 
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organização da reserva aplicada no momento; se há perspectivas de 

crescimento da reserva através da melhoria de boas práticas na cadeia 

produtiva da CDB; e por fim na divisão macro, conhecer o que os 

extrativistas esperam do futuro da reserva em que habitam.  

• Na parte micro - Do questionário (é mais específica e direta ao estudo) 

conheceu-se a forma atual de coleta, quebra, manuseio e comercialização 

da CDB; o rendimento obtido com a produção da CDB; a quantidade de 

produção em barricas e os preços praticados nos últimos anos (entre 2006 a 

2010); quem determina o preço do mercado da CDB; a quantidade de 

picadas e castanheiras em que cada extrativista tem em sua colocação; as 

maiores dificuldades para obtenção de melhores rendimentos provenientes 

da CDB; o valor hora do trabalho no processo produtivo da CDB; conhecer 

através da proposta de boas práticas se as referidas atividades são 

desenvolvidas ou não; e para finalizar a parte micro dos dados conheceu-se 

o tempo em horas e dias (em que período do ano), os materiais e utensílios 

necessários, o quantitativo de pessoas que são utilizados para cada uma das 

atividades das boas práticas.  

b) A segunda metodologia ocorreu através do método de observação direta. Para Yin 

(2005, p. 119), esse método aborda “[...] os fenômenos de interesses não são 

puramente de caráter histórico, encontrar-se-ão disponíveis para observação alguns 

comportamentos ou condições ambientais relevantes.” Tal método se faz 

importante utilizar pelo fato de servir como fonte alternativa e de 

complementaridade dos resultados a serem obtidos em estudo de casos. Sobre o 

método de observação Marconi e Lakatos (2010 (b), p.76) consideram que “não 

consiste em apenas ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que 

se deseja estudar”. O método de observação contribui para que o pesquisador possa 

identificar e examinar provas necessárias ao estudo em questão sobre as quais os 

próprios entrevistados não têm noção do que se pretende obter (MARCONI e 

LAKATOS: 2010(b)), “[...] é o exame minucioso ou a mirada atenta sobre um 

fenômeno, no seu todo ou em algumas de suas partes; é a captação precisa do 

objeto examinado” (RICHARDSON: 2010, p. 259). De acordo com Marconi e 

Lakatos (2010 (b)), o método de observação apresenta quatro tipos de 

modalidades, dos quais se classificou para o referido trabalho. 
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• Sobre os meios utilizados no método de observação, utilizou-se o 

de observação não estruturada ou assistemática, pois a atividade do 

pesquisador será mais flexível, não se preocupando em seguir 

roteiros pré-determinados (RICHARDSON: 2010), apenas foram 

cumpridos os pressupostos preconizados no plano de pesquisa, que 

neste caso teve como apoio a utilização do próprio questionário de 

pesquisa.  

• Quanto à segunda modalidade do método de observação, foi do 

tipo observação não participante. “Na observação não participante, 

o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade 

estudada, mas sem integrar-se a ela: permanece de fora [...] não se 

deixa envolver pelas situações; faz mais o papel de espectador” 

(MARCONI e LAKATOS: 2010 (b), p.78). 

• Quanto ao número de participantes, a modalidade de observação foi 

do tipo individual. O pesquisador efetuou algumas “[...] inferências 

ou distorções, pela limitada possibilidade de controles [...] pode 

intensificar a objetividade de suas informações, indicando, ao anotar 

os dados, quais são os eventos reais e quais as interpretações” 

(MARCONI e LAKATOS, 2010 (b), p. 79).  

• Quanto ao lugar onde se desenvolveu a observação, a mesma é 

classificada como trabalho de campo. Foram realizadas no 

ambiente real da pesquisa, ocorrendo o registro dos dados no 

momento em que eles vão acontecendo (MARCONI e LAKATOS: 

2010 (b)).  

2.5 Método de Análises dos Custos da Cadeia Produtiva de Boas Práticas 

Os dados coletados foram analisados de maneira comparativa em duas RE: REROP no 

Estado de Rondônia e RECM no Acre, que foi o parâmetro comparativo. Efetuaram-se os 

levantamentos para as análises quantitativas e as análises do custeio de cada processo 

produtivo da cadeia de produção da CDB, definindo as categorias de custos alocadas a cada 

processo preconizado como parâmetro da aplicação das boas práticas, conforme fluxo de 

atividades previsto a seguir na figura 29. 
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Figura 29: Fluxo de atividades das boas práticas da cadeia produtiva da castanha do Brasil 

Antes de se considerar a metodologia para medir as atividades de custeio, deve ser 

definido o que é custo e despesa. Custo para Martins (2008) é um gasto de um bem ou serviço 

utilizado na atividade produtiva. Despesa é o “[...] bem ou serviço consumido direta e 

indiretamente para a obtenção de receitas” (MARTINS: 2008, p. 25), e está relacionado às 

atividades meios do processo de produção. 

O tipo usual para se classificar os custos “[...] é a que leva em consideração a relação 

entre o valor total de um custo e o volume de atividade numa unidade de tempo. Dividem-se 

basicamente os custos em fixos e variáveis” (MARTINS: 2008, p. 49). Os custos variáveis 

são aqueles que oscilam em detrimento da capacidade produtiva em um determinado período, 

portanto se for considerado que uma quantidade de sacos de aniagem aumenta porque foram 

inseridos mais extrativistas no processo de coleta ou mesmo porque houve uma boa produção 

das castanheiras em um determinado ano, tem-se um custo variável que ocorrerá em face da 

elevação da produção da CDB, que necessariamente é um custo direto. Os custos fixos são 

aqueles que estão ligados independentemente da produção acontecer ou não (MARTINS: 

2008). Um exemplo a ser dado é se uma cooperativa de coleta de CDB aluga um grande 

galpão com contrato anual de um valor qualquer para o armazenamento dos sacos de 

castanha, se pensar que os meses de coleta (produção da CDB) são compreendidos entre os 

meses de novembro de um determinado ano a março do ano seguinte, tem-se que a 

cooperativa gerou custos fixo sem haver produção no restante do ano, a não ser que haja 

outros produtos que possam compensar o custo fixo gerado com o aluguel do galpão. 

Sobre custos diretos, Leone e Leone (2010, p. 12) consideram que são aqueles “[...] 

facilmente identificados com o produto, isto é, seja direto (em que não haja a necessidade de 

rateio) e que seja variável diante da variabilidade de um indicador que represente o produto, a 

operação, o processo, o componente ou atividade”. 

Basicamente, para este estudo utilizou-se como medida de alocação dos custos 

variáveis da mão-de-obra e dos utensílios ou materiais consumidos diretamente no processo 

produtivo, que dependerão inteiramente do volume da produção da CDB. Sobre essa condição 
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caracterizou-se em:  

a) Recursos de input de transformação de mão de obra do extrativista em todo o 

processo previsto na figura 31 que foi informado através da medida de valor 

médio da hora/atividade, praticada em cada uma das reservas a ser pesquisada. 

Para se chegar à uma hora que possa ser considerada uniforme, pois na 

pesquisa primária obtiveram-se valores distintos e não uniformes, trabalhou-se 

com a aplicação técnica média estatística para se chegar a um dado padrão, 

principalmente com relação ao tempo usado para cada uma das atividades das 

boas práticas na cadeia produtiva da CDB; 

b) Recursos de input transformado de material e utensílios utilizados em cada 

etapa das atividades previstas na figura 31; foram caracterizados como: 

• Facão para limpeza, cortes de cipós e quebra dos ouriços, lima chata 

para amolar facão, pegador de castanha conhecido como mão de onça 

(que não é comprado e sim facilmente fabricado pelo próprio 

extrativista), paneiro para coleta da castanha, sacos de aniagem, botas 

de borracha, calça de tecido grosso, barbantes e cordas para amarrar os 

sacos4. Para se chegar a um padrão dos custos desses utensílios, 

efetuou-se uma cotação de preço nos comércios locais, para se chegar a 

um preço médio dos itens mencionados e que foram utilizados no 

processamento de algumas atividades previstas de boas práticas. 

c) Em agrupamentos as atividades, que de acordo com os próprios extrativistas, 

foram realizadas de forma simultânea no mesmo dia ou em conjunto com 

outras atividades. 

• Agrupou-se em uma quantidade total de dias as atividades: mapeamento 

dos castanhais e limpeza dos piques; 

• Agrupou-se em uma quantidade total de dias as atividades: 

amontoamento e coleta, quebra, separação e transporte das castanhas 

até as casas dos extrativistas. 

                                                           
4 O parâmetro dos utensílios e materiais utilizados foi extraído do Comunicado Técnico n.156, da Embrapa- Rio 
Branco – AC: Dez/2002. Entretanto, tais materiais e utensílios podem não refletir a realidade do momento tendo 
em vista que o processo de boas práticas quanto ao conhecimento destes será verificada na pesquisa, sendo assim 
estando apenas como objetos de explicação da metodologia de custeio a ser adotada e que poderá ser alterada de 
acordo com a realidade encontrada, portanto pode não ser observado a utilização de alguns dos recursos de 
inputs de materiais listados.  
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d) Para as atividades de: lavagem e secagem; armazenamento; transporte até a 

cidade e comercialização (direta com marreteiro) não se efetuou agrupamentos 

em quantidades totais de dias, de acordo com os extrativistas tais atividades 

são realizadas em dias distintos, não sendo simultâneas.  
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TEMPO EM DIAS QMST (2) CUMST (3) CTMST (4)  CUMOA (6) CTMOA (7) VUL (11) VTL (12)

RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA DO BRASIL RESULTADO FINAL

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE

ARMAZENAMENTO

LAVAGEM E SECAGEM

SEPARAÇÃO DAS MELHORES CASTANHAS

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM SACOS

QUEBRA DOS OURIÇOS

LIMPEZA DOS PIQUES

AMONTOAMENTO E COLETA DOS OURIÇOS

QMLP (10) RF =(CT (9) ‐ VTL  (12))

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO CASTANHAL

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS  NA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA DO BRASIL

ATIVIDADES BOAS PRÁTICAS MST (1) QMOA (5)
 CG (8) =(CTMOA + 

CTMST) CT (9)

 
Figura 30: Mapa de inserção dos custos e receitas das atividades das boas práticas. 
 
Quadro 6: Legenda dos Custos na Cadeia Produtiva da CDB. 

MST (1) Materiais Utilizados ou Serviços Terceirizados 
QMST (2) Quantidade Média de Materiais ou Serviços Terceirizados 
CUMST (3) Custo Unitário dos Materiais ou Serviços Terceirizados 
CTMST (4) Custo Total dos Materiais ou Serviços Terceirizados 
QMOA (5) Quantidade de Mão de Obra na Atividade 
CUMOA (6) Custo Unitário de Mão de Obra na Atividade 
CTMOA (7) Custo Total de Mão de Obra na Atividade 
CGA (8) = (CTMOA + CTMST) Custos Gerais por Atividades Agrupadas = Custos Totais Mão de Obra na Atividade mais Custos Totais de Materiais e Serviços Terceirizados 
CT (9) = CGA (8) Custos Totais das Atividades Agrupadas 
QMLP (10) Quantidade de Latas Produzidas Safra (2010/2011) 
VUL (11)  Valor Unitário da Lata 
VTL (12)  Valor Total da Lata (receita) 
RF (13) Resultado Final (Custos menos Receitas) 
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2.6 Tabulação dos Dados e Apresentação dos Resultados 

Tanto dados qualitativos quanto os quantitativos foram tabulados com auxílio de um 

aplicativo de planilha de Excel® que mensurou os resultados e os gerou em tabelas e gráficos. 

Esses resultados são dispostos em duas maneiras: apresentação tabular numérica dos dados 

coletados em forma de linhas e colunas e em formato gráfico para visualização mais rápida e 

clara dos fenômenos dispostos. Os quadros, figuras, gráficos e tabelas estão dispostos junto às 

análises para facilitar a leitura e a visualização dos mesmos.  

Para analisar os resultados obtidos na pesquisa foram desenvolvidas as seguintes 

análises: resultados tabulados dos dados quantitativos, mais resultados dos dados qualitativos, 

mais os apoios bibliográficos; assim as análises foram pautadas em dois resultados obtidos 

com a pesquisa primária e um resultado obtido de pesquisa secundária que foi o balizamento 

bibliográfico. 
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Capítulo 3 - Resultados e Discussões  

Neste capítulo são realizadas as análises e discussões dos resultados obtidos na 

pesquisa primária. Utilizou-se nessa análise recortes de referenciais bibliográficos; as falas de 

alguns dos pesquisados; a opiniões e a impressão do pesquisador, com base nas observações 

realizadas e outras partes constantes neste e em outros trabalhos. Tudo isso para dar maior 

balizamento às análises. Esta análise é dividida em duas partes. A primeira diz respeito aos 

dados socioeconômicos que chamou-se no questionário de: “Questões para análise macro do 

problema”. A importância de se ter levantado dados com viés macro do problema é para se 

conhecer outras implicações que podem ter relação indireta com o problema maior, que neste 

caso considera-se ser a inexistência de qualidade de vida aos povos extrativistas em função da 

baixa renda auferida da produção e comercialização dos produtos da floresta. Na segunda 

parte, analisaram-se as: “Questões para análise micro do problema”, neste caso são essas as 

que darão base à resposta da questão problema, dos objetivos e hipótese suscitados neste 

estudo.  

Nas análises procurou-se efetuar as relações necessárias para se conhecer e 

determinar se há ou não vantagens econômicas para a inserção de boas práticas da CDB para 

RE de Rondônia. Faz-se importante também abordar sobre comparações a serem realizadas. 

Preferiu-se, primeiramente, analisar os dados obtidos na REROP. Dessa forma, as discussões 

serão observadas através das análises realizadas nos dados da REROP mais os dados entre as 

mesmas variáveis obtidas na RECM. Na RECM foram realizadas poucas considerações sobre 

os dados obtidos por considerar que sejam dados paramétricos ao que se pretende como 

objetivo neste estudo e que não merecem ter desdobramentos mais detalhados. 

3.1 Reserva Extrativista Rio Ouro Preto – REROP 

3.1.1 Dados sócios econômicos das comunidades Divinos Espirito Santo, Petrópolis, 
Sepetiba, Floresta e Ramal do Pompeu.  

A REROP tem listadas doze comunidades de acordo com o levantamento do ICMBio 

de Guajará Mirim. Nova, Esperança, Ramal do Pompeu, Ramal dos Macacos, Floresta, Três 

José, Petrópolis, Nossa Senhora do Seringueiro, Divino Espírito Santo, Ouro Negro, Sepetiba, 

Nova Colônia e Serra Grande. Dentre as doze comunidades, optou-se por trabalhar com 

apenas cinco.  

O gráfico a seguir (figura 31) dispõe sobre o quantitativo de famílias selecionadas 

para a pesquisa. Vale salientar que o resultado total de famílias ou representantes de famílias a 
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ser pesquisada foi definido quanto à utilização de ferramental estatístico que apontou um 

quantitativo de 11 famílias a serem pesquisadas. 

 
Figura 31 Gráfico quantitativo de extrativistas pesquisados nas comunidades da REROP 

O gráfico a seguir (figura 32) apresenta a média do tempo de moradia na REROP e 

consequentemente o período em que os moradores vivem a ganhar seu sustento em RE. A 

maioria dos representantes das famílias pesquisadas relatou que estão na REROP há bastante 

tempo. A média geral está em torno de 28 anos. Esse dado torna-se importante em função de 

absorver dos extrativistas a perspectiva nesses anos de avanço ocorrido durante o tempo em 

que estão habitando na RE. Ao serem questionados sobre todo esse tempo como moradores da 

REROP muitos relataram que os avanços foram poucos. Para um morador da comunidade 

Divino Espírito Santo, no passado era bem melhor, tinha mais caça, pesca, e com a 

fiscalização por parte do IBAMA, muitos dos problemas para a subsistência apareceram em 

função dos impedimentos legais. Para outro morador da mesma comunidade, em épocas de 

cheia do Rio Ouro Preto, não há pesca, a caça está cada vez mais difícil e o que dá para se 

alimentar vem do plantio de mandioca para a produção de farinha. A farinha é, de acordo com 

o mesmo morador, a salvação dos extrativistas, mesmo assim não podem fazer mais capoeira 

em função da limitação da área destinada pelo ICMBio. Em uma das falas de um dos 

extrativistas “[...] o pessoal do ICMBio pensa que a gente quer ganhar dinheiro derrubando 

árvore, a gente quer é comer como antes, quer sobreviver seu moço”. Isso demonstra bem a 

situação das famílias moradoras da REROP, cada vez mais há o abandono destes para as 

cidades a procura de melhores expectativas para suas famílias. A maioria dos extrativistas tem 

moradias na cidade e todos acabam, de acordo com nossas observações, fazendo de suas 

colocações uma espécie de sítio onde passam uma semana ou um final de semana com o 
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intuito de plantar mandioca, para produção de farinha e dessa forma voltam para a cidade para 

vender a sua produção. 

Na RECM, em Xapuri, nas comunidades pesquisadas, observou-se a inversão disso, 

é evidente que há maior estrutura para a manutenção dos moradores em suas colocações. Há 

energia elétrica em alguns lugares, escolas, saúde e acesso fácil em algumas das comunidades 

que foram visitadas.  

 
Figura 32: Gráfico quantitativo em anos de moradia na REROP 

A maioria dos extrativistas não tem outra fonte de renda, fora a própria venda dos 

produtos extrativistas. A quantidade de moradores que tem uma aposentadoria ou mesmo a 

ajuda de um filho que mora na cidade e contribui para ajudar na própria subsistência dos 

demais membros da família moradores da RE é baixa. O gráfico a seguir (figura 33) 

demonstra esse resultado, como pode ser observado do total de dez famílias pesquisadas, 70% 

não tem outra fonte de renda, 30% têm outras que são duas aposentadorias e um extrativista 

que relatou que tem uma ajuda de um filho que mora na cidade.  
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Figura 33: Gráfico do quantitativo de extrativista que tem outra fonte de renda. 

Foi questionado aos representantes das famílias se os mesmos eram associados ou 

mesmo vinculados a algum tipo de cooperativa extrativista ou associação. Na cidade de 

Guajará Mirim, existem algumas entidades representativas dos extrativistas, dentre as 

destacadas ASAEX e a ASROP, que são as mais conhecidas. Dos dez representantes das 

famílias pesquisados sete disseram ser associados à ASAEX, dois a ASROP (figura 34) e 

apenas um disse não ser associado a nenhuma delas. Sobre este fato, observou-se que as 

associações não têm muita representação política, apesar de fazerem parte do conselho 

deliberativo da REROP, junto ao ICMBio. Para a maioria dos extrativistas as associações 

lutam muito para conseguir atender as reivindicações dos extrativistas, mas infelizmente não 

há força política e se não há força política consequentemente não há como atender as 

necessidades dos associados. A ASAEX tem sede própria na cidade de Guajará Mirim, conta 

com um regimento interno e de acordo com o atual presidente, as coisas estão melhores que 

antes. Na reunião promovida pelo ICMBio no dia 17/março de 2011, no auditório da 

secretaria municipal de meio ambiente da cidade de Guajará Mirim, que aconteceu com os 

representantes do conselho da REROP e demais moradores da RE, verificou-se que em 

algumas das intervenções realizadas pelos extrativistas há um generalizado descontentamento, 

muitos esperam do ICMBio uma solução para os problemas de geração de renda e de 

melhores condições de infraestrutura para suas situações. 
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Figura 34: Gráfico quantitativo de extrativistas vinculados a associações 

 
Na figura 35 foi elencado uma lista de produtos tipicamente oriundos do extrativismo 

para os pesquisados responderem quanto aos que mais geram renda para eles. Dos produtos 

propostos a maioria não tem importância na geração atual da renda das famílias. Isso pode 

demonstrar que muitos estão desacreditados e até mesmo não puderam perceber que há 

possibilidade de gerar mais renda com a inserção de outros produtos, mesmo que esses não 

venham a gerar renda elevadas, mas possam vir a ser fontes de alternativas para a subsistência 

das famílias, como por exemplo, a criação de pequenos animais para consumo como porcos, 

galinhas, a criação de uma vaca por família para produção de leite, a plantação de milho, 

arroz, feijão, hortaliças, frutas e outras culturas. Observou-se que praticamente todas as 

famílias que se visitou nas comunidades mencionadas não criam animais para consumo. Na 

comunidade Divino Espírito Santo, as duas famílias pesquisadas não criam e nem há outras 

formas de produção tanto para subsistência como para a geração de renda, infelizmente vivem 

apenas da venda da farinha, pois de acordo com um dos moradores “[...] a caça sumiu, a 

pesca na cheia não dá peixe, num podemu derrubar um cipó pra vender pra fazer vassoura 

na cidade porque os homem prende a gente, o que fazemos? Vamo simbora pra cidade aqui a 

gente não se aguenta não”. Dos produtos que mais geram renda é enfatizada a farinha e a 

castanha com muita importância e com pouca a borracha. Os demais produtos não foram 

considerados atualmente como geradores de renda para as famílias pesquisadas e isso 

corrobora a análise realizada. 

Diferente dessa realidade, nas comunidades da RECM, em Xapuri, observou-se que 

há um grupo de produtos que são produzidos, muitos para a própria sobrevivência. Na 

comunidade Simitumba ao chegar a umas das residências para a pesquisa, foi verificado que o 
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dono da casa não estava, mas a senhora, dona da casa e as crianças estavam. Essa moradora 

relatou que lá na sua colocação não tem problema com falta de alimentos para subsistência. 

Eles plantam milho, arroz, amendoim, feijão, hortaliças, tem galinha, porcos e uma vaca, e, de 

acordo com ela, a maioria das famílias também tem outras opções de subsistência, até mesmo 

efetuam trocas de produtos. Nesse mesmo dia, os filhos estavam ralando milho para produção 

de canjicas e pamonhas. A senhora relatou que faz em grande quantidade e depois sai para 

trocar com as demais moradores da comunidade. Ela nos relatou que técnicos do ICMBio-AC 

vem orientando constantemente as famílias para que elas possam ter mais opções de produtos 

e consigam pelo menos ficar assentados em suas colocações, sem ter a necessidade de 

abandonar e irem para as cidades engrossar as filas de desempregados ou dos subempregos.  
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Figura 35: Gráfico dos Produtos que mais geram renda aos extrativistas da REROP. 
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O gráfico a seguir (figura 36) foi gerado a partir de uma pergunta do questionário 

realizada com o intuito de se saber quais produtos apresentam maior potencial a ser explorado 

na REROP. Dentre os produtos propostos, o artesanato da floresta e a retirada de madeira 

autorizada foram os que mais tiveram representação por parte dos extrativistas pesquisados. 

Dentre esses produtos, o que mais chama atenção é o artesanato da floresta, de acordo com 

observações realizadas, muitos extrativistas relataram que se houver maior capacitação eles 

podem conseguir obter maiores rendas do artesanato da floresta. Uma senhora moradora da 

comunidade Ramal do Pompeu já produz e comercializa alguns produtos esporadicamente. 

Segundo ela, faltam incentivos para melhorar a qualidade do que fazem, falta também 

divulgação dos produtos. Quanto aos demais produtos, os extrativistas não consideram ser 

potenciais. Compreende-se que parte do portfólio de produtos proposto se faz necessário que 

se estude em maiores detalhes, pois se considera que há possibilidade de se criar uma agenda 

de produtos extrativistas que possam gerar maiores rendas aos moradores da REROP. Uma 

surpresa que foi constatada diz respeito à farinha e a castanha. A farinha é atualmente o 

produto que mais gera renda para os extrativistas, mas mesmo assim 70% dos entrevistados 

consideraram como um produto de pouco potencial, o mesmo diz respeito à castanha, 80% 

dos entrevistados consideram-na como um produto de pouco potencial. 

O gráfico previsto na figura 37 menciona um resultado que já era esperado, tendo em 

vista todas as observações realizadas quanto à gestão das cooperativas e associações na 

REROP. A maior parte dos entrevistados confirma que não existe uma gestão organizada. 

Entretanto, há uma conscientização deles se organizarem. Muitos relataram que se houver 

maior organização: dos extrativistas, das associações e de demais entidades representantes dos 

extrativistas poderá haver melhores resultados para a comercialização dos produtos originados 

da REROP. Essa organização deve primeiramente acontecer com auxílio das entidades do 

governo no que tange a capacitação dos extrativistas para buscarem alternativas viáveis que 

possam mitigar impactos negativos a floresta sem que isso possa ser um empecilho à própria 

manutenção do extrativista na RE. Sobre essa consideração um dos moradores da comunidade 

Floresta menciona que há intenção do ICMBio e outras entidades desenvolverem junto com 

os extrativistas capacitações para ajudar a melhorar a produção dos produtos.  
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Figura 36: Gráfico dos produtos com potencial de exploração para maior geração de renda aos extrativistas da REROP. 
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Figura 37: Gráfico sobre o resultado para conhecimento se existe gestão organizada na REROP. 

A análise a seguir refere-se ao ganho de dinheiro na REROP (gráfico 38). A 

alternativa proposta primeiramente versa sobre se o ganho de dinheiro vem tendo crescimento 

e, portanto, não atende as necessidades dos moradores nas comunidades pesquisadas. De 

acordo com a maioria dos pesquisados, eles discordam face ao constante declínio da 

economia na REROP e que reflete no abandono por parte de muitos moradores de suas 

colocações, isso para alguns dos extrativistas é um reflexo da percepção de que não está mais 

sendo suportado o fato de não conseguirem nem mais sobreviver subsistentemente dos 

produtos das suas colocações. 

Na mesma pergunta (gráfico 39), gerada por outra variável de resposta para a 

questão, desejou-se saber se o ganho de dinheiro na REROP vem tendo um crescimento 

moderado/gradativo. Para quase a totalidade de extrativista, isso é o que vem ocorrendo. De 

acordo com um morador da comunidade Sepetiba, o problema reside na falta de condições 

básicas para mantê-los nas suas colocações. Morador há mais de 30 anos da RE, percebeu que 

não ocorreram melhorias na REROP, pelo contrário, ao ser questionado o mesmo relatou que 

antes se conseguia sobreviver melhor e com mais fartura, para ele a proteção do meio 

ambiente é uma coisa muito boa, mas vem afetando significativamente a sua sobrevivência 

“eu tenho minha colocação hoje como um sítio, venho final de semana da cidade, fico uns 

dois, três dias e volto, num dá pra ficar mais tempo por que num tem como comer [...] na 

cidade pelo menos a gente se vira como pode, um filho ajuda um outro parente, no meio do 

mato é diferente”.  

O gráfico da figura 40 versa a respeito ainda sobre o ganho de dinheiro na REROP. 

Conforme a maioria dos extrativistas pesquisados, há uma discordância entre o ganho de 



110 
 

 

dinheiro na REROP. De acordo com um morador da comunidade Floresta, o que tem é que a 

REROP vem regredindo.  

A variável seguinte (figura 41), ainda ancorada na mesma pergunta sobre os ganhos 

de dinheiro na REROP. Para a maioria dos extrativistas pesquisados há outra discordância 

quanto ao bom crescimento e ao fato disso atender as suas necessidades. Vale destacar que 

40% dos pesquisados foram neutros, nem concordaram e nem discordaram da variável sobre 

os ganhos de dinheiro na REROP. 

Para finalizar a sequência de variáveis da mesma questão proposta, o gráfico da 

figura 42, dispõe que 80% dos pesquisados discordam dessa variável de que o ganho de 

dinheiro na REROP vem tendo um crescimento rápido e atende as necessidades. 20% não se 

manifestaram. 

 
Figura 38: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na REROP (primeira variável). 

 
Figura 39: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na REROP (segunda variável). 
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Figura 40: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na REROP (terceira variável). 

 
Figura 41: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na REROP (quarta variável).  
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Figura 42: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na REROP (quinta variável). , 

As RE de acordo com Allegretti (1989, p. 23) “[...] são áreas ocupadas e/ ou 

destinadas aos grupos sociais que têm sua sobrevivência dependente da utilização de produtos 

nativos da floresta e realizam uma exploração ecologicamente sustentada”. Tendo como base 

a citação da autora, questionou-se aos extrativistas qual era o futuro das RE, e principalmente 

qual o futuro dos moradores das RE. Gerou-se dentro da mesma pergunta três variáveis que 

foram propostas como alternativa de resposta a uma única pergunta. A primeira variável versa 

sobre o fato das reservas acabarem aos pouco por falta de incentivos dos órgãos do governo, 

50% dos pesquisados discorda dessa alternativa, 30% teve uma resposta neutra e apenas 20% 

concordam que há um fim programado para os moradores da RE. Isto se explica pelo fato de 

que não se está criando gerações para dar continuidade e perpetuação da cultura extrativista. 

Uma triste realidade que vem gradativamente ocorrendo com esses povos desde o declínio 

final da borracha. Como pode ser observada na figura 32, dos moradores pesquisados uma 

boa parte é residente há mais de 30 anos em RE, o que pode demonstrar uma certa insistência 

em acreditar que as coisas podem se modificarem em favor dos extrativistas. Muitos 

praticamente nasceram em RE e muitos desses moradores tem idade média acima de 50 anos 

de vida. As gerações atuais desses pais e avôs, filhos típicos de RE estão percebendo a 

decadência ao longo dos anos e estão também percebendo que seus filhos e netos não querem 

passar os problemas que seus pais e avôs passaram, e, atualmente, vem passando. Muitos vão 

à procura de empregos ou subempregos nas cidades próximas, como o caso dos 

empreendimentos hidrelétricos no Rio Madeira. Relatos por parte dos mais idosos informam 

que boa parte dos jovens filhos e netos de extrativistas estão saindo para trabalhar na 

construção das referidas hidrelétricas. 
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Os resultados da variável que tem como base a mesma questão sobre o futuro das RE 

(figura 44) apresentou na sua maioria neutralidade, os extrativistas nem concordam nem 

discordam sobre a forma como vem acontecendo os investimentos na REROP. Poucos 

investimentos por parte das entidades do governo, isso de acordo com a análise da pesquisa 

isso é de certa forma um reflexo da falta de motivação que existe em acreditar que há 

melhoras para o futuro da REROP. 

Sobre a última variável da mesma questão (figura 45), a maioria dos extrativistas 

entrevistados concorda sobre o fato de haver melhoria nos próximos anos em função da ajuda 

por parte de entidades não governamentais, universidades e demais entidades de pesquisas. 

Mas ficou bem claro que muitos vêm essas ajudas como algo muito fragmentado, nada que 

possa ser caracterizado como um programa sistemático que venha a trazer recursos e melhoria 

na infraestrutura das RE.  

 
Figura 43: Gráfico sobre o futuro das Reservas extrativistas (primeira variável). 

 
Figura 44: Gráfico sobre o futuro das Reservas extrativistas (segunda variável).  
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Figura 45: Gráfico sobre o futuro das Reservas extrativistas (terceira variável).  

Na questão sobre a forma como os extrativistas procedem a coleta, quebra e 

manuseio da CDB no interior das floresta todos afirmaram que ainda desenvolvem um 

modelo aprendido no passado. Não houve nos relatos deles nenhuma forma diferenciada de 

efetuarem tais atividades. Dessa forma, o processo é ainda bastante tradicional na REROP. De 

acordo com um morador da comunidade Ramal do Pompeu, eles chegam nos castanhais e vão 

andando e observando os ouriços nos piques, dessa caminhada vão coletando e amontoando 

uma quantidade boa para depois da caminhada voltarem e efetuarem a quebra, o manuseio é 

no ato da quebra, vão guardando nos sacos de aniagem. Os sacos dependendo do horário e do 

tempo (muito tarde e chuva) são transportados pelos extrativistas até as casas, quando o 

tempo não tá adequado, com muitas chuvas o que torna os sacos e a própria castanha mais 

pesada para o transporte, eles deixam em uma mesa elevada construída para guardar 

provisoriamente os sacos de castanhas, para que em dias posteriores dependendo do tempo 

possam transportar. 

O gráfico da figura 46 se refere ao tempo aproximado do quanto a família do 

extrativista pesquisado pode se sustentar com o dinheiro da venda somente da CDB. Apesar 

do volume baixo de produção da castanha, muitos dos extrativistas relataram que essa 

condição é boa, é possível se manter com a venda da CDB durante um mês. Na RECM a 

mesma variável (figura 71) apresentou resultados ótimos, a grande maioria quase 100% (14) 

dos extrativistas pesquisados apontou que na RECM as famílias se mantem da venda da CDB 

por mais de quatro meses. Alguns desses extrativistas disseram que se for para a família 

somente comprar alimento dá pra ficar uns seis meses sobrevivendo, mas ainda têm outras 

demandas como remédios, roupas, calçados e outras necessidades não tão básicas para a vida 
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nas colocações, conforme relatou alguns dos pesquisados da RECM. Contrariamente a isso, 

inferiu-se com base na mesma variável que as famílias das comunidades da REROP, mesmo 

apresentando uma variável considerada “BOA” apresenta-se como ruim, se comparada aos 

resultados da mesma variável na RECM. 

 
Figura 46: Gráfico sobre quanto tempo as famílias conseguem se manter com a venda da CDB. 
 

Uma das variáveis que proporcionaram a obtenção para determinar os resultados 

econômicos deste estudo está permeada na produção e na comercialização. O gráfico da 

figura 47 apresenta média de três variáveis distintas das cinco comunidades estudadas entre os 

anos de 2006 a 2010. Se forem somadas as médias das comunidades dos valores vendidos se 

obtém um valor médio total entre os anos de 2006 a 2010 de R$ 1.313,70; uma média de R$ 

131,37 por família na média anual, um dado econômico que não há nem a necessidade de 

maiores desdobramentos por se tratar de algo insignificante do ponto de vista da geração de 

renda para uma família. Se houver a comparação com a mesma variável da RECM (figura 

72), onde o valor foi de R$ 9.966,00 e dividir-se esse valor pela quantidade de famílias 

pesquisadas, que foram quinze, chegará a um valor de R$ 664,40 por família na média dos 

cinco anos analisados. Vale destacar que nem mesmo para as comunidades da RECM pode 

ser considerado um resultado ótimo, apesar de haver informações de que as famílias 

conseguem ficar um pouco mais que quatro meses sobrevivendo da venda (figura 71) da CDB 

na RECM. Outro ponto que influencia diretamente nesse valor vendido é a quantidade de 

latas produzidas anualmente pelas RE. Há muitos problemas quanto ao carregamento 

(produção) das castanheiras em que em alguns anos as castanheiras carregam bem, 

consequentemente há um volume maior de produção e um maior faturamento, e em outros 

anos não. Um extrativista da REROP, comunidade Petrópolis, relatou que na sua colocação 

tem aproximadamente 200 castanheiras e tem ano que nenhuma carrega um ouriço, ele 
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informou que são árvores velhas e que as mesmas não produzem mais devido ao tempo que 

tem de vida. O preço da lata, no caso das comunidades da REROP, são todos praticados pelos 

atravessadores, na linguagem dos extrativistas, os marreteiros bolivianos. O preço de compra 

é uma prática do mercado e, dependendo do volume e da procura, o preço é bom ou ruim. 

Essa prática é a tão conhecida na economia clássica da Lei da oferta e da procura. Apesar de 

haver nitidamente uma relação de economia de escala em favor da RECM, que dá ao 

extrativista morador das comunidades da RECM melhores resultados econômicos e 

financeiros, tornando a referida reserva mais competitiva em volume de produção de 

castanha, prefere-se acreditar que tal vantagem se deve as modernas práticas tecnológicas que 

tornaram de fato o que é hoje a RECM em produção de CDB.  

 
Figura 47: Gráfico sobre a quantidade em latas produzidas, o valor médio em reais e a média do valor total 
vendido entre os anos de 2006 a 2010. 

O gráfico da figura 48 se refere à quantidade aproximada de piques ou picadas 

(pequenos caminhos por onde passam as pessoas); e também a quantidade de castanheiras 

existentes em cada uma das colocações dos extrativistas pesquisados nas comunidades da 

REROP. Este dado é importante para corroborar sobre o que foi mencionado por um 

extrativista da comunidade Petrópolis, ou seja, há muitas castanheiras na REROP se for 

comparar com a quantidade de colocações, é uma média de quase 60 castanheiras por família 

e 30 por picadas. Se analisar que uma castanheira pode carregar em média 29 ouriços por ano, 

se a capacidade de cada ouriço for em média de 16 castanhas, tem-se, por exemplo, a seguinte 

conta: 60 castanheiras, vezes 29 ouriços, vezes 16 castanhas, isto é, 27.840 castanhas, 

considerando que cada castanha tenha em média nove gramas, têm-se 250.560 gramas, ou 

seja, 2.506 quilos. Considerando ainda que uma lata comporta aproximadamente 10 kg, 

resultariam 250 latas por família. É infinitamente melhor do que os dados apresentados da 
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produção média (15; 32,4; 31,2; 21,4; 20,8 latas) das comunidades pesquisadas na REROP 

(figura 47). Entretanto, não se pode considerar isso como um axioma, pois a produção das 

castanheiras é bastante oscilante e isso compromete uma análise mais fiel. A referida 

exposição foi apenas para que se tivesse uma ideia do quanto existem de castanheiras para 

atender a quantidade de moradores das comunidades pesquisadas, se estas fossem pelo menos 

70% produtivas, conforme os dados do cálculo citado nesta análise, teriam uma possibilidade 

altamente viável de se intensificar melhores práticas nas comunidades da REROP.  

 
Figura 48: Gráfico sobre a quantidade média de piques de castanha, de castanheiras e de castanheiras por piques, 
na REROP. 

A análise que segue se refere à figura 49, que diz respeito ao conhecimento das 

principais dificuldades para se obter maiores rendimentos da venda da CDB pelos 

extrativistas. Foram dispostos onze variáveis, com possibilidade de três respostas cada uma. 

De acordo com o que foi observado na pesquisa com os extrativistas, a maioria das variáveis 

dessa questão apresentou resultados já esperados sobre as maiores dificuldades encontradas 

para se obter maiores rendimentos com a venda da CDB. Dessa forma, as análises foram as 

seguintes: 

• A variável transporte do ponto de quebra até a casa dos extrativistas teve um 

acentuado resultado face as muitas dificuldades relatadas por eles. Na 

comunidade Ramal do Pompeu, uma extrativistas relatou que esse processo 

quem faz é o próprio extrativista. Não há animais para transportar, nem mesmo 

carrinhos que possam adentrar na floresta e facilitar o carregamento e o 

transporte até as casas dos extrativistas. O extrativista transporta nas costas um 
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saco de 50 a 60 quilos floresta afora até as suas casas. Dependendo da distância 

a ser percorrida, isso pode levar de uma a duas horas. No transporte até a 

cidade de Guajará Mirim, onde é comercializado a CDB, quem o faz é o 

próprio extrativista que se encarrega de levar em carros alugados ou quando 

disponível nos carros do próprio ICMbio. Na RECM, esse processo quem o faz 

é o comprador, que neste caso é realizado em sua maioria pelos transportes das 

próprias cooperativas, as quais os extrativistas são associados. Na RECM 

existe também um acentuado quantitativo apontado de dificuldades quanto ao 

transporte do ponto de quebra até as casas dos moradores (figura 78). Isso se 

deve ao elevado volume de produção da CDB, que é bem superior ao da 

REROP. Diferentemente das comunidades da REROP, os moradores das 

comunidades da RECM tem para auxiliar no transporte da floresta até o ponto 

de coleta os animais (burros/mulas) que carregam até 240 quilos de CDB, o 

equivalente a quatro sacos de aniagem aproximadamente. 

• Também foi considerada a limpeza dos piques como uma dificuldade que pode 

reduzir a comercialização por melhores preços da CDB, muitos dos 

extrativistas consideram a limpeza dos piques uma dificuldade por estarem na 

maioria dos casos trabalhando sozinhos, o que pode levar mais dias do que 

costumeiramente levam mais extrativistas trabalhando, como é o caso ocorrido 

na RECM, onde há várias pessoas trabalhando em todo o processo.  

• Uma variável já discutida em momentos anteriores neste trabalho se refere ao 

fato da produção anual das castanheiras. Isso é um fenômeno que muitos dos 

extrativistas não conseguem compreender. Em algumas colocações existem 

muitas castanheiras, entretanto em alguns anos a maioria delas não produz um 

ouriço. De acordo com o morador da comunidade Sepetiba, isso prejudica 

muito seu apurado nas vendas e como consequência sua manutenção na 

floresta. 

• A armazenagem foi categorizada como uma variável que não influencia para o 

aumento da renda com a venda da CDB. A maioria dos extrativistas nessa 

questão relatou que não procedem ao armazenamento, pois a produção é 

pequena e por isso não veem como dificuldade. Muitos relataram que recebem 

um adiantamento financeiro antes da safra de castanha dos marreteiros. Essa 

modalidade prejudica em muito o extrativista, pois como se sabe o preço é 
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regido pelo mercado e na maioria dos casos quando o marreteiro repassa esse 

adiantamento não se sabe como será a prática de preços para aquela safra. 

Evidentemente que o preço de venda pode ser menos e nesse caso o extrativista 

pode vir a ganhar com o adiantamento e o marreteiro perder, mas na maioria 

dos casos, até por experiência dos próprios marreteiros, os preços de mercado 

são sempre maiores e os extrativistas passam a ser explorados em função disso. 

Essa prática também acontece na RECM, mas em pequena quantidade, pois a 

maioria dos extrativistas é associada a cooperativas, que até procedem no 

adiantamento, mas se o preço de mercado no decorrer do tempo sofrer 

alteração para cima, a cooperativa repassa esse saldo remanescente aos 

extrativistas que acordaram sua produção mediante adiantamento. Em outros 

casos há paióis instalados nos seringais em que os extrativistas credenciados as 

cooperativas e associações podem armazenar sua CDB por um determinado 

tempo a espera de melhores preços. Um extrativista da comunidade 

Fazendinha, no seringal Cachoeira, mencionou que vem procedendo dessa 

forma já há algum tempo, quando a safra da CDB acaba ele sempre tem e 

consegue vender por melhores preços às cooperativas. Essa sem dúvida pode 

ser uma explicação do fato de muitos moradores da RECM mencionarem que 

podem sobreviver com a venda da CDB por até seis meses (figura 71). 

• Outra variável que merece detalhamento quanto à dificuldade para maior 

geração de renda com a venda da CDB é o fato dos preços serem sempre 

abaixo dos esperados pelos extrativistas. Credita-se a isso muitos fatores, mas 

um que pode ser enfatizado é o de não haver uma gestão entre os próprios 

extrativistas, que possa organizar todo o processo de comercialização. Vale 

salientar que as associações existem, mas pelo que foi observado não 

desenvolvem bem esse papel junto aos associados. 

• As demais variáveis não apresentaram nenhuma conotação que pudesse 

merecer uma análise mais acurada. Mesmo por que na pesquisa não houveram, 

por parte dos extrativistas, menção que pudesse haver tamanha significância 

para ser analisada. E os próprios dados quantitativos do gráfico corroboram 

essa justificativa.  
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Figura 49: Gráfico sobre das maiores dificuldades encontradas pelos extrativistas para se obter maiores rendas com a venda da CDB. 
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A seguir tem-se o gráfico (figura 50) que apresenta os valores médios das diárias dos 

trabalhadores das REROP. Por haver a necessidade de se mensurar os custos da cadeia 

produtiva da CDB, teve-se que levantar esse dado. De acordo com muitos dos extrativistas da 

REROP, em todas as comunidades pesquisadas, a maioria não utiliza o pagamento de diária 

para um trabalhador, é utilizado a “meeiagem” termo mencionado para caracterizar a divisão 

da produção da castanha. Isso somente ocorre quando há uma boa safra, quando há 

necessidade de haver mais de uma pessoa para o processo de coleta, quebra e transporte. 

Conforme relato de um morador da comunidade Petrópolis, há muito tempo ele faz todo o 

processo sem a ajuda de ninguém, a produção é pequena e se forem ainda dividir não sobra 

nada. Na RECM, ambas as modalidades são praticadas, mas eles trabalham mais com o uso 

do meeiro. Quanto aos preços, eles se equiparam, não há muita discrepância entre os valores 

praticados na REROP e RECM.   

 
Figura 50: Gráfico sobre os valores médios praticados das diárias de trabalho nas comunidades.  
 

A análise seguinte (figura 51) aborda sobre o que é necessário para se aumentar a 

renda com a venda da CDB. Das variáveis dispostas, praticamente todas tiveram resultados 

elevados. As melhores práticas para a coleta e as melhorias nas áreas de manuseio se referem 

ao fato dos estudos mais detalhado dos processos da CDB. É uma das estratégias 

desenvolvidas pelas cooperativas do Acre na questão da limpeza dos piques, da quebra, da 

separação das melhores castanhas, e do acondicionamento adequado. É em si o processo de 

boas práticas que deve ocorrer na floresta até a castanha chegar às usinas de beneficiamento. 

Quanto às variáveis de beneficiamento do fruto, muitos dos extrativistas pesquisados 

consideraram uma alternativa bastante viável para aumentar a renda, tanto no processo de 
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embalamento, quanto no processo de agregação de maiores valores a castanha, 

transformando-a em doces, compotas, óleos, leite e outros derivados. O que mais chamou a 

atenção sobre essa questão foi a respeito da visível necessidade de maior capacitação na 

prática de gestão e busca de alternativas de produção e diversificação de produtos com 

potenciais econômicos da REROP. Para uma moradora da comunidade Ramal do Pompeu, 

sem haver capacitação eles podem ser enganados facilmente, não conseguem aumentar a 

quantidade de produtos em função de não saberem melhores práticas de como produzirem e 

até mesmo de como comercializarem seus produtos a preços melhores. Nas comunidades da 

RECM os resultados foram os mesmo quanto a esta questão (figura 79). Percebe-se, contudo, 

que apesar desse resultado se assemelhar ao da REROP, a RECM tem uma infraestrutura 

muito melhor, o próprio ICMBio-AC e as cooperativas intensificam a capacitação aos 

extrativistas e alguns ramais são de fácil acesso para o escoamento da CDB e outros produtos 

extrativistas.  
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Figura 51: Gráfico sobre o que é necessário para se aumentar as rendas com a venda da CDB.  
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O gráfico da figura 52 refere-se à cadeia produtiva do extrativista da CDB. Foram 

propostas dez atividades que fazem parte processo de boas práticas e assim questionou-se aos 

extrativistas sobre se eles desenvolvem algumas das atividades previstas. Na REROP os 

resultados foram os esperados, devido ter-se conhecimento sobre a forma como desenvolvem 

a coleta, quebra e transporte da CDB. As análises foram as seguintes: 

• Para 80% dos pesquisados o mapeamento é realizado, isso ocorre geralmente 

nos meses de outubro e novembro.  

• Para a limpeza dos piques de castanha há uma condição que foi prevista na fase 

anterior de mapeamento. Se as castanheiras carregarem bem de ouriços, é um 

indicador de que a safra será boa, portanto os extrativistas efetuam a limpeza 

essa resposta é obtida na fase anterior. Ao contrário disso, se as castanheiras 

não carregarem bem, os mesmos não se preocupam em efetuar os processos 

seguintes. De acordo com um extrativista morador do Ramal do Pompeu, isso 

não depende somente disso, outro fator que pode inviabilizar a quebra de 

castanha é o preço, se for muito baixo, muitas vezes não se dão nem ao 

trabalho de passar da etapa do mapeamento, só se houver uma grande safra que 

possa vir a compensar. Ao mesmo tempo em que efetuam o mapeamento, já 

vão efetuando uma prévia limpeza nos piques. Na RECM a atividade de 

mapeamento é desenvolvida pela maioria dos extrativistas, 60% (figura 81). Já 

a atividade de limpeza dos piques de castanha não é praticada pela maioria dos 

extrativistas, desses, 60% não fazem.  

• O grupo seguinte de atividades é realizado quase de forma sequencial, uma 

após a outra no mesmo dia, mas em momentos diferentes. Para o processo de 

amontoamento e quebra, 100% dos pesquisados dizem fazer, esse também foi 

o resultado das comunidades pesquisadas da RECM.  

• Sobre a separação no ato da quebra, 20% dos pesquisados disseram não 

fazerem e a grande maioria, 80% relataram que separam as castanhas 

quebradas, mofadas ou chocas. Esse é um dado bastante importante, pois a 

referida modalidade é um processo previsto pelas boas práticas da CDB. Nas 

comunidades pesquisadas da RECM, 73% (11 extrativistas) dos pesquisados 

disseram que fazem a separação das castanhas com problemas no ato da 

quebra.  
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• Todos os extrativistas em ambas as RE disseram transportar as castanhas 

embaladas em sacos de aniagem dos piques de castanha até as suas casas.  

• Sobre a lavagem e secagem, na REROP apenas 30% dos entrevistados 

disseram que efetuam tal atividade. Entretanto, para 100% dos pesquisados nas 

comunidades da RECM, lavar as castanhas prejudica bastante a sua venda, pois 

o mofo pode ser acelerado se não houver uma secagem adequada. Como na 

Amazônia na época de coleta e quebra, o tempo é de chuvas constantes, e não 

há tempo hábil para secagem, os extrativistas não fazem a lavagem. As 

cooperativas que compram recomendam que os extrativistas não procedam à 

lavagem, pois o referido procedimento será realizado nas usinas de 

beneficiamento que têm estufas e outros equipamentos que colaboram com 

lavagem e secagem mais adequadas.  

• Quanto ao armazenamento, setenta por cento dos moradores das comunidades 

pesquisadas da REROP relataram que não efetuam armazenamento em função 

da pouca quantidade de castanhas quebradas. O restante (30%) dizem fazer 

armazenamento em suas próprias casas, mas isso é durante pouco tempo, até 

terem como escoar a castanha para ser vendida na cidade de Guajará Mirim-

RO. Nas comunidades da RECM esta atividade de armazenamento tem uma 

configuração equilibrada. Para o armazenamento, alguns dos extrativistas do 

seringal Filipinas, comunidade Terra Alta, mencionaram que isso se deve ao 

fato de esperarem a melhora dos preços.  

• O transporte até a cidade é um problema grande enfrentado pelos moradores 

das comunidades pesquisadas das REROP. A maioria dos casos o processo se 

dá por dois transportes, primeiro de barco, chamado pelos moradores de 

“rabeta” (pequena embarcação guiada por um pequeno motor de 8hp de 

velocidade). Dependendo do local, o tempo médio gasto com uma embarcação, 

a qual se menciona, leva em torno de sete horas no Rio Ouro Preto. O segundo 

transporte é o veículo, que muitas vezes são camionetes ou até mesmo o 

caminhão da ASAEX que vem buscar no Ramal do Pompeu, com velocidade 

média de 30Km/h o tempo gasto leva em torno de uma hora e meia. Somente 

assim a castanha da maioria dos moradores das comunidades pesquisadas da 

REROP chega à cidade de Guajará Mirim, onde será entregue a um marreteiro 

boliviano ou não que pagará um valor insignificante ao extrativista, esse 
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processo é atribuído a todos os produtos que saem das comunidades para 

comercialização na cidade. Todo o processo de transportar a CDB até a cidade 

é de responsabilidade do extrativista. Ao contrário de todo esse esforço nos 

seringais e comunidades da RECM, ocorre diferente. As cooperativas e 

associações buscam em todas as comunidades a produção da CDB, há um 

custo embutido nisso, mas que muitos dos extrativistas pesquisados na RECM 

não souberam informar. Verificando os preços da lata de castanha pagos pelas 

cooperativas aos extrativistas, observa-se que esses custos aparentemente 

podem ser irrisórios. De acordo com o presidente da Cooperativa de Xapuri – 

CAEX, é informado via rádio que o caminhão das cooperativas estará em 

determinados ramais e que os extrativistas providenciem a castanha para o 

transporte. Isso é bem verdade, pois constantemente, durante a pesquisa 

realizada, observou-se muitos sacos de aniagem amontoados na beira dos 

ramais a espera do transporte até a cidade. Todos os extrativistas pesquisados 

relataram que não se preocupam com o transporte das castanhas até a cidade.  

• A última análise desta figura 51 se refere à forma de comercialização, ou seja, 

para quem os extrativistas vendem a sua produção de castanha. Nas 

comunidades pesquisadas da REROP, 100% disseram comercializar com 

marreteiros da cidade, isso corrobora mais uma vez que não há uma gestão do 

processo de comercialização e nem tampouco organização entre os 

extrativistas, não havendo interferência direta da ASAEX e ASROP, nem do 

próprio ICMBio-RO, que poderia orientar a situação. De acordo com 

informações dos moradores, os marreteiros vêm da cidade e ficam andando de 

comunidade em comunidade para saber se os extrativistas querem receber 

algum dinheiro adiantado para entrega posteriormente a produção da CDB. Na 

RECM este resultado chegou a 75% dos que não comercializam com 

marreteiros. É uma realidade bem diferente da encontrada na REROP. Por 

haver maior planejamento, liderança, controle e organização de toda a cadeia, 

há um maior nível de profissionalismo e comprometimento por parte dos 

envolvidos no processo em questão – extrativistas, cooperativas, ICMBio e 

Governo do Estado do Acre (SEMA), há uma integração desses interessados 

para a satisfação e o atendimento a todos os que estão comprometidos no 

processo. 
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Figura 52: Gráfico do processo de boas práticas para a castanha do Brasil – REROP. 
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3.1.2 Análises e Discussão dos custos, receitas e resultados da produção da CDB nas 
comunidades: Divinos Espirito Santo, Petrópolis, Sepetiba, Floresta e Ramal do Pompeu - 
REROP.  

A seguir serão realizadas as análises dos quadros com as alocações dos custeios, 

receitas e resultados obtidos com a comercialização da CDB. Separou-se por comunidade 

pesquisada para se constatar se há diferenças nos resultados (lucro).  

a) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Divino Espírito Santo  

Na comunidade Divino Espirito Santo (quadro 7) foram pesquisadas duas famílias, em 

que, de acordo com os pesquisados, a CDB não é um produto que eles produzem muito. 

Portanto obteve-se um resultado negativo quanto ao lucro a ser obtido no final.  

• O primeiro grupo de atividades (mapeamento e limpeza dos piques) gerou um 

custo de R$ 58,00. Durante dois dias em média, os pesquisados informaram 

que desenvolvem as referidas atividades. O valor médio da diária a ser 

utilizado como parâmetro neste trabalho é de R$ 26,50 (média de todos os 

valores informados na pesquisa pelos pesquisados de todas as comunidades da 

REROP). 

• O segundo grupo (amontoamento, quebra, separação e transporte) leva 

aproximadamente 10 dias para ser executado. Os custos para esse grupo de 

atividades foram de R$ 541,00. Para a lavagem das castanhas, apenas um 

extrativista informou efetuar tal atividade, assim alocou-se apenas o valor de 

uma diária de trabalho.  

• O armazenamento não foi informado como custo pelo fato dos extrativistas da 

comunidade Divino Espirito Santo não o desenvolverem como atividade, 

portanto não gerou custos diretos para ser analisado.  

• O custo do transporte até a cidade caracterizou-se em duas etapas, a primeira se 

faz em função do transporte via rio da comunidade Divino Espirito Santo, que 

é realizado em pequena embarcação até o Ramal do Pompeu (considerado 

ponto de encontro dos extrativistas que residem rio acima ou abaixo da 

REROP). Em média, gasta-se de acordo com informações dos extrativistas 

residentes na comunidade Divino Espirito Santo, três litros de diesel, o valor 

médio do litro do combustível na época da pesquisa era de R$ 2,20.  
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• A segunda etapa do transporte é do Ramal do Pompeu até a cidade de Guajará 

Mirim, para se determinar o custo do frete do transporte terrestre pesquisou-se 

junto aos extrativistas e chegou-se a um valor médio de R$ 30,00.  

• Não foram informados os custos da comercialização do produto, pois todos os 

pesquisados relataram que vendem sua castanha na cidade diretamente para os 

atravessadores.  

O total de custos da comunidade Divino Espirito Santo é de R$ 662,10. A quantidade 

média de CDB produzidas e comercializadas foi de 20 latas ao preço de mercado de R$ 17,00. 

As receitas da venda da CDB são de R$ 340,00 e o resultado final foi negativo (- R$ 322,10), 

não havendo lucros para as duas famílias da referida comunidade.  

O referido resultado negativo chegou a quase 52% da receita, demonstrando que o 

resultado da receita não conseguiu cobrir nem os custos do pagamento com mão-de-obra 

(quadro 7 – coluna: CTMOA (7)) que somados chegam a R$ 613,50.  

A mão de obra, nesse caso, tem como participação o percentual de 93% do total dos 

custos para o processamento da CDB na referida comunidade.  
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Quadro 7: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da Castanha do Brasil na Comunidade Divino Espirito Santo - REROP 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ 

VTL (12)

0

2

1

1

2 ‐ ‐ ‐

0 ‐ ‐ ‐

2 1 5,00R$                            5,00R$                       
0 ‐ ‐ ‐
1

1

2

0

1

1

0

2

2 3 2,20R$                            6,60R$                       

0 1 30,00R$                          30,00R$                    

2

0

RESULTADO

RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

‐ ‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

36,60R$                   

NÃO
FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE 

COLETA ATÉ A CIDADE

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

SIM
1

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR ‐ ‐ ‐

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE

SIM

1
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR

DIESEL PARA A RABETA (TRANSPORTE 
ATÉ O PONTO DE COLETA)

‐ ‐ ‐ARMAZENAMENTO
SIM

‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

17,00R$               340,00R$             

QUEBRA DOS OURIÇOS
SIM

JANEIRO
FACÃO OU TERÇADO

NÃO LIMA PARA AMOLAR FACÃO

SIM

10

DEZEMBRO
MÃO DE ONÇA

SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS

SIM
FEVEREIRO

SACOS DE ANIAGEM 3 2,00R$                           
NÃO

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS

SIM
MARÇO

‐ ‐

322,10‐R$               

NÃO

LIMPEZA DOS PIQUES
SIM

DEZEMBRO
NÃO

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS

5,00R$                        2 26,50R$                   53,00R$                       58,00R$                   

 R$             662,10 

530,00R$                     541,00R$                

‐ ‐

2 26,50R$                  

NÃO PANEIRO

6,00R$                       

NÃO 20

QUANTIDADE 
MÉDIA DE LATAS 
PRODUZIDAS 

SAFRA 2010/2011 
‐ QMLP (10)

DIVINO ESPIRITO 
SANTO

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

2

NOVEMBRO

FACÃO OU TERÇADO 1 5,00R$                           

1 26,50R$                   26,50R$                       26,50R$                   LAVAGEM E SECAGEM
SIM

1 MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

MESA ‐
NÃO

‐

‐ ‐ ‐

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA REROP

COMUNIDADE ALTERNATIVAS OPÇÕES DE 
RESPOSTAS

PERÍODO DO ANO MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ 
MST (1)

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)

CUSTO TOTAL 
COMUNIDADE 
DIVINO ESP. 

SANTO ‐ CTCDEP 
(9)
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b) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Petrópolis  

Na comunidade Petrópolis (Quadro 8) o resultado assim como o da análise anterior 

não foi positivo. Analisando alguns desdobramentos dos dados chegou-se a seguinte situação:  

• O primeiro grupo de atividades (mapeamento e limpeza dos piques) tomou, de 

acordo com os pesquisados, quatro dias de trabalho, isso gerou um custo médio 

de mão de obra de R$ 106,00, acrescidos os custos dos materiais utilizados R$ 

10,00, o total deste grupo de atividades ficou em R$ 116,00.  

• O segundo grupo (amontoamento, quebra, separação e transporte) é o que mais 

gera custos por se tratar da quantidade de dias para as referidas atividades, que 

são contabilizados conforme o preço médio praticado da diária de R$ 26,50. Os 

custos foram de R$ 806,00 e foram necessários 15 dias para desenvolver 

atividades do referido grupo.  

• Não foi informado por parte dos pesquisados as atividades de lavagem, 

secagem e armazenamento da CDB.  

• No transporte até a cidade, foram projetados os mesmos custos previstos na 

análise da comunidade anterior, tendo em vista que as referidas comunidades 

são próximas, subindo o Rio Ouro Preto. Os pesquisados informaram que a 

quantidade de combustível gasto no motor e os custos do transporte terrestre 

são praticamente os mesmos.  

O total de custos da comunidade Petrópolis é de R$ 958,60. A quantidade média de 

CDB produzidas e comercializadas foi de 24 latas ao preço de mercado de R$ 17,00. As 

receitas da venda da CDB são de R$ 408,00 e o resultado final foi negativo (- R$ 545,60), não 

havendo lucros para as duas famílias da comunidade Petrópolis.  

O resultado negativo chegou a quase 57% do custo, demonstrando que o resultado da 

receita não conseguiu cobrir nem os custos do pagamento com mão-de-obra (quadro 8 – 

coluna: CTMOA (7)) que somados chegam a R$ 901,00.  

Pode ser observado que o custo com mão de obra chega a quase 95% dos custos 

incorridos para a produção da CDB, os demais cinco por cento são referentes a recursos de 

materiais utilizados para o processamento.  
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Quadro 8: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da Castanha do Brasil na Comunidade Petrópolis - REROP 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ 

VTL (12)

2
0

2

0

2 ‐ ‐ ‐
0 ‐ ‐ ‐
2 1 5,00R$                            5,00R$                       

0 ‐ ‐ ‐

0

2

2

0

0

2

1

1

2 3 2,20R$                            6,60R$                       

0 1 30,00R$                          30,00R$                    

2

0

‐ ‐ 36,60R$                   

NÃO
FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE 

COLETA ATÉ A CIDADE

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

SIM
1

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR ‐

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE

SIM

1
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR

DIESEL PARA A RABETA (TRANSPORTE 
ATÉ O PONTO DE COLETA)

‐

NÃO
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ARMAZENAMENTO

SIM

‐ MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

‐ ‐
NÃO

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐LAVAGEM E SECAGEM
SIM

‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

QUEBRA DOS OURIÇOS
SIM

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

FACÃO OU TERÇADO

NÃO LIMA PARA AMOLAR FACÃO

MÃO DE ONÇA

2 26,50R$                  
SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS

SIM MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

SACOS DE ANIAGEM 3 2,00R$                           
NÃO

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS

SIM
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR

795,00R$                     806,00R$                

NÃO PANEIRO

6,00R$                       

NÃO

550,60‐R$               

NÃO

LIMPEZA DOS PIQUES
SIM

SET/OUT/NOV
NÃO

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS

SIM

15

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

106,00R$                     116,00R$                

 R$             958,60  24 17,00R$               408,00R$             

‐

FACÃO OU TERÇADO 2 5,00R$                            10,00R$                     2 26,50R$                  

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)

CUSTO TOTAL 
COMUNIDADE 
DIVINO ESP. 

SANTO ‐ CTCDEP 
(9)

QUANTIDADE 
MÉDIA DE LATAS 
PRODUZIDAS 

SAFRA 2010/2011 
‐ QMLP (10)

RESULTADO

PETRÓPOLIS

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

4

AGO/SET

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA REROP RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

COMUNIDADE ALTERNATIVAS
OPÇÕES DE 
RESPOSTAS PERÍODO DO ANO

MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ 
MST (1)
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c) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Sepetiba  

Assim como as demais comunidades analisadas anteriormente Sepetiba (quadro 9) não 

foge a regra. Apresentou resultado negativo.  

• No primeiro grupo de atividades os custos foram de R$ 84,50, sendo que as 

referidas atividades foram executadas em três dias por apenas um extrativista. 

O custo da mão de obra foi de R$ 79,50.  

• No segundo grupo, o extrativista levou 12 dias para desenvolver as atividades, 

o custo gerado foi de R$ 340,00, a mão de obra gerou um custo de R$ 318,00.  

• Lavagem, secagem e armazenamento não foram contabilizados por não serem 

executados pelo extrativista.  

• O transporte teve uma leve alteração na quantidade de combustível utilizado 

pelo extrativista no motor rabeta, Diferentemente dos anteriores, esse 

pesquisado mencionou que gasta quatro litros de diesel, o valor do frete da 

castanha até a cidade iguala-se aos demais.  

O total de custos da comunidade Sepetiba é de R$ 463,30. A quantidade média de 

CDB produzidas e comercializadas foi de 24 latas. O preço de mercado foi diferente dos 

relatados anteriormente pelos extrativistas das comunidades analisadas. Nesse caso, o 

mercado demandante (compradores/atravessadores bolivianos e brasileiros) praticou o valor 

da lata em R$ 15,00.  

As receitas da venda da CDB são de R$ 360,00 e o resultado final foi negativo (- R$ 

103,30), não havendo lucros para a única família pesquisada da comunidade Sepetiba. O 

resultado negativo chegou a quase 23% do custo, demonstrando que o resultado da receita não 

conseguiu cobrir nem os custos do pagamento com mão-de-obra (quadro 9 – coluna: CTMOA 

(7)) que somados chegam a R$ 397,50.  

Pode ser observado que o custo com mão de obra chega a quase 86% dos custos 

incorridos para a produção da CDB, os demais 14% são referentes a recursos de materiais 

utilizados para o processamento. Nesta análise, observa-se que diferentemente das obtidas nas 

comunidades anteriores, teve-se apenas um extrativista, o que reduziu o custo de mão de obra 

e os demais custos com material, que nesse e nos demais casos não se apresentam tão 



134 
 

 

significativos (14% dos custos totais).  

Observa-se que a quantidade produzida se equiparou a comunidade Petrópolis (24 

latas). Entretanto, o preço praticado pelo mercado ficou com uma diferença de R$ 2,00 para 

baixo em relação ao preço da mesma comunidade anterior. Se o preço tivesse sido o mesmo o 

de R$ 17,00 a lata, o resultado seria melhor e o extrativista teria uma receita de R$ 408,00. 

Mesmo assim não cobriria seus custos totais de R$ 463,30, mas teria tido um resultado bem 

melhor.  

O que pode ser compreendido disso é que há uma necessidade de aumentar a produção 

da CDB, e para isso é necessário que se melhore as técnicas utilizadas no processamento. Para 

melhorar os preços é necessário que haja gestão por parte dos envolvidos no processo.  
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Quadro 9: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da Castanha do Brasil na Comunidade Sepetiba - REROP 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ 

VTL (12)

1
0

1

0

1 ‐ ‐ ‐

0 ‐ ‐ ‐

1 1 5,00R$                            5,00R$                       

0 1 5,00R$                            5,00R$                       

0

1

1

0

0

1

0

1

1 4 2,20R$                            8,80R$                       

0 1 30,00R$                          30,00R$                    

1

0
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

 R$             463,30  24 15,00R$               360,00R$              103,30‐R$               

NÃO
5,00R$                            5,00R$                       

‐ ‐ 38,80R$                   

NÃO
FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE 

COLETA ATÉ A CIDADE

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

SIM
1 MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR
‐

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE

SIM

1
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR

DIESEL PARA A RABETA (TRANSPORTE 
ATÉ O PONTO DE COLETA)

‐

‐
NÃO

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ARMAZENAMENTO
SIM

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

‐ ‐
NÃO

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐LAVAGEM E SECAGEM
SIM

‐ ‐ ‐
NÃO

340,00R$                

NÃO PANEIRO

QUEBRA DOS OURIÇOS
SIM MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR
FACÃO OU TERÇADO

NÃO LIMA PARA AMOLAR FACÃO

SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS

MÃO DE ONÇA

1 26,50R$                   318,00R$                    

SACOS DE ANIAGEM 6 2,00R$                            12,00R$                    NÃO

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS

SIM
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MARNÃO

1 26,50R$                   79,50R$                       84,50R$                   

CUSTO TOTAL 
COMUNIDADE 
DIVINO ESP. 

SANTO ‐ CTCDEP 
(9)

QUANTIDADE 
MÉDIA DE LATAS 
PRODUZIDAS 

SAFRA 2010/2011 
‐ QMLP (10)

RESULTADO

SEPETIBA

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

3

AGO/SET

FACÃO OU TERÇADO 1
LIMPEZA DOS PIQUES

SIM
SET/OUT/NOV

NÃO

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS

SIM

12

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

SIM MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA REROP RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

COMUNIDADE ALTERNATIVAS OPÇÕES DE 
RESPOSTAS

PERÍODO DO ANO MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ 
MST (1)

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)
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d) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Floresta 

A comunidade Floresta foi a que mais teve famílias pesquisadas.  

• Para a análise do primeiro grupo de atividades, foi relatado pelos extrativistas 

que se leva em média três dias para executar as atividades referentes a esse 

grupo, o custo gerado para o grupo é de R$ 94,50.  

• O grupo seguinte, o que mais absorve os custos de todas as atividades, teve um 

custo de R$ 993,00, sendo mencionado que para executar as referidas 

atividades os extrativistas levariam 12 dias.  

• Igualmente as comunidades analisadas anteriormente foram informadas que 

lavagem, limpeza e armazenamento são atividades que não são executadas.  

O total de custos da comunidade Floresta é de R$ 1.214,10. A quantidade média de 

CDB produzidas e comercializadas foi de 61 latas ao preço de mercado de R$ 14,00. As 

receitas da venda da CDB são de R$ 854,00 e o resultado final foi negativo (- R$ 270,10), não 

havendo lucros para as duas famílias comunidade Floresta.  

O resultado negativo chegou a quase 23% do custo, demonstrando que o resultado da 

receita não conseguiu cobrir nem os custos do pagamento com mão-de-obra (quadro 10 – 

coluna: CTMOA (7)) que somados chegam a R$ 1.033,50.  

O custo com mão de obra chega a quase 85% dos custos incorridos para a produção da 

CDB, os demais, 15%, são referentes a recursos de materiais utilizados para o processamento.  

Assim como na comunidade analisada anteriormente o preço médio vendido da CDB 

de R$ 14,00 a lata prejudicou o resultado, se tivesse sido comercializado ao valor médio de 

R$ 17,00 a lata a receita total seria de R$ 1.037,00. Mesmo assim não teria tido resultado 

positivo por considerar que os custos totais foram de R$ 1.214,10.  
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Quadro 10: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da Castanha do Brasil na Comunidade Floresta - REROP 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ 

VTL (12)

3
0
1

2

3 ‐ ‐ ‐

0 ‐ ‐ ‐

3 3 5,00R$                            15,00R$                    

0 ‐ ‐

0

3

3

0
0

3

0

3

3 3 2,20R$                            6,60R$                       

0 1 30,00R$                          30,00R$                    

3

0

‐ ‐ 36,60R$                   

NÃO
FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE 

COLETA ATÉ A CIDADE

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

SIM

1
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR ‐

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE

SIM

1 MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

DIESEL PARA A RABETA (TRANSPORTE 
ATÉ O PONTO DE COLETA)

‐

NÃO
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ARMAZENAMENTO
SIM

‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐LAVAGEM E SECAGEM
SIM

‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

26,50R$                   954,00R$                     993,00R$                

NÃO PANEIRO

SIM MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

FACÃO OU TERÇADO

12 2,00R$                            24,00R$                    
NÃO

SIM MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

NÃO

NÃO LIMA PARA AMOLAR FACÃO

SIM MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

SACOS DE ANIAGEM

SET/OUT/NOV
NÃO

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS

SIM

12

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

QUEBRA DOS OURIÇOS

MÃO DE ONÇA

3

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS

SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS

QUANTIDADE 
MÉDIA DE LATAS 
PRODUZIDAS 

SAFRA 2010/2011 
‐ QMLP (10)

RESULTADO

FLORESTA

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

3
SET/OUT/NOV

FACÃO OU TERÇADO 94,50R$                   

 R$          1.124,10  61 14,00R$               854,00R$              270,10‐R$               

‐

3 5,00R$                            15,00R$                     3 26,50R$                   79,50R$                      
NÃO

LIMPEZA DOS PIQUES
SIM

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA REROP RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

COMUNIDADE ALTERNATIVAS
OPÇÕES DE 
RESPOSTAS PERÍODO DO ANO

MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ 
MST (1)

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)

CUSTO TOTAL 
COMUNIDADE 
DIVINO ESP. 

SANTO ‐ CTCDEP 
(9)
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e) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Ramal do Pompeu  

Ramal do Pompeu, a última comunidade da REROP, é considerada pelos extrativistas 

como o polo entre as demais comunidades, por ser a que tem acesso terrestre com a cidade de 

Guajará Mirim, é onde todos os extrativistas embarcam e desembarcam para chegarem até as 

demais comunidades que tem acesso somente pelo Rio Ouro Preto. Os resultados não foram 

diferentes das demais analisadas. Sendo dentre essas a de pior resultado negativo encontrada 

na análise.  

• O primeiro grupo de atividades apresentou custos de R$ 63,00, os pesquisados 

informaram que levam aproximadamente dois dias para o mapeamento e a 

limpeza dos piques.  

• O segundo grupo (amontoamento, quebra, separação e transporte) leva 14 dias 

para ser executado incorrendo em R$ 742,00 de custos.  

• Os extrativistas pesquisados informaram que não executam as atividades de 

lavagem, secagem e armazenamento.  

• Para os custos com transporte foram somente relacionados os custeios do 

transporte terrestre R$ 30,00, tendo em vista que não usam motor rabeta para 

transporte.  

O total de custos da comunidade Ramal do Pompeu é de R$ 869,00. A quantidade 

média de CDB produzidas e comercializadas foi de 24 latas, o preço de mercado foi bem 

diferente dos relatados anteriormente pelos extrativistas das comunidades analisadas. O valor 

da lata no Ramal do Pompeu foi vendido a R$ 12,00, o que refletiu no elevado resultado 

negativo do lucro.  

As receitas da venda da CDB são de R$ 288,00 e o resultado final foi negativo (- R$ 

581,00). O resultado negativo chegou a quase 67% do custo, demonstrando que a receita não 

conseguiu cobrir nem os custos do pagamento com mão-de-obra (quadro 11 – coluna: 

CTMOA (7)) que somados chegam a R$ 839,00. Pode ser observado que o custo com mão de 

obra chega a quase 95,5% dos custos incorridos para a produção da CDB. Os demais 4,5% 

são referentes a recursos de materiais utilizados para o processamento.  

Se fosse feito uma suposição com o preço da lata de CDB a R$ 17,00, a receita seria 

de R$ 408,00, o que chegaria a quase 50% da receita.  
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Quadro 11: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da Castanha do Brasil na Comunidade Ramal do Pompeu - REROP 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ 

VTL (12)

2
0
1

1

2 ‐ ‐ ‐

0 ‐ ‐ ‐

2 2 5,00R$                            10,00R$                    

0 ‐ ‐

1

1

2

0

1

1

1

1

2

0 1 30,00R$                          30,00R$                    

2

0
‐

NÃO
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 30,00R$                   

NÃO
FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE 

COLETA ATÉ A CIDADE

‐

‐ ‐

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

SIM
1 MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR
‐

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE

SIM

1 MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

‐LAVAGEM E SECAGEM
SIM

‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

‐ ‐ ‐ ‐ARMAZENAMENTO
SIM

‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS

SIM
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MARNÃO

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

12,00R$               288,00R$              581,00‐R$               

NÃO

MÃO DE ONÇA

2 26,50R$                   742,00R$                    

5,00R$                            10,00R$                     2 26,50R$                   53,00R$                       63,00R$                   
SIM

SET/OUT/NOV
NÃO

SIM

14

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

SIM
MESES DE PRODUÇÃO 

JAN/FEV/MAR

776,00R$                

NÃO

RAMAL DO POMPEU

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

2
SET/OUT/NOV

FACÃO OU TERÇADO 2

 R$             869,00  24

LIMPEZA DOS PIQUES

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS PANEIRO

QUEBRA DOS OURIÇOS
SIM

MESES DE PRODUÇÃO 
JAN/FEV/MAR

FACÃO OU TERÇADO

NÃO LIMA PARA AMOLAR FACÃO

SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS

SACOS DE ANIAGEM 12 2,00R$                            24,00R$                    
NÃO

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA REROP RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

COMUNIDADE ALTERNATIVAS
OPÇÕES DE 
RESPOSTAS PERÍODO DO ANO

MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ 
MST (1)

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)

CUSTO TOTAL 
COMUNIDADE 
DIVINO ESP. 

SANTO ‐ CTCDEP 
(9)

QUANTIDADE 
MÉDIA DE LATAS 
PRODUZIDAS 

SAFRA 2010/2011 
‐ QMLP (10)

RESULTADO
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f) Análise geral dos custos, receitas e resultados das comunidades da REROP  

Se fossem utilizados uma média geral dos resultados obtidos na REROP teria se o 

seguinte:  

Tabela 2: Dados Gerais sobre os custos, receitas e resultados das Comunidades da REROP. 

Comunidades Quantidade 
de Famílias 

Custos totais 
R$ 

Receitas 
totais R$ 

Resultados 
totais R$ 

Média por 
família das 

comunidades 
Divino Esp. Santo 2 662,10 340,00 - 322,10 -161,05 
Petrópolis 2 958,60 408,00 - 550,60 - 275,30 
Sepetiba 2 463,30 360,00 - 103,30 - 51,65 
Floresta 3 1.124,10 854,00 - 270,10 - 90,03 
Ramal do Pompeu 2 869,00 288,00 - 581,00 - 290,50 
Totais 11 4.077,10 2.250,00 - 1.827,10 - 868,53 

Os dados acima apresentam os resultados gerais das comunidades da REROP.  

• As comunidades pesquisadas não conseguiram cobrir nem os custos do 

trabalho que somados foram de R$ 3.736,50, o qual corresponde a quase 92% 

dos custos totais.  

• As comunidades da REROP tampouco conseguiram chegar ao ponto de 

equilíbrio entre o custo e a receita, esse déficit ficou em quase 45%. Ou seja, 

para o trabalho ser remunerado com o valor da diária estimada nesta pesquisa e 

mais os materiais necessários à produção é necessário que se chegue a ser 

suprido em mais de 45% o valor das receitas provenientes da produção. Sendo 

que isso somente é possível com o aumento de volume gerado pela produção e 

na melhoria do preço praticado com a venda da CDB.  

O que torna visível o referido efeito é sem dúvida a falta de melhores práticas para se 

obter os resultados esperados, não somente através da CDB, mas através de um estudo 

detalhado para formação de portfólio de produtos advindos de um novo modelo de 

extrativismo que possam gerar melhores resultados econômicos aos povos da floresta. 

A escala não gerada é um fator que implica para a não geração de riqueza ou de mais 

valia nesse caso. A isso atribui-se que, a partir do momento em que houver estudos para 

inserir melhores tecnologias que visem aumentar o volume e melhorar a qualidade das 

castanhas, obviamente como consequência se terá maiores escalas e melhores resultados 

econômicos. 

A comparação entre as comunidades da RECM está ancorada no modelo de gestão 
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participativa e organizada, em que os cooperados aliados às entidades governamentais e as 

que representam os extrativistas são fortalecidos para conseguir preços melhores no mercado 

comprador através de modelos adequados de economia, ancoradas na solidariedade entre os 

envolvidos. Como resultado, ganha o extrativista que consegue preços justos a sua produção, 

ganham as cooperativas que conseguem aglutinar mais associados, e ganha o governo do Acre 

que tem na figura da CDB um produto gerador de receitas na geração dos tributos de 

exportação. Mas para se chegar a isso teve-se que promover melhorias no processamento da 

coleta e quebra ao beneficiamento nas usinas.  
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3.2 Reserva Extrativista Chico Mendes – RECM 

3.2.1 Dados sócio econômicos das comunidades Terra Alta, Simitumba e 
Fazendinha.  

A RECM tem uma grande quantidade de comunidades (tabela 3), onde catalogados 

existem 50 seringais divididos em cinco zonas. Para este estudo, trabalhou-se com três 

comunidades que estão posicionadas em três seringais distintos. A comunidade Simitumba 

que está localizada no seringal Sibéria, onde foram pesquisas sete famílias. Foram 

pesquisadas duas famílias na comunidade Terra Alta que fica no seringal Filipinas. E por fim, 

pesquisou-se seis famílias no seringal Cachoeira (figura 53). O seringal cachoeira não consta 

na tabela 3 por se tratar de uma área de agroextrativismo, mas efetuou-se a pesquisa neste 

seringal em função do elevado volume de produção conhecido por todos os extrativistas na 

cidade de Xapuri e também por haver certa estrutura nas colocações.  

Tabela 3: Quantidade de Seringais e colocações em cinco zonas 
Ordem Seringal Número de colocações / zona 

   Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 
01 Albrácia*   20   
02 Amapá  28  30  
03 Apodi*  14    
04 Arari    12  
05 Barra   9   
06 Boa Esperança    8  
07 Boa Vista   54   
08 Bom Fim     27 
09 Canamari    9  
10 Curitiba    14  
11 Dois Irmãos*   31   
12 Etelvi *  26    
13 Filipinas  40 36   
14 Floresta*   44   
15 Fronteira   12   
16 Guanabara* 34 40    
17 Humaitá*  45    
18 Icuriã* 100     
19 Independência   16   
20 Macapá     13 
21 Nazaré*   41   
22 Nova Esperança*   102   
23 Nova Olinda   12 15  
24 Pacuara  8    
25 Palmarí   34   
26 Paraguaçú 83     
27 Petrópolis 1     
28 Pindamonhangaba

* 
 23    

29 Porongaba*  33    
30 Porvir*  22    
31 Remanso     13 
32 Riozinho   14   
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33 Rubicon*  20    
34 Sai Cinza  11    
35 Santa Ana    15  
36 Santa Fé*  20    
37 São Cristóvão*  96    
38 São Francisco 61     
39 São F. Iracema   110  61 
40 São J. do Iracema   13   
41 São José   14   
42 São Pedro   24   
43 São Salvador  7    
44 Sibéria*   22   
45 Tabatinga  15  21  
46 Triunfo  17    
47 Tupá*   15   
48 Vale Quem Tem  5    
49 Venezuela   26   
50 Vila Nova     58 
 Total de colocações / zona 279 470 649 124 172 

Fonte: ACRE/SEMA: 2010 

 
Figura 53 Gráfico quantitativo de extrativistas pesquisados nas comunidades da RECM. 

O gráfico da figura 54 apresenta o quantitativo médio de anos em que os pesquisados 

estão residindo na RECM. De acordo com um dos pesquisados na comunidade Simitumba, ele 

nasceu no seringal, herdou as terras do pai e até hoje sobrevive a produção de sua colocação. 

Para este, não há outra fonte de renda que possa vir a complementar seu orçamento mensal.  
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Figura 54 Gráfico quantitativo em anos de moradia na RECM 

Muitos dos moradores pesquisados na RECM dizem ter outra fonte de renda, um dos 

dois pesquisados, moradores da comunidade Terra Alta, disse ter ao mesmo tempo uma 

aposentadoria e um pequeno comércio na cidade de Xapuri, onde vende alimentos 

industrializados, produtos de higiene pessoal, limpeza e outros. O maior consumidor é o 

próprio extrativista que em alguns casos solicita algum produto adiantado em troca de entrega 

futura da CDB, nas palavras do proprietário é uma espécie de “desaperta” do extrativista.  

Na comunidade Simitumba, a maioria disse não ter outra fonte de renda (figura 55), 

essa comunidade pelo que foi observado tem moradores mais jovens, com uma quantidade 

média de três filhos por família. Na comunidade Fazendinha, foi relatado que existem outras 

fontes de renda fora a venda da CDB, a maioria advinda de aposentadorias. Esse dado se torna 

importante quando comparado aos moradores das comunidades da REROP, visto que 70% 

dos pesquisados não tem outra fonte de renda. Foram apenas três extrativistas que relataram 

ter outras fontes de renda na REROP. Enquanto que 54% dos, oito moradores os moradores 

das comunidades da RECM têm outras fontes de renda. O que se deve levar em consideração 

nessa análise é que nas conversas realizadas com alguns dos pesquisados das comunidades da 

RECM, constatou-se que muitos estão à procura de alternativas mais eficientes para compor 

sua renda mensal, foi relatado que alguns dos moradores foram para cidade de Xapuri fazer 

cursos, receber algum tipo de capacitação para conseguir empregos formais no mercado de 

trabalho e assim conseguir ter outras fontes que venham complementar a renda da família.  
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Figura 55 Gráfico do quantitativo de extrativista que tem outra fonte de renda. 

 
Um dado importante e que serve de contraponto aos obtidos na REROP é o da 

quantidade de extrativistas que são associados às cooperativas (figura 56). Isso demonstra 

fortalecimento da classe que consegue melhores preços no mercado comprador da CDB. Dos 

quatro extrativistas que não são cooperados, três comercializam sua produção direta com um 

grupo de compradores na cidade de Rio Branco que de acordo com informações dos 

extrativistas, é vendida a Bolívia. Estes extrativistas são residentes na comunidade 

Fazendinha, seringal Cachoeira, uma área destinada ao agroextrativismo que já sofreu 

algumas mudanças nas suas características. Os demais 67% dos pesquisados são associados à 

CAEX, que é a cooperativa da cidade de Xapuri. A CAEX é a cooperativa que foi idealizada 

e criada em 1988 por Chico Mendes, para que os extrativistas pudessem se fortalecer na 

comercialização, eliminando a intermediação da compra por parte dos marreteiros que 

pagavam um preço muito aquém do real a ser pago tanto pela borracha como pela CDB. 

 
Figura 56 Gráfico quantitativo de extrativistas vinculados a associações. 
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Com diferenças entre os produtos que mais geram renda (figura 57), entre as 

comunidades da REROP e RECM, a farinha para esta última não é classificada como um dos 

produtos que mais gera renda. Para as comunidades da RECM, a borracha, a CDB, e a 

pecuária de pequeno porte são os produtos que mais geram renda. Este último merece uma 

atenção um pouco maior em virtude de boa parte das comunidades, através das colocações 

dos extrativistas, terem uma pequena quantidade de cabeças de gado, principalmente no 

seringal Cachoeira. Outro produto, de acordo com os pesquisados, que antes estava em baixa 

e agora nos últimos cinco anos vem tendo um crescimento bastante acentuado em função da 

compra pela NATEX (fábrica de preservativos de Xapuri) é o látex (leite da seringa). 

Conforme relatos dos pesquisados, houve um descanso das seringueiras no passado em 

função da queda do mercado pela borracha natural, mas agora muitos extrativistas voltaram a 

extrair o leite da seringueira para comercialização na fábrica de preservativos que fica 

próximo da cidade de Brasiléia, Xapuri e Epitaciolândia, o que facilita a logística, tendo em 

vista que essas duas cidades concentram a maior produção do Estado do Acre.  

A CDB tem elevada importância na vida das famílias residentes na RECM. De acordo 

com um morador da comunidade Fazendinha, é o carro chefe dentre os produtos extrativistas, 

para a geração de renda das famílias. A CDB é o melhor produto da RECM e o que mais gera 

perspectivas de avanço tecnológico, em função das melhorias que vem sendo implantadas 

pelas cooperativas e pelo próprio Governo do Estado do Acre. Para o morador da comunidade 

Cachoeira é muito importante que essa valorização da CDB seja desenvolvida pelos órgãos 

do governo junto aos extrativistas. Isto evita que muitos deles venham buscar fontes 

predatórias de sobrevivência como a criação de gado, como vinha sendo alargado por parte 

dos extrativistas nos últimos anos. Para sobreviverem efetuavam derrubadas para pastagem. 

Ainda se vê muitos pastos na estrada BR 317 durante o percurso da cidade de Rio Branco até 

Xapuri, isso evidentemente foi reflexo da busca desenfreada pela sobrevivência por parte de 

extrativistas e principalmente por latifundiários que viram na pastagem uma ótima 

oportunidade de melhores resultados econômicos. Mas isso vem sendo modificado, pois o 

Governo do Acre e muitas entidades não governamentais criam alternativas para saneamento 

desse problema, como pode ser observado nas falas dos pesquisados da RECM e nos 

resultados dessa pesquisa, que apesar de ter sido um resultado favorável a pequena pecuária, 

não houve unanimidade por parte de todos os extrativistas pesquisados, 54% relataram que a 

pecuária de pequeno porte é uma das alternativas de geração de renda à população extrativista 

na RECM.  
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Figura 57: Gráfico dos Produtos que mais geram renda aos extrativistas da RECM. 
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Com peculiaridades distintas da REROP, a RECM elenca uma gama de produtos que 

podem vir a se tornar potenciais econômicos (figura 58).  

• Um desses produtos é a madeira autorizada. Para os moradores, a madeira é 

um dos produtos que se bem trabalhado pode vir a se tornar melhor do que a 

CDB na geração de renda para os extrativistas. O governo através de suas 

entidades fiscalizadoras devem urgentemente criar um plano de manejo que 

nos próximos anos possa ser viável a extração de madeira dentro da RECM.  

• O cipó é outro produto que foi mencionado, ainda há muita restrição por parte 

das entidades reguladoras quanto à retirada dos cipós. É um tipo de produto 

que pode ser um agregado na geração de renda juntamente com outros 

produtos. De acordo com um dos extrativistas pesquisados na comunidade 

Fazendinha no seringal Cachoeira, no momento da limpeza dos piques de 

castanha tem muito cipó que enrola na castanheira, esses são cortados até para 

facilitar a entrada pelos animais para o transporte nos piques de castanha. 

Nesse caso, há um aproveitamento dos cipós, mas como bem frisou o 

extrativista, não é um produto que possa vir a ter uma renda significativa no 

orçamento familiar do extrativista, é um tipo de renda complementar, tendo em 

vista que o valor pago pelo cipó ainda é baixo e os órgãos fiscalizadores ainda 

tem algumas restrições quanto à retirada para comercialização.  

• A CDB é o produto que mais denota potencial para geração de renda dos 

moradores da RECM, seguida do látex que é de acordo com os pesquisados, 

um dos produtos que mais vem tendo procura, não somente para a fábrica de 

preservativos, mas para a própria indústria pneumática que efetua em 

quantidades menores no processamento produtivo do pneu componentes da 

borracha natural.  

• A criação de pequenos animais apesar de ter um índice de pouco potencial, é 

muito importante para alguns dos moradores da RECM, especialmente no 

seringal Cachoeira em que há instalada uma pequena granja em uma das 

colocações. Para esse extrativista, o trabalho na quebra da CDB é árduo e até 

pouco remunerado. Tanto a CDB como a extração do látex vem sendo 

substituído por ele pela criação de galinhas. Quando questionado se há saída 

para tal produto o extrativista relatou que na sua granja, quando estão em ponto 



149 
 

 

de abate à produção é toda comercializada rapidamente para cidade, 

principalmente para a pousada ecológica no seringal Cachoeira que é 

administrada pelos próprios moradores do seringal e que atrai turistas do 

mundo inteiro em função de ter sido neste seringal onde todo o conflito 

começou entre Chico Mendes e os seus assassinos. 
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Figura 58: Gráfico dos produtos com potencial de exploração para maior geração de renda aos extrativistas da RECM. 
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Os resultados a seguir colaboram em muito para se compreender parte do problema 

existente na REROP. O primeiro resultado (figura 59) demonstra bem este problema. 

Enquanto a maioria dos extrativistas da REROP relata que não existe gestão organizada, mas 

há uma propensão de haver maior organização para conseguirem melhores resultados, na 

RECM 47% dos moradores disseram que existe uma gestão organizada, enquanto na REROP 

esse resultado foi zero. Houve uma ênfase na questão da conscientização de que há 

necessidade de se organizarem para obterem melhores resultados com a comercialização da 

CDB.  

A análise seguinte (figura 60) é sobre um conjunto de questões (que compreendem as 

figuras de 60 a 64) que foram aplicadas para saber como vem se comportando os ganhos de 

dinheiro na RE. De acordo com a alternativa, a questão vem tendo crescimento, portanto, não 

atende as necessidades dos moradores nas comunidades: Terra Alta, Simitumba e Fazendinha, 

onde a maioria dos extrativistas discorda sobre essa alternativa. A alternativa seguinte (figura 

61) quando questionada sobre se vem tendo um crescimento moderado/gradativo, 54% dos 

extrativistas disseram que isso é o que vem acontecendo, balanceando um pouco o fato de eles 

discordarem da primeira alternativa (figura 60). A leitura da alternativa seguinte (figura 62) 

sobre se vem tendo um bom crescimento, mas não atende as necessidades dos moradores nas 

comunidades, apresentou um resultado em 60% dos extrativistas, os quais relataram que 

discordam sobre a alternativa. Na análise seguinte da alternativa, 47% dos pesquisados não 

concordaram que o ganho de dinheiro na RECM vem tendo um bom crescimento e atende as 

necessidades dos moradores nas comunidades. Por fim, as últimas das análises desse grupo de 

alternativas sobre os ganhos de dinheiro nas RECM, em que 80% discordaram que os ganhos 

de dinheiro vêm tendo um crescimento rápido e atende as necessidades dos moradores, essa é 

praticamente uma realidade de toda a sociedade rural, com exceção dos plantadores de soja e 

dos grandes pecuaristas. Os ganhos no meio rural são lentos e denotam muito tempo e 

trabalho no processo de formação de riqueza. Nas RE esse processo não tem a pretensão de 

gerar riqueza, mas sim de gerar melhor qualidade de vida aos envolvidos.  
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Figura 59: Gráfico sobre o resultado para conhecimento se existe gestão organizada na RECM.  
 

 
Figura 60: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na RECM (primeira variável). 
 

 
Figura 61: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na RECM (segunda variável).  
 



153 
 

 

 
Figura 62: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na RECM (terceira variável).  
 

 
Figura 63: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na RECM (quarta variável).  
 

 
Figura 64: Gráfico sobre o resultado sobre o ganho de dinheiro na RECM (quinta variável).  
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A análise seguinte pauta-se no questionamento a respeito da condição futura das RE, 

das comunidades da RECM pesquisadas. 100% (figura 66) dos extrativistas discordam que a 

tendência das RE, aos poucos, é acabar devido à falta de incentivo dos órgãos do governo. 

Muitos ainda acreditam que pode haver muitas melhoras, como vem ocorrendo na RECM, 

mas jamais consideram a possibilidade dos moradores abandonarem a RECM para arvorar-se 

nos centros urbanos, como o que vem ocorrendo com os extrativistas da REROP. As 

mudanças ocorridas são lentas, mas o Governo do Acre vem contribuindo bastante para a 

fixação do extrativista em suas colocações. Alguns dos programas do Governo Estadual e do 

Federal como o Luz para Todos, e o Programa de Crédito Habitação que é destinado tanto 

aos participantes do projeto de reforma agrária como para os moradores das RE é umexemplo 

disso. Cada família foi beneficiada com quase R$9.500,00 que foram utilizados na construção 

de pequenas habitações e na compra de utensílios para o trabalho5. 
 

 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A.M. 9/2/2011. 

Figura 65: Casa de morador do seringal Cachoeira, Comunidade 
Fazendinha financiada pelo programa de habitações do Governo e com 

eletricidade do Programa Luz para Todos. 

São programas e iniciativas como essas que aparentemente mitigam os problemas dos 

moradores das RE e que podem tornar a vida dos extrativistas da REROP bem superior as 

atuais condições, dando a motivação necessária para a fixação em suas colocações.  

                                                           
5 Acessado em 9/5/2011 - Disponível em 
http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10041&Itemid=287 
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Figura 66: Gráfico sobre o futuro da RECM (primeira variável). 

Sobre a segunda variável analisada (figura 67), há uma equiparação entre os que 

discordam e os que concordam sobre o fato das RE continuarem com poucos investimentos 

por parte dos órgãos do governo, mas que esse pouco vem a atender em parte pelo menos as 

necessidades básicas de sobrevivência dos moradores da RECM. 

 
Figura 67: Gráfico sobre o futuro da RECM (segunda variável).  

A análise seguinte (figura 68) é uma unanimidade entre os pesquisados, todos 

concordam que haverá maior participação nos próximos anos de entidades não 

governamentais, universidades e demais entidades de pesquisa para a melhoria da qualidade 

de vida dos moradores das RE. 
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Figura 68: Gráfico sobre o futuro da RECM (terceira variável).  

Assim como nas comunidades pesquisadas da REROP, a questão sobre a forma 

como os extrativistas procedem a coleta, quebra e manuseio da CDB foi igual, 67% dos 

pesquisados disseram proceder da forma como aprenderam, tiveram apenas algumas 

instruções quanto às boas práticas, tais como: não deixar o ouriço no chão durante muito 

tempo, após a quebra levar para lugar seco, não deixar animais tais como cachorros, gatos e 

outros terem contato com as castanhas, forrar o animal de carga (burro) com um pano seco 

para não haver contato dos sacos de castanha diretamente com o pelo do animal, alguns dos 

cuidados que foram aplicados e que necessariamente não mudou o processo em questão. Uma 

diferença da REROP é o fato da utilização dos utensílios usados no processo de coleta e 

quebra das castanhas. A maioria dos pesquisados da RECM disseram usar o mão de onça que 

é um utensílio de segurança utilizado pelos extrativistas para evitar o contato com alguns 

animais peçonhentos, ao coletarem os ouriços no chão. Os mesmo coletam todos os ouriços 

acondicionando em um paneiro que carregam nas costas e depois de cheios despejam em um 

lugar já previamente limpo para efetuar o processo de quebra e ensacamento. Na quebra, a 

maioria dos extrativistas utiliza o cepo, uma espécie de madeira quadrada que serve de apoio 

para facilitar a quebra do ouriço e não deixar o mesmo em contato com o chão. Tais medidas 

foram instruídas aos extrativistas pelas cooperativas e pelo ICMBio, que capacitou algumas 

das comunidades no processo de boas práticas no interior da floresta.  
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Fonte: BARBOSA, Marcelo A.M. 9/2/2011. 

Figura 69: Mão de onça - utensílio para coletar o 
ouriço do chão com segurança. Seringal 

Cachoeira, comunidade Fazendinha.  
 

 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A.M. 9/2/2011 

Figura 70: Paneiros – utensílio para coleta dos 
ouriços nos piques de castanhas. Seringal 

Cachoeira - Comunidade Fazendinha - 

Outro resultado que contribui para a análise comparativa entre a RECM e a REROP 

diz respeito ao resultado a seguir (figura 71). Para 94% dos pesquisados na RECM a venda da 
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CDB consegue manter a família por quatro meses. Um dado bastante importante que merece 

maiores considerações. Para a maioria, dependendo da safra, o resultado da CDB mantém 

algumas famílias por até seis meses, se for considerado apenas o consumo de alimentos. De 

acordo com um dos pesquisados, que teve um volume elevado de latas de castanhas nos anos 

de 2010/2011. Se o extrativista se organizar direito, o dinheiro da venda da castanha pode 

aguentar até um pouco mais que seis meses, entretanto há outras demandas de bens de 

consumo fora os alimentos. Um resultado bem diferente do obtido na REROP, em que 70% 

disseram ser boa e conseguem se manter por um mês com os lucros. Essa análise é um tanto 

falaciosa se comparada aos dados obtidos na RECM. Apesar de o índice percentual 

apresentar-se positivo, é importante frisar que muitos dos pesquisados da RECM relataram 

que dependendo da safra conseguem ir além de quatro meses com a venda da CDB e nas 

observações dos relatos dos extrativistas da REROP, o teto máximo para se manter com a 

venda da CDB é um mês, isso também dependendo da safra e do preço pago pelos 

intermediários. Na maioria dos casos, a CDB consegue manter uma família durante duas ou 

três semanas somente com produtos básicos para composição da alimentação diária do 

extrativista, nas palavras de um morador da comunidade Divino Espírito Santo, “a mistura”. 

 
Figura 71: Gráfico sobre quanto tempo as famílias conseguem se manter com a venda da CDB. 

A causa dos resultados ruins obtidos com a comercialização da CDB é evidentemente 

o volume de produção, que no caso da REROP é desprezível se comparada a das 

comunidades da RECM. O gráfico a seguir (figura 72) demonstra a quantidade média 

produzida entre os anos de 2006 a 2010. O valor médio comercializado no mesmo período e o 

valor médio total por comunidade de faturamento entre os anos de 2006 a 2010. Se for 

considerado que na comunidade Terra Alta foram pesquisados duas famílias, o valor médio 
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por família nesses anos é de R$ 1.989,00. Diferentemente da REROP em que se buscou os 

resultados da comunidade de Petrópolis com maior volume médio produtivo (32,4 latas) tem-

se um valor médio por família na comunidade de R$ 174,96. Resultados bem discrepantes que 

são atribuídos a muitos fatores, dentre esses a própria capacidade produtiva das castanheiras e 

a falta de tecnologias nos processos produtivos.  

 
Figura 72: Gráfico sobre a quantidade em latas produzidas, o valor médio em reais e o valor total vendido entre 
os anos de 2006 a 2010- RECM. 
 

A figura 73 apresenta quantidade média de piques, castanheiras e a média de 

castanheiras por piques de CDB nas comunidades pesquisadas. Analisando e comparando, 

uma das variáveis em questão (quantidade de castanheiras), as cinco comunidades da REROP 

quando somadas apresentam um total de 592 castanheiras, as quais são exploradas para a 

produção de CDB. A RECM com três comunidades pesquisadas tem conforme informações 

dos pesquisados 2.493 castanheiras. O que se pode analisar e até gerar uma questão é, será 

que não há mais possibilidade de aumentar o volume de produção da CDB na REROP 

efetuando-se um mapeamento dos castanhais que fazem parte das referidas colocações? Ou 

mesmo, será que o insignificante volume apresentado não está relacionado ao pouco volume 

de castanheiras que produzem? Ou ainda, existem castanheiras não exploradas pelos 

moradores da REROP? Essas e outras questões são passíveis de serem investigadas para se 

conhecer e determinar efetivamente os motivos dos baixos volumes gerados pelas 

comunidades da REROP, tendo em vista que com menos comunidades pesquisadas a RECM 

apresenta uma relação superior de castanheiras e que, consequentemente, podem explicar 

juntamente com as tecnologias envolvidas no processo os resultados positivos em volume 

maior de produção da CDB.  
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Figura 73: Gráfico sobre a quantidade média de piques de castanha, de castanheiras e de castanheiras por piques, 
na RECM. 

A análise da figura 78 é sobre as dificuldades encontradas pelos extrativistas no que 

tange o aumento das vendas da CDB.  

• Quatro dificuldades são as mesmas para os moradores de ambas as RE. O 

acesso ao castanhal, limpeza dos piques, transporte do ponto de quebra até a 

casa dos extrativistas e o acesso dos ramais até as colocações, onde na época 

da safra é o período chuvoso da Amazônia, dificultando em muito o acesso que 

na maioria dos casos somente de moto ou mesmo tratores para se chegar em 

alguma das colocações tanto das RECM como da REROP.  

• As demais variáveis diferem, pois para 100% dos moradores da RECM, o 

transporte da CDB até a cidade não apresenta dificuldade alguma, uma vez que 

fica a cargo das cooperativas que vão buscar na porta da casa do extrativista, 

bem diferente do que acontece na REROP.  

• O armazenamento não tem dificuldade alguma, em muitos dos casos há, 

instalado pelas cooperativas, paióis em pontos estratégicos das comunidades 

onde os extrativistas podem armazenar sua produção até o veículo da própria 

cooperativa vir pegar e levar para a cidade de Xapuri.  

• A quantidade de castanhas gerada anualmente pelas castanheiras é um 

problema maior na REROP. Para a maioria dos pesquisados, 54% da RECM, 
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essa é uma condição não tanto relevante, pois todos os anos as castanheiras 

produzem uma quantidade que dá para eles se manterem razoavelmente bem 

(ver análise da figura 71).  

• A comercialização abaixo do preço é uma variável que se sobressai quando 

verifica-se como se desenvolve a prática de comercialização e a forma de 

organização em ambas as RE, na REROP a comercialização é direta com o 

atravessador o que ocasiona problemas quanto a preços mais justos, na RECM 

a comercialização é com as cooperativas o que contribui para que haja maior 

igualdade na precificação da CDB.  

 
BARBOSA, Marcelo A.M. 8/2/2011 

Figura 74: Ponto crítico no ramal que dá acesso ao seringal Sibéria, 
comunidade Simitumba. 
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BARBOSA, Marcelo A.M. 8/2/2011 

Figura 75: Segundo ponto crítico no ramal que dá acesso ao seringal 
Sibéria, comunidade Simitumba. 
 

 
BARBOSA, Marcelo A.M. 9/2/2011 

Figura 76: Paiol considerado um polo de armazenamento dos 
moradores da comunidade Fazendinha com capacidade para 

armazenar mais de 1000 sacos de 60Kg de CDB. 
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BARBOSA, Marcelo A.M. 8/2/2011 

Figura 77: Pequeno paiol de armazenamento em uma colocação no seringal 
Sibéria, comunidade Simitumba, ao fundo sacos de castanha armazenados a 

espera do transporte da cooperativa.  
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Figura 78: Gráfico sobre das maiores dificuldades encontradas pelos extrativistas para se obter maiores rendas com a venda da CDB, nas comunidades: Terra Alta, Simitumba e Fazendinha. 
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Para se determinar o valor da mão de obra utilizada no processo de boas práticas 

questionou-se aos moradores da RECM quais valores seriam pagos para um trabalhador na 

coleta, quebra e transporte da CDB. Para a grande maioria o tipo de pagamento é o de 

meeiagem o qual dependendo da produção, o proprietário da colocação divide a quantidade 

quebrada de CDB com o trabalhador. Essa é a prática mais usada, mas alguns relataram que 

também pagam diárias, em que os valores médios das comunidades pesquisadas ficaram em 

R$ 31,33. 

 
Figura 79: Gráfico sobre os valores médios praticados das diárias de trabalho nas comunidades: Terra Alta, 
Simitumba e Fazendinha. 
 

Igualmente nos resultados e análises realizadas com a mesma questão (figura 80 e 

figura 51) obteve-se as mesmas considerações sobre o que é necessário para se ter melhores 

resultados com a venda da CDB, uma análise mais detalhada e comparativa é realizado na 

figura 51.  

Na figura 81, sobre o processo de boas práticas, buscou-se saber quais das atividades 

são desenvolvidas. Dentre as que mais chamaram atenção para a análise comparativa com a 

REROP, foi o transporte até a cidade, que é realizado pela cooperativa. Ao contrário, na 

REROP, o próprio extrativista tem que efetuar tal procedimento e a comercialização direta 

com marreteiros que na REROP foi de 100% dos extrativistas pesquisados, enquanto na 

RECM esse índice foi de 54%. Maiores detalhes sobre esta análise foram efetuados na mesma 

questão previsto na figura 52.  
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Figura 80: Gráfico sobre o que é necessário para se aumentar as rendas com a venda da CDB, nas comunidades: Terra Alta, Simitumba e Fazendinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

 

 
Figura 81: Gráfico do processo de boas práticas para a castanha do Brasil RECM comunidades: Terra Alta, Simitumba e Fazendinha. 
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3.2.2 Análises e Discussão dos custos e receitas com a produção da CDB nas 
comunidades: Simitumba, Terra Alta e Fazendinha - RECM.  

A seguir serão realizadas as análises dos quadros com as alocações de custeios e das 

receitas obtidas com a comercialização da CDB. Separou-se por comunidade pesquisada para 

conferir se há diferenças nos resultados finais (lucro).  

a) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Terra Alta 

Na comunidade Terra Alta foram pesquisadas duas famílias, as quais relataram que a 

CDB é o produto de maior importância para a geração de renda da maioria dos extrativistas da 

RECM.  

• O primeiro grupo de atividades (mapeamento e limpeza dos piques) gerou um 

custo de R$ 72,66. Durante três dias em média, os pesquisados informaram que 

desenvolvem as referidas atividades. O valor médio da diária a ser trabalhado 

como parâmetro neste trabalho é de R$ 31,33.  

• O segundo grupo (amontoamento, quebra, separação e transporte) leva 

aproximadamente 10 dias para ser executado, os custos para esse grupo de 

atividades foram de R$ 1.235,90.  

• Nenhum dos extrativistas pesquisados mencionou que efetua a lavagem e 

secagem das CDB, esse é um processo que é desenvolvido pelas cooperativas 

que desenvolvem o beneficiamento e a agregação de valor da castanha.  

• O armazenamento não foi informado como custo, pois os extrativistas da 

comunidade Terra Alta não o desenvolvem como atividade, portanto não gerou 

custos diretos para ser analisado.  

• Os custos em relação ao transporte são desconhecidos da maioria dos 

extrativistas, apenas o presidente da CAEX soube informar que as cooperativas 

cobram um valor para irem buscar a castanha na colocação do extrativista. 

Entretanto, isso não é informado para a maioria, o custo é embutido no preço 

da compra da castanha e em muitos dos casos não é sistematicamente 

mensurado nem pelos extrativistas e tão pouco pelas cooperativas, o 

procedimento da cobrança é feito no saldo ainda restante que o extrativista tem 

a receber quando a castanha é vendida por um preço acima do combinado com 

este último. Sobre o custo de transporte existente, ao ser questionado, o 
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presidente da CAEX mencionou que gira em torno de R$ 30,00 por colocação, 

toda vez que o caminhão ou o trator da cooperativa vai buscar os sacos de 

castanha nas colocações é esse aproximadamente o valor praticado.  

Para haver uniformização na mensuração dos preços de transporte da RECM utilizou-

se o valor informado pelo representante da CAEX, que também foram os mesmos valores 

informados pela REROP. Portanto, adotou-se o valor médio de R$ 30,00 para o transporte da 

CDB da colocação até as usinas de beneficiamento. O caso da comunidade Terra Alta, que 

teve uma coleta dos sacos de castanha em quatro dias, o valor total do transporte ficou em R$ 

120,00.  

• Não foram informados os custos da comercialização do produto, pois todos os 

pesquisados relataram que desconhecem custos indiretos que venham a incidir 

na comercialização da CDB.  

O total de custos da comunidade Terra Alta é de R$ 1.428,56. A quantidade média de 

CDB produzidas e comercializadas foi de 558 latas ao preço de mercado de R$ 13,00. As 

receitas da venda da CDB são de R$ 7.254,00 e o resultado final foi muito positivo 5.825,44, 

havendo lucros para as duas famílias da referida comunidade.  

O referido resultado chegou há um pouco mais que 80% da receita, demonstrando que 

o mesmo conseguiu cobrir com folga todos os custos de pagamento com mão de obra (quadro 

12 – coluna: CTMOA (7)) que somados chegam a R$ 1.002,56.  

A mão de obra, nesse caso, tem como participação percentual 70% do total dos custos 

para o processamento da CDB na referida comunidade.  
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Quadro 12: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da CDB na comunidade Terra Alta - RECM 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ VTL 

(12)

1

1

0

2

2 3 5,00R$                            15,00R$                         

0 3 5,00R$                            15,00R$                         

3 5,00R$                            15,00R$                         

3 2,00R$                            6,00R$                           
0 3 7,00R$                            21,00R$                         

2

0

2

0

0

2

2

0

0

2

0

2

SEPO/PILÃO PARA QUEBRA
SIM 2

Outubro

FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE COLETA ATÉ 
A CIDADE 4 30,00R$                          120,00R$                      

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA RECM

COMUNIDADE ALTERNATIVAS OPÇÕES DE 
RESPOSTAS

PERÍODO DO ANO MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ MST 
(1)

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)

CUSTO TOTAL 
COMUNIDADE 
TERRA ALTA ‐ 
CTCDEP (9)

QUANTIDADE TOTAL 
DE LATAS 

PRODUZIDAS SAFRA 
2010/2011 ‐ QMLP 

(10)

TERRA ALTA

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

3 FACÃO OU TERÇADO 2 5,00R$                           

‐ ‐ ‐ ‐LAVAGEM E SECAGEM
SIM

‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

‐

‐ ‐ ‐

5.825,44R$                 

NÃO

LIMPEZA DOS PIQUES
SIM

NÃO

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS

10,00R$                          2 31,33R$                   62,66R$                       72,66R$                   

 R$              1.428,56 

939,90R$                     1.235,90R$             

‐ ‐

3 31,33R$                  

NÃO PANEIRO

224,00R$                      

NÃO
558 13,00R$               7.254,00R$                 

QUEBRA DOS OURIÇOS Janeiro/Fevereiro e Março

FACÃO OU TERÇADO

NÃO LIMA PARA AMOLAR FACÃO

SIM

10

Janeiro/Fevereiro e Março
MÃO DE ONÇA

SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS

SIM
Janeiro/Fevereiro e Março

SACOS DE ANIAGEM 112 2,00R$                           
NÃO

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS

SIM
Janeiro/Fevereiro e Março

‐ ‐

‐ ‐ ‐ARMAZENAMENTO
SIM

5 Fevereiro e Março ‐ ‐
NÃO

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

SIM
0 Fevereiro e Março ‐ ‐ ‐

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE

SIM

3 Fevereiro e Março

RESULTADO

RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

‐ ‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

120,00R$                

NÃO
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b) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Simitumba  
 

Na comunidade Simitumba (Quadro 13) o resultado assim como o da análise anterior 

foi bastante expressivo. Analisando alguns desdobramentos dos dados, chegou-se a seguinte 

situação:  

• O primeiro grupo de atividades (mapeamento e limpeza dos piques), de acordo 

com os pesquisados, três dias de trabalho são necessários para efetuar as 

referidas atividades do grupo um. Gerando um custo médio de mão de obra de 

R$ 344,63, acrescidos os custos dos materiais utilizados R$ 55,00 o total deste 

grupo de atividades ficou em R$ 399,63.  

• O segundo grupo (amontoamento, quebra, separação e transporte) é o que mais 

gera custo em todas as comunidades, tanto da REROP como da RECM. Os 

custos do segundo grupo para a mão de obra foram bem expressivos R$ 

6.892,60, foram necessários 15 dias para desenvolver atividades do referido 

grupo. Os custos com material utilizado no segundo grupo foram de R$ 658,00 

e os custos totais do grupo foi de R$ 8.160,23. Lembrando que nesta 

comunidade foram pesquisadas sete famílias, por isso tanto custos como 

receitas foram bastante elevados. 

• O transporte até a cidade teve custos em torno de R$ 210,00, considerando que 

os valores foram estimados conforme explicação mencionada na análise 

anterior.  

A quantidade média de CDB produzidas e comercializadas foi de 987 latas, ao preço 

médio de mercado de R$ 13,00. As receitas da venda da CDB foram de R$ 12.831,00 e o 

resultado da mais valia no final foi positivo R$ 4.670,77, havendo lucros para as sete famílias 

comunidade Simitumba.  

O resultado foi positivo, chegou a quase 57,2% do custo, demonstrando que o 

resultado da receita conseguiu cobrir todos os custos com o pagamento da mão de obra 

(quadro 13 – coluna: CTMOA (7)) que somados chegam a R$ 7.237,33. O custo com mão de 

obra chega a 85% dos custos incorridos para a produção da CDB.  

 
 



172 
 

 

 
 
 
 
Quadro 13: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da Castanha do Brasil na Comunidade Simitumba - RECM 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ VTL 

(12)

4

3

4

3

7 11 5,00R$                            55,00R$                         

0 11 5,00R$                            55,00R$                         

11 5,00R$                            55,00R$                         

11 2,00R$                            22,00R$                         

0 11 7,00R$                            77,00R$                         

7

0

7

0

0

7

3 4

4 ‐

0

7

2 1

5 ‐

SIM

FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE COLETA ATÉ 
A CIDADE

7 30,00R$                          210,00R$                       ‐ ‐ ‐

SIM

NÃO

SIMITUMBA

Outubro/Novembro

 R$                                           8.160,23  987 13,00R$               12.831,00R$               4.670,77R$                 

20 11 31,33R$                   6.892,60R$                  7.550,60R$             

QUEBRA DOS OURIÇOS
SIM 7

Janeiro/Fevereiro e Março

LIMA PARA AMOLAR FACÃO

SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS

Janeiro/Fevereiro e Março

SACOS DE ANIAGEM 197 2,00R$                            394,00R$                      

RESULTADO

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

3

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA RECM RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

COMUNIDADE ALTERNATIVAS
OPÇÕES DE 
RESPOSTAS PERÍODO DO ANO

MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ MST 
(1)

11 5,00R$                            55,00R$                         

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)

CUSTO TOTAL COMUNIDADE 
SIMITUMBA ‐ CTCDEP (9)

QUANTIDADE TOTAL 
DE LATAS 

PRODUZIDAS SAFRA 
2010/2011 ‐ QMLP 

(10)

NÃO PANEIRO

SIM

NÃO

FACÃO OU TERÇADO

SEPO/PILÃO PARA QUEBRA

NÃO

SIM

NÃO

LIMPEZA DOS PIQUES
SIM

NÃO

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS

SIM
Janeiro/Fevereiro e Março

344,63R$                     399,63R$                FACÃO OU TERÇADO

MÃO DE ONÇA

11 31,33R$                  

TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS Janeiro/Fevereiro e Março

NÃO

SIM
LAVAGEM E SECAGEM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

NÃO

SIM
ARMAZENAMENTO Fevereiro e Março ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

NÃO

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE 210,00R$                

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO) Fevereiro e Março ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

NÃO

7 Fevereiro e Março
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c) Análise dos Custos e Receitas da Comunidade Fazendinha  

A comunidade Fazendinha é um fenômeno quando se refere à geração de mais valia, 

resultado bastante significativo em função do volume de produção da CDB.  

• No primeiro grupo de atividades, os custos foram de R$ 508,62, sendo que as 

referidas atividades foram executadas em seis dias. O custo da mão de obra foi 

de R$ 438,62. 

• No segundo grupo, levou-se 25 dias para desenvolver as atividades, o custo 

gerado foi bastante elevado, considerando que a diária média do trabalhador é 

de R$ 31,33. Para se chegar aos custos com mão de obra de R$ 10.965,50 

multiplica-se esse valor pela quantidade de dias (25) vezes a quantidade de 

mão de obra utilizada (14) de R$ 340,00, a mão de obra gerou um custo de R$ 

318,00. Os custos totais da mão de obra, mais os materiais utilizados que foram 

de R$ 1.018,00, somaram-se R$ 11.815,50. 

• Lavagem, secagem e comercialização não foram contabilizados por não serem 

executados pelos extrativistas. 

• O transporte até a cidade teve custos em torno de R$ 360,00, considerando que 

os valores foram estimados conforme explicação da primeira análise na 

comunidade Terra Alta.  

O total de custos da comunidade Fazendinha é de R$ 12.684,12. A quantidade média 

de CDB produzidas e comercializadas foi de 1.946, latas. O preço de mercado foi diferente 

das análises anteriores. O mercado demandante praticou o valor médio da lata em R$ 11,00. 

As receitas da venda da CDB são de R$ 21.406,00 e o resultado final foi de R$ 8.721,88. 

Bastante significativo considerando que todos os custos foram pagos e ainda gerou mais valia 

no processo de produção da comunidade Fazendinha.  

O custo com mão de obra chega a quase 86,4% dos custos incorridos para a produção 

da CDB  
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Quadro 14: Análise dos Custeios Relacionados às boas práticas da Castanha do Brasil na Comunidade Fazendinha - RECM 

RESULTADOS TEMPO EM DIAS

QUANTIDADE MÉDIA 
MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
QMST (2)

CUSTO UNITÁRIO DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CUMST (3)

CUSTO TOTAL DOS 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS ‐ 
CTMST (4)

CUSTO UNITÁRIO 
DA MÃO DE OBRA ‐ 

CUMOA (6)

CUSTO TOTAL DA 
MÃO DE OBRA ‐ 
CTMOA (7)

VALOR 
UNITÁRIO DA 

LATA ‐ VUL (11)

VALOR TOTAL DA 
LATA (RECEITA) ‐ VTL 

(12)

4

2

2

4

6 14 5,00R$                            70,00R$                         

0 14 5,00R$                            70,00R$                         

14 5,00R$                            70,00R$                         
14 2,00R$                            28,00R$                         

0 7,00R$                            ‐R$                             
2

4

6

0

0

6

2 ‐

4 ‐

0

6

3 ‐

3 ‐

360,00R$                       ‐ ‐ ‐ 360,00R$                

COMERCIALIZAÇÃO (DIRETA COM O 
MARRETEIRO)

Fevereiro e Março ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

FAZENDINHA

Outubro/Novembro

 R$           12.684,12  1946 11,00R$               21.406,00R$               8.721,88R$                 

25 14 31,33R$                   10.965,50R$               11.815,50R$           

QUEBRA DOS OURIÇOS
SIM 6

Janeiro/Fevereiro e Março
LIMA PARA AMOLAR FACÃO

SEPARAÇÃO DAS MELHORES 
CASTANHAS Janeiro/Fevereiro e Março

SACOS DE ANIAGEM 390 2,00R$                            780,00R$                      
TRANSPORTE DAS CASTANHAS EM 
SACOS

ANÁLISE DOS CUSTEIOS DIRETOS RELACIONADOS AS BOAS PRÁTICAS DA CASTANHA DO BRASIL NA RECM RECEITAS DA PRODUÇÃO DA CASTANHA

COMUNIDADE ALTERNATIVAS OPÇÕES DE 
RESPOSTAS

PERÍODO DO ANO MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ‐ MST 
(1)

QUANTIDADE MÃO 
DE OBRA NA 

ATIVIDADE ‐ QMOA 
(5)

CUSTOS GERAIS ‐ 
CG (8)

14 31,33R$                   438,62R$                     508,62R$                

CUSTO TOTAL 
COMUNIDADE 
FAZENDINHA ‐ 
CTCDEP (9)

QUANTIDADE TOTAL 
DE LATAS 

PRODUZIDAS SAFRA 
2010/2011 ‐ QMLP 

(10)

RESULTADO

MAPEAMENTO DA ÁREAS DO 
CASTANHAL

SIM

6 FACÃO OU TERÇADO 14

LIMPEZA DOS PIQUES
SIM

NÃO

AMONTOAMENTO E COLETA DOS 
OURIÇOS

SIM
Janeiro/Fevereiro e Março

NÃO

NÃO PANEIRO

FACÃO OU TERÇADO
SEPO/PILÃO PARA QUEBRA

MÃO DE ONÇA

SIM

NÃO

SIM

Janeiro/Fevereiro e Março
NÃO

SIM

LAVAGEM E SECAGEM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
NÃO

SIM
ARMAZENAMENTO Fevereiro e Março ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

SIM

NÃO

NÃO

SIM

TRANSPORTE ATÉ A CIDADE ‐ Fevereiro e Março FRETE DO VEÍCULO DO PONTO DE COLETA ATÉ 
A CIDADE

12 30,00R$                         

NÃO
5,00R$                            70,00R$                         

 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

 

f) Análise geral dos custos, receitas e resultados das comunidades da RECM 

Se fossem utilizados uma média geral dos resultados obtidos na RECM se teria o 

seguinte:  

Tabela 4: Dados Gerais sobre os custos, receitas e resultados das Comunidades da RECM. 

Comunidades Quantidade 
de famílias Custos totais R$ Receitas totais 

R$ 
Resultados 
totais R$ 

Média por 
família das 

comunidades 
Terra Alta 2 1.428,56 7.254,00 5.825,44 2.912,72 
Simitumba 7 8.160,23 12.831,00 4.670,77 667,25 
Fazendinha 6 12.684,12 21.406,00 8.721,88 1.453,65 
Totais 15 22.272,91 41.491,00 19.218,09 5.033,62 

Os dados acima comprovam que, no geral, os resultados com a venda da CDB pelas 

comunidades pesquisadas na RECM são bem positivos se comparados aos desempenhos das 

comunidades estudadas da REROP. O resultado da mais valia é 46% sobre a receita obtida. E 

sobre os custos a mais valia tem uma relação percentual de 86%. Deve-se levar em 

consideração que os preços de venda foram, pelo menos na média informada, menor que os 

da REROP. Se os valores fossem igualados, teria-se um resultado ainda melhor. Os números 

estão para corroborar com o fato de que se houver interesse por parte dos envolvidos, há 

possibilidade de se melhorar os resultados da REROP. É evidente que o processo está ligado a 

geração de maiores volumes de produção, mas como obter esses volumes? Essa é uma 

resposta que está intimamente ligada à premissa maior de toda e qualquer bibliografia das 

ciências econômicas – não se obtém volumes sem a inserção de melhores práticas no processo 

produtivo. Isso se comprova quanto aos resultados apresentados pela RECM. Comunidades 

com produção média de quase 20 toneladas de castanha, gerando mais valia para cinco 

famílias da comunidade Fazendinha de R$ 8.721,88, uma média de R$ 1.744,38 por família. 
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Conclusão 
 
 

Todo resultado de um trabalho que visa maior analisar e comparar através de 

metodologias paramétricas tem na sua proposta conclusiva a apresentação de como ocorrem 

tais práticas e quais os resultados que essas práticas apresentaram. Somente assim pode-se 

concluir através das análises que tais resultados atenderam os objetivos iniciais propostos para 

uma pesquisa. Após o resultado final do referido estudo, chegou-se a confirmação da hipótese 

inicial. O problema conseguiu ser respondido, e os resultados finais servirão de base para 

novos estudos. 

A análise dos procedimentos de custos incorridos na cadeia produtiva do extrativista 

da CDB teve um composto complementar, dados a serem levantados que formaram direta e 

indiretamente o que se pretende alcançar neste estudo. Chegou-se a conclusões mais 

específicas que denotam mais precisamente o problema e os objetivos; e conclusões mais 

abrangentes que deixam, aos futuros pesquisadores, informações para estender mais a 

pesquisa sobre a viabilidade econômica e social nas RE.  

Portanto, conclui-se que a adoção de boas práticas propiciam melhores vantagens 

econômicas para os extrativistas da RECM. Salienta-se que isso também depende de estudos 

mais voltados à compreensão dos motivos pelos quais as castanheiras das comunidades 

estudadas na REROP produzem uma quantidade bem menor que a produção das castanheiras 

das comunidades da RECM, o que leva a ser considerado que há um processo de volume de 

escala que consequentemente denota mais vantagem em favor da RECM. Entretanto, do ponto 

de vista da compreensão desta pesquisa, essa relação escalar se deve ao fato do próprio 

processo de boas práticas terem sido incentivados pelas entidades governamentais e as que 

representam os próprios extrativistas como a COOPERACRE, CAEX, dentre outras. 

Outro fator que merece ser esclarecido e que tem uma relação muito direta com os 

resultados negativos, está relacionado com a ineficiência na gestão das cooperativas na 

REROP, que deveriam com ajuda de entidades como o próprio ICMBio aplicar metodologias 

de gestão, tendo como base a economia solidária e cooperativismo. Tais filosofias 

metodológicas de gestão iriam mitigar problemas quanto à qualidade na produção da castanha 

na REROP, sem contar que haveria aprendizado para aplicabilidade de outros tipos de 

economias geradas através de outros produtos potencialmente identificados pelos próprios 
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extrativistas. Dessa forma, geria-se melhores expectativas através de aquisição de 

experiências quanto a um composto de produtos que poderiam gerar melhores resultados 

econômicos para os extrativistas da REROP.  

Os custos gerados são reflexos das atuais práticas, disso não há dúvidas. Entretanto, é 

necessário levar em consideração um composto de ações pontuais que possam ser 

implantados a partir desses estudos mais detalhados através do desenvolvimento de políticas 

públicas, que possam efetivamente levar o desenvolvimento as comunidades extrativistas de 

Rondônia, especialmente as da REROP. 

Na REROP, comparativamente, tem-se a seguinte configuração quanto à cadeia 

produtiva do extrativista. 

Quadro 15: Organização da cadeia produtiva. 

REROP RECM 

Organização da cadeia produtiva Organização da cadeia produtiva
1. A coleta é realizada sem planejamento 
prévio; 

1. A coleta é realizada com planejamento 
prévio; 

2. Não há mapeamento dos castanhais; 2. Boa parte dos extrativistas efetua o 
mapeamento dos castanhais; 

3. A maioria dos extrativistas não efetua a 
limpeza dos piques de castanhas; 

3. A maioria dos extrativistas efetua a 
limpeza dos piques de castanhas; 

4. A quebra é realizada de maneira não 
recomendada pelas boas práticas. Não há a 
utilização de utensílios adequados como o 
cepo para quebra dos ouriços;  

4. A quebra é realizada da maneira 
recomendada pelas boas práticas, utilizam 
utensílios adequados como o cepo para 
quebra dos ouriços;  

5. Para a coleta não é utilizado à mão de 
onça; 

5. Para a coleta e para própria segurança dos 
extrativistas é utilizado a mão de onça. 
Alguns extrativistas utilizam capacetes para 
evitar acidentes na época de queda dos 
ouriços e aumento da produtividade. 

6. Os extrativistas não usam o paneiro na 
coleta, levam sacos e vão acondicionando, o 
que gera ineficiência no trabalho da coleta;  

6. Os extrativistas usam o paneiro na coleta 
prévia antes da quebra;  

7. O processo de transporte ainda é nas 
costas dos extrativistas; 

7. O processo de transporte é realizado por 
animais de carga, em alguns casos, 
dependendo dos castanhais, há carrinhos de 
mão que vão floresta a dentro para 
transportar os sacos de CDB;  

8. Há contato dos sacos de aniagem com o 
chão; 

8. Não há contato dos sacos de aniagem com 
o chão, os extrativistas forram o chão ou 
mesmo deixam os sacos de aniagem em 
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mesas suspensas, evitando o contato das 
CDB com o chão úmido; 

9. Não desenvolvem nenhum tipo de 
separação das melhores; 

9. São orientados a fazer a separação das 
melhores castanhas, no momento da quebra, 
entretanto nem todos fazem o referido 
procedimento; 

10. Apenas um extrativista da colocação 
trabalha no processo todo da coleta, quebra e 
transporte da CDB. 

10. Vários extrativistas da mesma colocação 
trabalham no processo da coleta, quebra e 
transporte da CDB. 

Tais procedimentos praticados pelos extrativistas da RECM mitigam muitos dos 

problemas relacionados à qualidade da CDB quanto à venda. Na maioria dos casos, quando o 

comprador sabe que não há boas práticas no processo, o preço ofertado diminui em função 

dessas fases não obedecidas que como consequência não favorece nem quem compra, muito 

menos quem vende.  

Outra situação observada e que merece ser conclusa está relacionada às práticas da 

cadeia ligada à comercialização, o que vem após o processo propriamente dito de coleta, 

quebra e transporte. 

Quadro 16: Organização das práticas de comercialização e outras. 

REROP RECM 

Organização das práticas de 
comercialização e outras 

Organização das práticas de 
comercialização e outras 

1. É realizado diretamente com os 
marreteiros/atravessadores 

1. É realizado diretamente com as 
cooperativas 

2. Não tem conhecimentos para negociar 
melhores preços 

2. A maioria tem conhecimentos para 
negociar melhores preços 

3. A maioria não confia nas associações para 
efetuar a comercialização da castanha 

3. Há uma confiança nos órgãos de 
representatividade dos extrativistas 

4. O transporte até a cidade é por conta do 
extrativista 

4. O transporte fica a cargo das cooperativas 

5. Não há possibilidade de efetuar 
armazenagens 

5. Algumas comunidades efetuam o 
armazenamento para vender à castanha 
quando o preço tiver melhor 

6. O governo e demais entidades não 
incentivam 

6. O governo do Estado do Acre incentiva 
os extrativistas com programas de 
capacitação nas boas práticas 

As práticas de comercialização da CDB têm outra importância na geração de renda 

das famílias da REROP, identificou-se que muito dos extrativistas pesquisados não detém 
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conhecimentos básicos de comercialização, e mensuração dos preços de seus produtos, isso se 

deve ao fato de muitos considerarem que estão tendo algum tipo de vantagem econômica com 

a venda da CDB. Ao relatarem que quando vendem uma quantidade pequena de CDB aos 

marreteiros, esses não têm a compreensão do valor do trabalho realizado, do valor dia 

trabalhado. Dessa forma, acabam não imputando os custos de sua mão de obra no processo, o 

que leva a uma falsa ilusão de retornos econômicos positivos. Na verdade, não há uma 

internalização de informações nesse sentido, dai há essa falaciosa percepção de que a venda 

de sua CDB trás benefícios econômicos para as famílias da REROP.  

Recomendações Finais 

Evidentemente, que ao chegar ao final de um estudo que permeia na sua concepção 

maior um estudo comparativo como o que foi proposto neste caso, vale acrescer 

recomendações. 

Quadro 17: Recomendações Pontuais do Estudo 

Recomendações do Estudo 

1. Reunir constantemente os extrativistas para proferir palestras a respeito das boas 

práticas da CDB 

2. Criar e implantar um Programa de Boas Práticas nas comunidades da REROP, tanto 

para a CDB como para os demais produtos descritos pelos extrativistas como 

potenciais geradores de renda 

3. Efetuar o mapeamento e cadastrar as castanheiras para verificar as árvores com 

maiores potenciais de produção, e efetuar novos estudos a respeito da produção anual 

destas 

4. Mensurar os resultados da produção anualmente, tanto da CDB como de outros 

produtos apontados como potenciais para geração de renda.  

5. Criar através da cooperativa um modelo de gestão que possa ser mais conscientizador, 

que consiga abranger todos os processos. Uma das alternativas é usar metodologias 

de economia solidária, de forma que todos se conscientizem de suas próprias 

responsabilidades individuais em prol do todo.  
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Questionário para Coleta dos Dados da Pesquisa 
 

Data:____/_____/______ 

Reserva Extrativista (Localização da pesquisa) 
Rio Ouro Preto (    ) Cuniã (    ) Chico Mendes (    ) 

Comunidade (nome):  
Cooperativa (nome): 
Entrevista realizada com:  
Atividade/Função na Reserva do Entrevistado: 

Questões para a análise macro do problema de pesquisa  

1. Há quanto tempo é morador da Reserva Extrativista? 

1 a 3 anos (   ) 3 a 5 anos (    ); 5 a 7 anos (    ); 7 a 10 anos (    ); Acima de 10 anos (    ); 

Se for acima de 10 anos quantos?________________ 

2. Durante quantos anos vive da economia da reserva? 

1 a 3 anos (   ) 3 a 5 anos (    ); 5 a 7 anos (    ); 7 a 10 anos (    ); acima de 10 anos (    ); 

• Se acima de 10 anos - quantos?____________________ 

3. Qual a quantidade de famílias que habitam atualmente na reserva extrativista/comunidade (para 
gestores e lideres de cooperativa) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Existe outra fonte de renda que não a proveniente da economia extrativista? 

Sim (    ); Não (    )? 

a) Aposentadoria (     ) 

b) Bolsa Família (    ) 

c) Auxílio maternidade (    ) 

d) Bolsa escola (    ) 

e) Ajuda regular de filhos (as) moradores em cidades (    ) 

f) INCRA (    ) 

g) ICMBIO (    ) 

h) IBAMA (     ) 
Outra forma geração de renda:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

5. Em uma ordem escalar de 3 com maior importância e 1 de menor importância para o geração de 
renda em sua reserva extrativista/comunidade/cooperativa em relação aos produtos extrativistas 
definir? 

a)Borracha – Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

b)Farinha - Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 
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c)Castanha-do-Brasil -Não tem importância 1 (  ), Pouca Importância 2 (  ), Muito importância 3(   ) 

d)Produção em pequena escala de produtos agrícolas - Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), 
Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

e) Artesanato da floresta - Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

f) Produtos de higiene pessoal (óleos, sabonetes e outros) -Não tem importância 1 (   ),  
Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

g) Criação de pequenos animais para comercialização - Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), 
Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

h) Granja, Leite, verduras - Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

i) Pecuária de pequeno porte- Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

j) Pesca – Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

k) Caça - Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

l)Madeira (retirada autorizada)- Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(  ) 
________________________________________________________________________________________ 

m) Frutas - Não tem importância 1 (   ), Pouca Importância 2 (   ), Muito importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 

n) Outros -____________________________ Não tem importância 1 (  ), Pouca Importância 2 (   ), Muito 
importância 3(   ) 

6. Quais são os produtos que apresentam maior potencial na sua reserva extrativista? 

a) Borracha – Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

b) Farinha - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

c) Castanha-do-Brasil - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

d) Produção em pequena escala de produtos agrícolas - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), 
Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

e) Artesanato da floresta - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (   ) 
________________________________________________________________________________________ 

f) Produtos de higiene pessoal (óleos, sabonetes e outros) - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), 
Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

g) Criação de pequenos animais para comercialização - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), 
Bastante potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

h) Granja, Leite, verduras - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (  ), Muito potencial 3 (   ) 
________________________________________________________________________________________ 

i)Pecuária de pequeno porte- Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (  ) 
________________________________________________________________________________________ 

j) Pesca (autoriza)– Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (    ) 
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k) Caça (autorizada) - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

l) Madeira (retirada autorizada)- Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

m) Frutas - Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

n) Outros -______________________ Nenhum potencial 1 (   ), Pouco potencial 2 (   ), Muito potencial 3 (   ) 

7. Sobre a gestão organizada da produção anual de todo o conjunto dos produtos extrativistas na 
reserva? 

a) Não existe nenhuma gestão organizada 1 (     );  
b) Existe pouca gestão organizada 2(    );  
c) Existe gestão organizada 3(    ) 
d) Não existe, mas há uma conscientização de se organizar 4 (    ) 
e) Não existe, e não há intensão das pessoas se organizarem 5 (    ) 
 
Explique as respostas (ao que atribui?) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

8. Sobre a economia na reserva extrativista?  

a) Não vem tendo crescimento portanto, não atende as necessidades dos extrativistas 
• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

Explique sua resposta:______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
b)Vem tendo um crescimento moderado/gradativo – mesmo assim atende as necessidades dos 
extrativistas. 

• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

Explique sua resposta ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

c) Vem tendo um bom crescimento, mas não atende as necessidades dos extrativistas. 
• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

Explique sua resposta:______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

d) Vem tendo um bom crescimento, e atende as necessidades dos extrativistas. 
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• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

Explique sua resposta _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

e) Vem tendo um crescimento rápido e atende as necessidades dos extrativistas 
• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

Explique sua resposta_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

9. Qual é o futuro das Reservas Extrativistas? 

a) A tendência é acabar aos poucos por falta de incentivos ao desenvolvimento das próprias reservas pelos 
órgãos responsáveis do governo 

• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

________________________________________________________________________________________ 

b) Continuará da forma que esta ocorrendo poucos investimentos por parte dos órgãos do governo 
• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

________________________________________________________________________________________ 

c) A tendência é melhorar nos próximos anos com as constantes ajudas dos órgãos do governo e demais 
entidades não governamentais, universidades e demais pesquisadores. 

• Discordo totalmente 1 (     )  
• Discordo 2 (    ) 
• Nem concordo, nem discordo 3 (    ) 
• Concordo 4 (    ) 
• Concordo totalmente 5 (    )  

________________________________________________________________________________________ 
d) (    ) Outra resposta______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Questões para a análise micro do problema de pesquisa  

10. O processo de coleta, quebra e manuseio da Castanha do Brasil ainda é tradicional na reserva? 
a) Sim (    )  
b) Não (    )  
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Se sim explique como se dá o processo 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Se não explique como se dá o processo 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

11. A família consegue se manter com rendimento obtido com a coleta e comercialização da castanha-
do-Brasil por quanto tempo 

a) Ótima, a família consegue se manter com o dinheiro da coleta de castanha por quatro meses (     )  

b) Boa, a família consegue se manter com o dinheiro da coleta de castanha por um mês (    ) 

c) Razoável, a família consegue se manter com o dinheiro da coleta de castanha por duas semanas (    ) 

d) Ruim, a família consegue se manter com o dinheiro da coleta de castanha por uma semana (    ) 

e) Péssimo, a família não consegue se manter com o dinheiro da coleta de castanha (    )  

f) Outros comentários:_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

12. Qual a quantidade da produção de barricas de castanha-do-Brasil e o preço pago pelos 

compradores. 

Períodos (Anos) Aproximadamente quantas barricas Preço pago da barrica pelos 
compradores 

2006  R$ 

2007  R$ 

2008  R$ 

2009  R$ 

2010  R$ 

13. Como funciona o processo de comercialização da castanha-do-Brasil - Explique? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

14. Quem geralmente compra a produção da Castanha –do-Brasil da sua reserva extrativista? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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15. Quem determina o preço a ser vendido pela barrica de castanha-do Brasil? 

a) Compradores de Guajará Mirim (      );  
b) Compradores da Bolívia (     ); 
c) O próprio extrativista (     );  
d) Outros compradores______________________________________________________________ 

16. O senhor (a) tem conhecimento sobre a quantidade de picadas (estradas) e em quantas 
castanheiras tem cada picada (árvores) tem na sua colocação? 

Sim (     ); Não (     ).  
a) Determinar a quantidade aproximada de picadas (estradas) ______________________________ 
b) Determinar a quantidade de castanheiras por picada____________________________________ 

17. Qual a maior dificuldade encontrada em ordem escalar de 3 com maior dificuldade e 1 de menor 
dificuldade de se obter maiores rendas da coleta da castanha-do-Brasil?  

a) O acesso para se chegar ao castanhal - Muita dificuldade1 (   ), Pouca Dificuldade2 (    ), Nenhuma 
dificuldade 3 (    ) 
______________________________________________________________________________________ 

b) A limpeza das picadas - Muita dificuldade1 (   ), Pouca Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
______________________________________________________________________________________ 

c) A coleta da castanha - Muita dificuldade1 (   ), Pouca Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
______________________________________________________________________________________ 

d) O transporte do ponto de quebra ao ponto de entrega para comercialização - Muita dificuldade1 (   ), Pouca 
Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
_______________________________________________________________________________________ 

e) A quantidade de pessoas trabalhando na produção (mão de obra) - Muita dificuldade1 (   ), Pouca 
Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
_______________________________________________________________________________________ 

f) A quebra dos ouriços - Muita dificuldade1 (   ), Pouca Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
_______________________________________________________________________________________ 

g)A quantidade gerada de produção anual pelas castanheiras - Muita dificuldade1 (  ), Pouca Dificuldade2 (  ), 
Nenhuma dificuldade 3 (   ) 
_______________________________________________________________________________________ 

h) O manuseio do ponto de quebra ao ponto de entrega para o transporte até a cidade - Muita dificuldade1 (  ), 
Pouca Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

i) A comercialização que geralmente é abaixo do valor esperado - Muita dificuldade1 (   ), Pouca 
Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

j) Os instrumentos para realização adequada de todo o processo de coleta, quebra e manuseio - Muita 
dificuldade1 (   ), Pouca Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

l) A armazenagem inadequada que compromete a qualidade das castanhas-  Muita dificuldade1 (   ), Pouca 
Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ) 
________________________________________________________________________________________ 

m) Outros:_______________________________________________________ Muita dificuldade1 (   ), 
Pouca Dificuldade2 (    ), Nenhuma dificuldade 3 (    ).  

18. O melhoramento das técnicas de produção na cadeia produtiva da castanha do Brasil é uma 

alternativa para melhorar a renda da população extrativista? 

a) Sim (     ) 

b) Não (    ) 

Explicar o motivo da resposta 
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

19. Qual valor aproximado o Sr. (Sra.) usa para definir a sua diária de trabalho: coletando,  

quebrando e transportando a Castanha do Brasil? 

a) R$ 10,00 (    );  
b) R$ 20,00 (    );  
c) R$ 25,00 (    );  
d) R$ 30,00 (    );  
e) R$ 40,00 (     );  
f) acima de R$ 40,00 (     );  
g) Nunca usou valor para medir a diária de trabalho coletar, quebrar e transportar a castanha do Brasil (    ). 
Explique a resposta________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

20. O que falta para que o extrativista possa aumentar o valor de sua renda em relação a coleta e 

quebra da Castanha do Brasil? 

a) Implantação de melhores técnicas de coleta e quebra 
• Não tem importância para aumentar a renda 1 (   ), Tem pouca Importância 2 (   ), Tem muita 

importância 3(   ) 
________________________________________________________________________________________ 
b) Melhorias nas áreas de manuseio e armazenamento 

• Não tem importância para aumentar a renda 1 (   ), Tem pouca Importância 2 (   ), Tem muita 
importância 3(   ) 

________________________________________________________________________________________ 
c) Projetos de beneficiamento das amêndoas, transformação da castanha em casca em castanha embalada 

• Não tem importância para aumentar a renda 1 (   ), Tem pouca Importância 2 (   ), Tem muita 
importância 3(   ) 

________________________________________________________________________________________ 
d) Beneficiamento – agregação de valor transformando a matéria prima em produtos derivados 

• Não tem importância para aumentar a renda 1 (   ), Tem pouca Importância 2 (   ), Tem muita 
importância 3(   ) 

________________________________________________________________________________________ 
e) Práticas de comercialização em mercados consumidores 

• Não tem importância para aumentar a renda 1 (   ), Tem pouca Importância 2 (   ), Tem muita 
importância 3(   ) 

________________________________________________________________________________________  
f) Capacitação dos extrativistas para aplicação para as boas práticas de produção 

• Não tem importância para aumentar a renda 1 (   ), Tem pouca Importância 2 (   ), Tem muita 
importância 3(   ) 

________________________________________________________________________________________ 
g) Outros fatores__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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21. O processo abaixo é um modelo de boas práticas na cadeia de produção da castanha-do-Brasil – Suas práticas de produção segue o modelo abaixo? 
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Complemento da questão acima 

Atividade 
1 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
2 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
3 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
4 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
5 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
6 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
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_______________________ 

Atividade 
7 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
8 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
9 

Quanto tempo? Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 

Horas  
 

Dias  
 

Atividade 
10 

Quanto tempo? 

Em qual período (mês/meses) 
do ano? 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Que materiais são 
necessários? 

Quantidade de 
pessoas 
trabalham? 

_______________ 
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Relatório das Pesquisas de Campo nas REROP e RECM 
Pesquisador: Marcelo Augusto M. Barbosa 
Programa de Pós Graduação em Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional – PGDRA- UNIR 
Grupo de Pesquisa: GPERS/UNIR 
Professor Orientador: Artur de Sousa Moret 
Tema da Dissertação: Análise dos Custos gerados com e sem a Implantação de Boas 
Práticas na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil: Um Estudo Comparativo nas 
Reservas - Chico Mendes no Acre e Rio Ouro Preto em Rondônia 

 

O referido relatório tem como objetivo informar os procedimentos realizados no 

decorrer das pesquisas efetuadas nas reservas: Rio Ouro Preto (REROP) em Guajará Mirim e 

Chico Mendes (RECM), nos anos de 2010 e 2011. 

Resex Rio Ouro Preto – Guajará Mirim – RO - Janeiro 2010 

Em 27 de Janeiro de 2010 foi realizado o primeiro contato com o povo extrativista, 

precisamente na REROP, na comunidade Nossa Senhora do Seringueiro, onde há certa 

estrutura em umas das residências visitadas, energia elétrica a motor que funciona a diesel, 

televisão funcionando com antena parabólica. O primeiro contato foi para conhecimento de 

como vivem, quais seus hábitos, formas de produção econômica dos povos extrativistas, 

dentre outros. Foram poucas horas na REROP, mas foi o suficiente para conseguir observar-se 

e levantar-se algumas informações não sistematizadas para posterior visita. 

 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. 27/01/2010 

Figura 82: Entrada da Resex Rio Ouro Preto 
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Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. 27/01/2010 

Figura 83: Usina de óleos vegetais localizada na Comunidade Nossa Senhora 
do Seringueiro. 

Resex Rio Ouro Preto – Guajará Mirim – RO - Fevereiro 2010 

A segunda visita realizada em 5.2.2010 com término em 10.2.2010. Na mesma 

comunidade foram realizados levantamentos de observação da forma como são desenvolvidos 

os procedimentos de coleta de castanha-do-Brasil. Com a ajuda de um morador da 

comunidade, constatou-se como se desenvolve todo o processo da cadeia de valor da 

castanha. No dia 6.2.2010, fui até a casa do Sr. Osvaldo que fica distante uma hora de 

caminhada do local, onde ficam as instalações da usina de óleos vegetais, que é onde mora o 

Sr. Napoleão e a Sra. Francisca, esposa deste. Na ida até a casa do Sr. Osvaldo passamos por 

outras casas, algumas dessas casas abandonadas temporariamente pelos moradores. Segundo 

o Sr. Osvaldo, muitos estariam na cidade de Guajará Mirim, em virtude de problemas 

relacionados à falta de condições mínimas como escolas e saúde. Passamos no caminho pela 

casa do Sr. Domingos, que é genro do Sr. Osvaldo, e um morador da REROP e da 

comunidade Nossa Senhora do Seringueiro bastante antigo. Ao chegar a casa do Sr. Osvaldo, 

o mesmo preparou algo para comermos, já era noite aproximadamente 19:00h e logo chegou o 

Sr. Domingos, conversamos muito, o mesmo relatou tempos áureos da REROP e disse que é 

uma tristeza ver o povo abandonando algumas colocações por falta de ajudo do governo. No 

dia 7.2.2010 saímos às 6 h: 30min da manhã eu e o Sr. Osvaldo para os piques de castanha, 

onde fui questionando como funcionava todo o processo da castanha na reserva, umas das 

falas do Sr. Osvaldo e que chamou bastante atenção para este pesquisador foi a respeito do 

preço da castanha, ele menciona que só coletam castanhas quando o preço é bom, pois o 
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trabalho para o transporte é bastante dificultoso, outra coisa que chamou bastante atenção foi 

o mesmo falando que as castanheiras no atual ano estavam dando pouco, nas observações 

realizadas constatei que o Sr. Osvaldo ia limpando os piques, cortando alguns cipós, palhas, 

separamos alguns ouriços espalhados pelo chão. Ao questionar o Sr. Osvaldo sobre a 

quantidade de latas de castanha que naquela safra ele tiraria, ele mencionou que o máximo 

seria de 30 latas o equivalente 330 Kg, considerando que cada lata tem em média de 10, 11 ou 

12 quilos. De acordo com Sr. Osvaldo, o ano anterior foi bem melhor, mas o mesmo não 

soube informar o quantitativo. Já eram 10:00h e já estávamos a quase quatro horas andando 

em um dos piques de castanha do Sr. Osvaldo. Ele informou que tem dois piques, o primeiro 

pique que é o que nós andamos segundo informações de Osvaldo tem 70 castanheiras, o 

segundo é mais distante e tem um número maior de castanheiras, aproximadamente de 80 a 

90.  

Ao ser questionado sobre como desenvolve seu trabalho para coleta, quebra e 

transporte da castanha, Osvaldo disse que quando está no mês de novembro/dezembro vai dar 

uma olhada nas castanheiras para saber se a safra será boa, nesse momento ele efetua uma 

limpeza não muito organizada, corta apenas cipós e palhas. Quando pode e verifica que há 

alguns ouriços no chão já vai amontoando e quebrando, se for pouco, no mesmo dia ele 

transporta, se não, ele vem no dia seguinte e carrega até sua casa. Para Osvaldo, todo o 

processo da safra da castanha de um ano leva em torno de 45 dias. 

 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. 07/02/2010 

Figura 84: Sr. Osvaldo nos piques de castanha de sua colocação. 
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Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. 7/2/2010 

Figura 85: Sr. Osvaldo nos piques de castanha quebrando um ouriço 
 

Resex Chico Mendes – Xapuri e Epitaciolândia – AC - Fevereiro 2011 

No dia 6.2.2011, me dirigi até a cidade de Rio Branco para aplicar o questionário com 

extrativistas da RECM. Na segunda feira, as 09:00h, havia efetuado contato anteriormente, 

para conversar com a responsável pela RECM em Rio Branco, no ICMBio-AC, a senhora 

Roberta Leocádio, foi concedida a autorização para entrada na RECM, e ainda foi informado 

quais as comunidades que tinha sido capacitada pelo ICMBio e a COOPERACRE para 

desenvolverem as boas práticas. A Sra. Roberta forneceu um estudo socioeconômico de 2010 

realizado em conjunto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre e o ICMBio-AC, 

que tem grande importância na parte das informações sobre a RECM. Ás 10:00h com ajuda 

de uma pessoa fui à COOPERACRE, chegando lá não tive muito sucesso em virtude dos 

responsáveis considerarem que não poderiam dar nenhum tipo de informação sem prévia 

anuência em plenária dos cooperados sobre o levantamento necessário que eu estava 

apresentando, conversamos com o presidente da COOPERACRE, Sr. Manoel. Ás 11h:30min 

saímos para a cidade de Xapuri, onde iria aplicar os questionários, chegamos perto de 

13h:45min e nos dirigimos até a usina de beneficiamento de castanha, onde lá também não 

obtive sucesso, por ser a usina gerenciada pela COOPERACRE, acreditando que houve 

alguma tipo de aviso por parte da matriz da COOPERACRE as informações foram as 

mesmas, que não podíamos ter acesso a nenhum tipo de observação no processamento e 

beneficiamento da castanha. Dirigimos-nos até a CAEX, cooperativa de Xapuri, a mais antiga 

cooperativa de castanha e borracha do Acre, havíamos contatado com o Sr. Luis Iris, 
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conhecido na região pelo apelido de Licurgo, que somente podia me atender a partir das 

15h:00min. Ás 15:00h comecei a conversar com o Sr. Licurgo, que contou todo o processo de 

ascensão e queda da castanha em Xapuri. Ele tem uma colocação na Comunidade Terra Alta, 

no seringal Filipinas. Ás 17:00h conversei com o Sr. Chico Ramalho, extrativista antigo na 

cidade, também assim como o Sr. Licurgo tem uma colocação de castanha no seringal 

Filipinas, na comunidade Terra Alta, o Sr., Chico Ramalho, tem um comércio que fica na 

frente da sede da CAEX, que vende produtos de alimentação, higiene pessoal e outros artigos 

de consumo, o mesmo relatou que efetua algumas trocas de produtos com castanhas, com os 

extrativistas que vão até Xapuri, em alguns casos até antecipa alguns produtos mesmo antes 

da safra terminar.  

 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. 8/2/2011 

Figura 86: Parte interna da CAEX- Cooperativa de Xapuri-AC 
 

No dia seguinte 8.2.2011, saímos as 09:00h, fomos por recomendação do ICMBio-AC 

no seringal Sibéria, comunidade Simitumba, onde há implantado capacitação aos extrativistas 

para o processamento de boas práticas. Como o acesso é ruim tanto de carro pequeno como de 

carro traçado, a opção é ir de moto. Para chegar até o núcleo da comunidade Simitumba, o 

tempo gira em torno de uns 50 a 60 minutos de moto, são aproximadamente uns 37 km da 

cidade de Xapuri até a comunidade, sendo que na comunidade as famílias são espalhadas, 

umas bem distantes das outras. Esse foi o maior problema da pesquisa, pois o tempo não foi 

aprazível em função das distâncias. Na comunidade Simitumba, conseguimos aplicar sete 

questionários com diferentes famílias, começamos a aplicá-los em torno das 10h30min e 

finalizamos o último aproximadamente às 17h45min, retornamos para a cidade de Xapuri já 

de noite, quase perto das 19:00h. No dia seguinte, 9.2.2011, por também recomendação do 
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ICMBio-AC, nos dirigimos ao seringal Cachoeira, um assentamento agroextrativista na 

cidade de Epitaciolândia, comunidade Fazendinha, local onde mais se extrai castanha e se 

comercializa. Foram aplicados seis questionários para diferentes famílias, desta vez fomos de 

carro, que tornou o processo de levantamento mais rápido e pudemos acessar todas as 

famílias, iniciando às 10:00h e finalizando as 16:00h. Retornamos para Rio Branco. No dia 

seguinte as 10:00h, me sai para a cidade Guajará Mirim para a pesquisa na REROP. 

 
Fonte: BARBOSA, Marcelo A. M. 9/2/2011 

Figura 87: Galpão de armazenagem de castanha comunidade Cachoeira- 
seringal Filipinas – extrativista Sr. Ademar Ferreira.  

 
Fonte: SILVA, Marcos (guia/motoqueiro). 8/2/2011 

Figura 88: pesquisador na frente de uma residência no seringal Sibéria, 
comunidade Simitumba. 
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Fonte: SILVA, Marcos (guia/motoqueiro). 8/2/2011 

Figura 89: Aplicação do questionário ao extrativista Sr. José Nilton no seringal 
Sibéria, comunidade Simitumba. 

 

Resex Rio Ouro Preto Guajará Mirim-RO – Fevereiro 2011 

No dia 10.2.2011, Quinta feira 13h30min chego em Guajará Mirim. Fiz uma ligação 

para o ICMBio-RO, para falar com a responsável pela REROP, a Sra. Aline Polli. A mesma 

somente estaria às 15:00h, me instalei em um hotel e no horário marcado estava no ICMBio-

RO para falar com a responsável, conversamos sobre a pesquisa que seria no dia seguinte na 

sexta feira, dia 11.2.2011, às 08:00h, fui autorizado a entrar e coletar informações dos 

extrativistas. No dia seguinte, infelizmente, em virtude de muita chuva não foi possível o 

acesso que é bastante ruim, a reserva está ainda pior por causa da forte chuva que caiu durante 

a noite e toda a manhã de sexta feira, mas mesmo assim reagendamos a visita para o dia 

18.3.2011. Retornei a cidade de Porto Velho, saindo ao meio dia de Guajará Mirim, chegada 

em Porto Velho às 15h30min.  

Resex Rio Ouro Preto – Março 2011 

No dia 16.3.2011, Quarta feira 13h45min chegada as 17h:30min em Guajará Mirim. 

Ao chegar me dirigi até o ICMBio em Guajará Mirim para acertar os horários da reunião 

marcada com o conselho deliberativo, fui informado pelo funcionário do ICMBio Jerônimo 

que a reunião será realizada no auditório da SEMMA (Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente), às 8h:30min.  

A reunião foi iniciada às 8h:50min. O Presidente do Conselho Deliberativo da 

REROP, Jerônimo, fez a exposição sobre a resolução 02 de 30/11/2010 que aprova a revisão 
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da portaria que oficializa o conselho deliberativo da REROP, efetuou a prestação de contas 

das ações realizadas pelo ICMBio no ano de 2010, em seguida a funcionária do ICMBio 

Aline Polly, fez exposição de solicitação de quatro pesquisas, uma delas a deste pesquisador, 

que após autorização fez explanação aos membros do conselho e demais pessoas ligadas às 

comunidades da REROP. 

 
Fonte POLLI, Aline Roberta: 17/3/2011 

Figura 90: Apresentação do pesquisador ao Conselho Deliberativo da 
REROP Auditório da SEMMA- Guajará Mirim –RO.  

 

 

Fonte CRUZ, Fabrício Alves da: 17/3/2011 
Figura 91: Moradores da REROP e membros do Conselho Deliberativo 

Auditório da SEMMA- Guajará Mirim –RO.  
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Fonte POLLI, Aline Roberta: 17/3/2011 

Figura 92: Apresentação do pesquisador sobre os objetivos da pesquisa aos 
moradores da REROP e Conselho Deliberativo - Auditório da SEMMA- Guajará 

Mirim -RO  
 

No dia 18.03.2011, às 7h:30min, fui com o extrativista Sr. Francisco Profiro para a 

Comunidade Divino Espirito Santo, até chegar lá paramos na residência da extrativista 

moradora da REROP na comunidade do Ramal do Pompeu. A senhora Maria Batista (Daise), 

respondeu o questionário de pesquisa.  

  
Fonte SILVA, Daiane: 18/3/2011 

Figura 93: Pesquisa realizada com a Senhora Maria Batista – comunidade Ramal do 
Pompeu.  

Para chegar até a comunidade Divino Espirito Santo, tivemos que ir pelo ramal do 

Pompeu e chegar até o barracão com o mesmo nome, pegar um barco subindo o Rio Ouro 
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Preto em direção a comunidade, no percurso, visitamos outros moradores da comunidade 

Floresta que prontamente contribuíram para responder o questionário, a senhora Daiane da 

Silva, a senhora Diane Pereira Lima e o senhor Elson Justino da Silva. O percurso é bastante 

extenso, até a chegada na comunidade Divino Espirito Santo, levamos, com as paradas nas 

casas dos moradores citados anteriormente, cerca de cinco horas e meia. 

 

 
Fonte : BARBOSA, Marcelo A. M: 18/3/2011 

Figura 94: Senhor Francisco Profiro conduzindo o barco no Rio Ouro Preto até 
os moradores das comunidades Floresta e Divino Espírito Santo. 

 

 
Fonte : BARBOSA, Marcelo A. M: 19/3/2011 

Figura 95: Família do Senhor Francisco Profiro. Da esquerda para direita. 
Extrativista Senhor Lourival (amigo da família), Ketlen (nora), Francilin 

(filho), criança Samaiara (neta) Maria (esposa). No colo, a criança Franklin 
(neto).  
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Fonte: SILVA Katlen: 19/3/2011 

Figura 96: Da esquerda para direita senhor Lourival, senhor Francisco 
Profiro, Marcelo (pesquisador) e Francilin.   

 

 
Fonte : BARBOSA, Marcelo A. M: 20/3/2011 

Figura 97: Veículo do GPERS utilizado na pesquisa – retorno da REROP, 
comunidade Ramal do Pompeu. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 



 

 

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo para autorização da Pesquisa na 
REROP 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2011 DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DA RESEX DO RIO OURO PRETO 

6ª Reunião ordinária 

 
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e onze, às oito horas e quarenta minutos, no auditório da 
SEMMA, situada na Avenida Salomão Justiniano de Melgar, número 3196, Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, no município de Gauajará-Mirim, foi dado início a Sexta Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo da Resex do Rio Ouro Preto, onde o Sr. Jerônimo Carvalho Martins, presidente deste 
conselho, saudou todos os presentes e realizou a chamada dos conselheiros, em seguida comentou sobre a 
importância da presença dos conselheiros e as modificações do quadro de integrantes deste conselho, 
posteriormente fez a leitura da pauta, perguntando se havia mais alguma sugestão de tema, ninguém 
manifestou nenhum outro ponto de pauta, dessa forma, a reunião prosseguiu com a leitura da Resolução 
número dois de dois mil e dez, onde foram explicadas as modificações feitas bem como os motivos delas, 
não havendo dúvidas, foi dada sequência com a apresentação do Relatório de gestão do ano de dois mil e 
dez, o Sr. Jerônimo comentou que este não é um relatório completo, pois não há uma prestação financeira 
a ser apresentada neste momento, sendo esse apenas um relatório das atividades finalísticas realizadas nas 
Resex Rio Ouro Preto e Barreiro das Antas, aproveitando a fala sobre capacitações, ao citar a capacitação 
em Economia Solidária, o Sr. Fabrício Alves da Cruz, analista ambiental do ICMBio, informou que entre 
os dias dezessete a dezenove de maio ocorrerá um novo módulo desta capacitação, falou também sobre o 
centro de Formação em Economia Solidária, informando que suas ações de implementação estão focadas 
em fortalecer o núcleo de articulação com as instituições governamentais e não governamentais, e que há 
uma dificuldade com as instituições não governamentais, por isso ser algo novo e as pessoas não 
entenderem bem os objetivos, e para sanar essas dúvidas foram realizadas oficinas com os moradores da 
Resex para explicar os objetivos e conceitos dos Centros de Econômia Solidária. Em seguida foi dada 
continuidade a leitura do relatório, ao falar sobre a Consolidação Territorial, o Sr. Jerônimo explicou os 
conceitos de Compensação de Reserva Legal, falando também sobre os títulos do Soldado da Borracha, e 
de como será o procedimento para esse tipo de compensação, comentou sobre a dificuldade existente para 
a regularização fundiária da Resex do Rio Ouro Preto. Após foram feitas algumas explanações sobre os 
contratos de direito real de uso. Posteriormente passou-se ao relato das pesquisas científicas realizadas 
com material da Unidade, o Sr. Jerônimo comentou sobre as dificuldades encontradas no inicio de sua 
gestão para regularizar as pesquisas realizadas, explicou o que é o SISBIO, e citou as pesquisas que estão 
em andamento e já estão aprovadas no sistema, relembrando que todas as pesquisas científicas precisam 
ser aprovadas pelo conselho para serem legalmente autorizadas. Posteriormente foi falado sobre as etapas 
da elaboração do Plano de Manejo da UC, relembrando com os conselheiros como foram elencadas as 
prioridades das comunidades, e como foram validadas essas etapas. O Sr. Jerônimo falou sobre as 
mobilizações realizadas para implementação do segundo seguimento do ensino fundamental na Resex, 
explicou a dificuldade encontrada pela equipe, e comentou que já foram encaminhados ofícios ao 
ministério público a fim de se resolver essa pendência, e comentou que este ano existe uma expectativa de 
melhora nesse quadro. Foi dada continuidade ao relatório falando sobre a produção da logo marca da 
Unidade. Sobre o tópico Desenvolvimento Comunitário e Geração de Renda, o Sr. Jerônimo comunicou 
que a situação dos Telecentros continua parada, e por conta disso a equipe do ICMBio local enviou ofício 
ao ministério da Ciência e Tecnologia cobrando informações sobre a instalação e início do 
funcionamento, dessa forma continua-se esperando a resposta. Ao falar sobre as articulações com o 
Programa Territórios da cidadania no Território Madeira Mamoré, o Sr. Fabrício explicou que o ICMBio 
local auxiliará as comunidades a elaborar seus projetos. Falou também dos ciclos de oficinas que estão 
sendo trabalhados em diversos municípios do território, e comentou que a próxima reunião ocorrerá em 
Guajará-Mirim, o Sr.Darcy, representante da Prefeitura de Nova Mamoré, comentou a dificuldade 
encontrada na implementação dos colegiados municipais, e que Nova Mamoré tem ficado prejudicada por 
não estar participando tão ativamente das reuniões. O Sr. Fabrício comunicou que segundo informações 
recebidas o Colegiado do Território Madeira Mamoré priorizou a produção do PTDRS ao invés da infra-
estruturação dos colegiados municipais, que serão feitos logo em seguida. Dando sequência, o Sr. 
Jerônimo entrou no tópico sobre Compensação de Reserva Legal falando da articulação junto a SEDAM 



 

 

para aumentar o número de bacias hidrográficas possíveis de serem contempladas para compensação de 
reserva legal, então foi explicado a dificuldade encontrada no Estado para delimitar as áreas possíveis de 
realização de compensação, e explicou que a equipe do ICMBio local junto com a Sede em Brasília terão 
que elaborar um edital de convocação para compensação de Reserva Legal na RESEX ROP, o Sr. 
Jerônimo explicou como é feito o processo de compensação e os títulos que poderão ser utilizados para 
isso. A Sra. Maria Batista perguntou se poderá utilizar o seu título para esse fim, o Sr. Jerônimo então fala 
que esses títulos são do Soldado da Borracha, e que se o extrativista tiver um título desse, ele poderá sim 
utiliza-lo para isso, e mesmo assim permanecer como beneficiário da Unidade. O Sr. Sebastião perguntou 
como ficará a situação das pessoas que moram na zona proposta de exclusão e não tem o título, o Sr. 
Jerônimo então explicou que existem muitas pessoas nessa situação, e que dos lotes que atualmente estão 
sendo analisados, um deles foi subdividido em seis partes, e como existem pessoas morando nesse lote, 
possivelmente não será possível utilizar essa área para compensação, mas essa situação ainda será 
analisada pelo setor jurídico do ICMBio. O Sr. Jerônimo diz que atualmente não é possível falar com 
certeza o que ocorrerá com a zona de exclusão, e que precisamos ter um controle de quem esta nesta área, 
e que as informações são necessárias inclusive para garantir os direitos dos sitiantes que ocupam esse 
lugar. O Sr. Porfilio diz que não é justa essa situação, pois quem mora na zona de exclusão tem gado e 
desmata bem mais que os beneficiários, o Sr. Jerônimo explica que a finalidade da Unidade é bem 
delimitada na Lei, no artigo dezoito do SNUC, e que muitas pessoas que moram na área de exclusão já 
estavam lá antes da criação da UC, e que não são beneficiárias, e dessa forma, a gestão dessa área é bem 
mais complicada, sendo os objetivos deles bem diferentes dos objetivos dos extrativistas. O Sr. Admir 
pergunta se todos que tiverem títulos poderão vender para esse uso, o Sr. Jerônimo explica que todo título 
válido, após a publicação do edital, poderá ser sim utilizado para esse fim. O Sr. Sebastião do Serra 
Grande comenta que para o extrativista é tudo muito mais complicado, e que as vezes parece que a lei é 
diferente para quem é beneficiário e para quem mora na área de exclusão, e que por muitas vezes o 
extrativista ainda é taxado de preguiçoso justamente por estar preservando sua área. O Sr. Jerônimo 
comenta que existe sim limites para uso da terra mesmo na área de exclusão, entretanto ainda precisamos 
de informações para gerir melhor essa área até que seja decidido judicialmente se essa área será ou não 
excluída da unidade. O Sr Luciano Lima, quer deixar claro que houve tentativas de regularização junto ao 
INCRA sobre a legalidade dos títulos, e que foram feitas propostas, entretanto essas não foram 
devidamente acompanhadas pelo governo, e que ele enxerga como muito produtivo essa possibilidade de 
regularizar essa situação com essas compensações de reservas legais. Em seguida a Sra Aline inicia a 
apresentação sobre as pesquisas cadastradas no sisbio que necessitam de aprovação no Conselho 
Deliberativo (CD). A primeira pesquisa trata dos “sentidos e práticas na educação ambiental brasileira: as 
unidades de conservação como campo de disputa”. A Sra Aline pergunta a Assembleia se existe algum 
impedimento para o acontecimento da pesquisa. O Sr. Porfiro pergunta se esta pesquisa tem haver com a 
última pesquisa apresentada na última reunião do CD. A Sra Aline diz que não, e que essa pesquisa é de 
uma pesquisadora que usará apenas dados secundários, ou seja ela aplicará questionários diretamente aos 
gestores da UC. O Sr. Veimar pergunta se ela trará benefício para a comunidade. O Sr jerônimo convida o 
grupo a refletir sobre o conceito de benefício direto e indireto, pois o benefício direto não haverá, mas 
benefícios indiretos com certeza aparecerão. O Sr. Petito diz que é interessante que os comunitários 
participem e sejam envolvidos na pesquisa de forma remunerada. A Sr. Aline esclarece que nem toda 
pesquisa tem a necessidade de utilizar colaboradores. O Sr. Jerônimo reafirma a colocação da Sra. Aline e 
complementa dizendo que nos momentos oportunos serão verificados recursos para utilização de mateiros 
e guias que acompanhem os pesquisadores. Questionada novamente a assembleia sobre a aprovação da 
pesquisa todos concordam e a Sr. Aline segue para a próxima pesquisa de nome “Prevenção de incêndios 
em UC: da formação da equipe técnica ao desenvolvimento de estratégias”. A Sr. Aline, após introduzir a 
pesquisa, pergunta se existe algum impedimento para a realização da pesquisa. Todos os presentes 
respondem que não. A pesquisa segue como aprovada. Deste modo segue-se para a próxima pesquisa de 
nome “Levantamento da fauna nas Resex do Rio Ouro Preto e Barreiro das Antas”. Neste momento o Sr. 
Samuel analista da barreiro das antas apresenta a pesquisa. Esclarece a situação com relação aos recursos 
que seriam viabilizados para a pesquisa. Introduz os objetivos e a justificativa de se fazer a pesquisa nas 
resexs. O Sr. Jerônimo esclarece na situação como funciona a metodologia de parcelas. O Sr. Samuel 
segue com a apresentação esclarecendo o funcionamento das armadilhas fotográficas na identificação dos 
animais. Neste momento os presentes se interessam em fazer alguns questionamentos sobre as fotos dos 
animais. Logo após o Sr. Samuel apresenta algumas publicações que catalogam certas espécies de 
animais indicando-os como exemplos de produtos de algumas pesquisas. Em seguida a Sr. Aline introduz 
a pesquisa do Sr. Marcelo de nome “Análise dos custos gerados com e sem a implantação de boas práticas 
na cadeia produtiva da castanha-do-brasil: um estudo nas reservas – Chico Mendes no Acre, Rio Ouro 
Preto e Lago do Cuniã”. Neste momento o Sr. Marcelo apresenta o conceito de boas práticas e quais são 
os critérios para considerar um processo de manejo da castanha feito a partir das boas práticas, 



 

 

 posteriormente explicou como será a metodologia utilizada na pesquisa, quanto aos resultados comentou 
que para essa pesquisa os resultados são diretos, abrindo também portas para outros trabalho, mas deixou 
claro que mesmo sendo resultado direto, vai levar um tempo para se visualizar isso, e não quer criar 
expectativas a serem frustradas. Falou então dos objetivos de sua pesquisa, que são principalmente 
determinar se há ganhos financeiros maiores para os extrativistas quando há implantação de boas práticas 
para a castanha-do-Brasil nas Reservas Extrativistas Rio Ouro Preto e Reserva Extrativista do Lago do 
Cuniã, os principais benefícios para os extrativistas seriam então o aumento da renda, melhoria da 
qualidade de vida, fixação do extrativista na reserva, dentre outros que podem vir a beneficiar a melhora 
de vida dos moradores dessas reservas. O Sr. Marcelo frisou várias vezes que esses resultados podem não 
aparecer com a agilidade que se gostaria, mas que ele juntamente com a equipe do ICMBio procurarão 
modos de fazer as coisas acontecerem. Mostrou fotos das pesquisas já realizadas nas outras unidades, 
agradeceu a oportunidade, após a apresentação a Sra Aline perguntou a assembleia se alguém tem alguma 
dúvida sobre essa pesquisa, então a Sra Maria Batista disse que sim, e que tem receio de que os 
comunitários não se beneficiem dessas pesquisas, então o Sr. Jerônimo diz que essa mesma pesquisa do 
Sr. Marcelo já apareceu como prioridade da comunidade, e já estão sendo elaborados projetos sobre as 
boas práticas nos GTs para o PRODOC, a Sra Maria Batista comenta então que até hoje nunca teve 
ganhos com as informações que prestou para pesquisas, o Sr. Marcelo comenta que a intenção é mudar 
essa realidade, que as pessoas possam sim se beneficiar diretamente desses projetos, mas a semente tem 
que ser plantada, sem o primeiro passo não tem como caminhar, o Sr. Marcelo diz entender a 
preocupação dos extrativistas, então comentou as experiências de outras localidades. O Sr. Jerônimo 
comenta que a pesquisa em pauta servirá para subsidiar a elaboração de outros projetos, então a Sra Maria 
Batista comenta que a pesquisa com o Babaçu foi bastante produtiva, que hoje só não ganha dinheiro com 
isso quem não quer, dessa forma ela diz não ser contra a realização dessa pesquisa, que sua intenção era 
apenas alertar os demais conselheiros para não aprovar pesquisa sem o devido conhecimento do assunto, 
o Sr Jerônimo reforça esse comentário, e diz que realmente as duvidas devem ser sanadas antes da 
aprovação, então o Sr. Ademir diz que vê essa pesquisa com bons olhos e isso será muito bom para a 
comercialização dos produtos da Resex, sanadas todas as dúvidas, a Sra Aline perguntou aos conselheiros 
se essa pesquisa do Sr. Marcelo pode ser registrada como aprovada, todos concordaram. Posteriormente é 
combinado o almoço, e encerrada a reunião neste turno. As quatorze horas e trinta minutos a reunião foi 
retomada com a chamada dos conselheiros e entrega de cópias do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo da Resex, o Sr. Domingos, representante da Polícia Federal questionou se já seria possível 
também receber tal material, uma vez que a PF também terá representatividade neste conselho, todos 
acharam conveniente e foi-lhe entregue uma cópia do Regimento. O Sr. Fabrício explicou que essas 
cópias que foram entregues é da representação e não da pessoa, que esse material deve ser utilizado como 
fonte de informação, em seguida pediu que todos os conselheiros acompanhassem a leitura do capítulo 
quatro do regimento, que trata da eleição do secretário do conselho, bem como as competências da 
secretária executiva do Conselho, foi realizada a leitura com paradas para esclarecimentos das dúvidas. 
Após a leitura o Sr. Fabrício questionou se alguém presente já secretariou alguma vez para contar sua 
experiência, então o Sr Admir veio a frete contar sua trajetória no movimento dos seringueiros, e 
comentou que ninguém que entra nesse tipo de situação foi preparado para a função de secretário, que as 
pessoas querem mas nem sempre levam o trabalho a sério, então diz que quando foi ser secretário da 
Associação não sabia nada, mas que com o tempo a pessoa vai pegando o jeito, e o que é necessário é boa 
vontade em aprender a fazer as coisas da forma correta, e deixa claro que apesar de já ter certa 
experiência não tem como ele ser o secretário do conselho por falta de tempo, mas entende que esse cargo 
é muito importante, e o secretário tem que querer mesmo essa responsabilidade. O Sr. Fabrício pergunta 
se alguém tem alguma dúvida sobre esse cargo, e explica que a pessoa escolhida terá um contato maior 
com atividades administrativas, e com isso a gerencia do ICMBio prestará todo o apoio possível, e tentará 
investir na formação dessa pessoa, o Sr. Veimar diz que apesar do medo da responsabilidade do cargo, se 
for ter apoio nessa função, ele se candidata. O Sr. Fabrício então deixa um tempo de dez minutos para que 
os conselheiros se reunirem e escolher mais candidatos ao cargo. Após esse tempo foram escolhidos 
como candidatos o Sr. Veimar Zeballos da comunidade Ramal dos Macacos e a Sra Maria José, que já é 
secretária da ASROP, o Sr. Fabrício pediu que alguém defendesse seu candidato para os eleitores, o Sr. 
Ademir foi a frente da plenária para defender a candidatura do Veimar, falando de suas características, 
posteriormente o Sr. Luciano Lima, presidente da ASROP foi a frete para falar da Sra Maria José, após as 
defesas o Sr. Fabrício explicou que esse cargo tem a duração de dois anos, e pediu atenção, pois nesse 
momento de votação, apenas os conselheiros terão direito a voto, cada representante foi chamado 
conforme sua comunidade e falou em voz alta em quem votava, o Sr. Veimar teve seis votos, ocorreu uma 
abstinência e com sete votos a Sra Maria José foi eleita secretária do Conselho. Após a escolha do 
secretário do Conselho, o Sr. Fabrício falou sobre a missão do ICMBio e comentou que a gestão da Ouro 
Preto fará um planejamento estratégico para o ano, e que nesse momento será elaborado um plano de 



 

 

trabalho do conselho, e aproveitou também para tentar agendar a próxima reunião de conselho, a Sra 
Aline lembrou que na última reunião de conselho foi estipulado que por ano teríamos no mínimo três 
reuniões anuais, sendo a primeira no começo do ano, a segunda no meio e a última no fim do ano, o Sr 
Francisco Avilhaneda comenta que as comunidades nem sempre tem como vir para as reuniões devido as 
épocas das colheitas, e comenta que de agora até o fim do ano fica complicado, mas que entende que as 
reuniões devem ser realizadas, todos concordam com ele, então o Sr. Sebastião sugere que a próxima 
reunião seja realizada em junho, após as discussões fica acertada que a próxima reunião será realizada no 
Barracão do Pompeu com previsão de data para o dia dezessete de junho de dois mil e onze. O Sr Luciano 
pede que os convites sejam feitos no programa de rádio do Ney Cardoso, pois é o mais escutado, e na 
Rota oitenta e nove. Após, o Sr. Fabrício fez a leitura da pauta mostrando que todos os tópicos foram 
atendidos. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual nós, 
Aline Roberta Polli e Fabrício Alves da Cruz, analistas ambientais do ICMBio, lavramos a presente ata, 
na qual assinamos com o senhor Presidente. 
 
 

 
Aline Roberta Polli 

Analista ambiental, matrícula 1714090 
 
 

Fabrício Alves da Cruz 
Analista ambiental, matrícula 1714083 

 
 

Jerônimo Carvalho Martins 
Analista Ambiental, matrícula 1511234 

(Presidente do Conselho Deliberativo da Resex do Rio Ouro Preto) 
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO

Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 22911-1 Data da Emissão: 02/02/2011 21:50

SISBIO
Dados do titular

Nome: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA CPF: 350.252.042-91

Título do Projeto: Análise dos Custos gerados com e sem a Implantação de Boas Práticas na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil: Um Estudo

nas Reservas Chico Mendes no Acre e Rio Ouro Preto e Cuniã em Rondônia

Nome da Instituição : Fundação Universidade Federal Rondônia CNPJ: 04.418.943/0001-90

Cronograma de atividades
# Descrição da atividade Início (mês/ano) Fim (mês/ano)

1 Pesquisa e Separação do referencial Bibliográfico 01/2010 03/2010
2 Preparar Projeto Preliminar Problemas, Objetivos e Materiais e Métodos 03/2010 05/2010
3 Contato prévio com os administradores das reservas 05/2010 06/2010
4 Preparar Instrumento de coleta de dados - questionário 07/2010 08/2010
5 Redação Preliminar da dissertação - Capítulo 1 Referencial; Capítulo 2 Materiais e Métodos 08/2010 01/2011
6 Pesquisa de campo Resex Chico Mendes 02/2011 02/2011
7 Pesquisa de campo Resex Rio Ouro Preto 03/2011 03/2011
8 Pesquisa de campo Resex Lago do Cuniã 03/2011 03/2011
9 Tabulação dos dados da pesquisa 03/2011 03/2011
10 Qualificação 03/2011 03/2011
11 Análise dos Resultados e Conclusão 04/2011 05/2011
12 Revisão Final  Textual e Ortográfica 05/2011 05/2011
13 Encaminhamento para análise final do orientador 05/2011 05/2011
14 Ajustes finais 06/2011 06/2011
15 Encaminhamento ao PGDRA - Programa de Mestrado em Meio Ambiente e Desenlvimento Regional para banca 06/2011 06/2011
16 Defesa da dissertação 06/2011 06/2011
17 Ajustes finais conforme recomendação da banca 06/2011 06/2011
18 Entrega da dissertação final do PGDRA 06/2011 06/2011
De acordo com o art. 33 da IN 154/2009, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto.

Observações e ressalvas

1
As atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e
materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passa da,
obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, estão sujeitas a autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia.

2

Esta autorização NÃO exime o pesquisador titular e os membros de sua equipe da necessidade de obter as anuências previstas em outros instrumentos legais, bem
como do consentimento do responsável pela área, pública ou privada, onde será realizada a atividade, inclusive do órgão gestor da unidade de conservação estadual,
distrital ou municipal, ou do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área dentro dos limites de unidade de conservação federal cujo processo de
regularização fundiária encontra-se em curso.

3
Este documento somente poderá ser utilizado para os fins previstos na Instrução Normativa IBAMA n° 154/2007 ou na Instrução Normativa ICMBio n° 10/2010, no que
especifica esta Autorização, não podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou esportivos. O material biológico coletado deverá ser utilizado para atividades
científicas ou didáticas no âmbito do ensino superior.

4
O titular de licença ou autorização e os membros da sua equipe deverão optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível,
ao grupo taxonômico de interesse, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos; e empregar esforço de coleta ou captura que não comprometa a viabilidade
de populações do grupo taxonômico de interesse em condição in situ.

5
Este documento não dispensa o cumprimento da legislação que dispõe sobre acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ou ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico.

6
Em caso de pesquisa em UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, o pesquisador titular desta autorização deverá contactar a administração da unidade a fim de CONFIRMAR
AS DATAS das expedições, as condições para realização das coletas e de uso da infra-estrutura da unidade.

7
As atividades contempladas nesta autorização NÃO abrangem espécies brasileiras constante de listas oficiais (de abrangência nacional, estadual ou municipal) de
espécies ameaçadas de extinção, sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação.

Outras ressalvas

1 A pesquisa deverá ser apresentada ao conselho da UC para aprovação e os resultados posteriormente retornados á comunidade em forma
compreensível de apresentação.

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº154/2007. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 15458966
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO

Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 22911-1 Data da Emissão: 02/02/2011 21:50

SISBIO
Dados do titular

Nome: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA CPF: 350.252.042-91

Título do Projeto: Análise dos Custos gerados com e sem a Implantação de Boas Práticas na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil: Um Estudo

nas Reservas Chico Mendes no Acre e Rio Ouro Preto e Cuniã em Rondônia

Nome da Instituição : Fundação Universidade Federal Rondônia CNPJ: 04.418.943/0001-90

Locais onde as atividades de campo serão executadas
# Município UF Descrição do local Tipo

1 GUAJARA-MIRIM RO RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO OURO PRETO UC Federal

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº154/2007. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 15458966
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO

Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 22911-1 Data da Emissão: 02/02/2011 21:50

SISBIO
Dados do titular

Nome: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA CPF: 350.252.042-91

Título do Projeto: Análise dos Custos gerados com e sem a Implantação de Boas Práticas na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil: Um Estudo

nas Reservas Chico Mendes no Acre e Rio Ouro Preto e Cuniã em Rondônia

Nome da Instituição : Fundação Universidade Federal Rondônia CNPJ: 04.418.943/0001-90

Registro de coleta imprevista de material biológico
De acordo com a Instrução Normativa nº154/2007, a coleta imprevista de material biológico ou de substrato não
contemplado na autorização ou na licença permanente deverá ser anotada na mesma, em campo específico, por
ocasião da coleta, devendo esta coleta imprevista ser comunicada por meio do relatório de atividades. O transporte do
material biológico ou do substrato deverá ser acompanhado da autorização ou da licença permanente com a devida
anotação. O material biológico coletado de forma imprevista,  deverá ser destinado à instituição científica e, depositado,
preferencialmente, em coleção biológica científica registrada no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO).

Táxon* Qtde. Tipo de amostra Qtde. Data

* Identificar o espécime no nível taxonômico possível.

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº154/2007. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO

Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 22907-1 Data da Emissão: 14/03/2011 11:27

SISBIO
Dados do titular

Nome: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA CPF: 350.252.042-91

Título do Projeto: Análise dos Custos gerados com e sem a Implantação de Boas Práticas na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil: Um Estudo

nas Reservas Chico Mendes no Acre e Rio Ouro Preto e Cuniã em Rondônia

Nome da Instituição : Fundação Universidade Federal Rondônia CNPJ: 04.418.943/0001-90

Cronograma de atividades
# Descrição da atividade Início (mês/ano) Fim (mês/ano)

1 Pesquisa e Separação do referencial Bibliográfico 01/2010 03/2010
2 Preparar Projeto Preliminar Problemas, Objetivos e Materiais e Métodos 03/2010 05/2010
3 Contato prévio com os administradores das reservas 05/2010 06/2010
4 Preparar Instrumento de coleta de dados - questionário 07/2010 08/2010
5 Redação Preliminar da dissertação - Capítulo 1 Referencial; Capítulo 2 Materiais e Métodos 08/2010 01/2011
6 Pesquisa de campo Resex Chico Mendes 02/2011 02/2011
7 Pesquisa de campo Resex Rio Ouro Preto 03/2011 03/2011
8 Pesquisa de campo Resex Lago do Cuniã 03/2011 03/2011
9 Tabulação dos dados da pesquisa 03/2011 03/2011
10 Qualificação 03/2011 03/2011
11 Análise dos Resultados e Conclusão 04/2011 05/2011
12 Revisão Final  Textual e Ortográfica 05/2011 05/2011
13 Encaminhamento para análise final do orientador 05/2011 05/2011
14 Ajustes finais 06/2011 06/2011
15 Encaminhamento ao PGDRA - Programa de Mestrado em Meio Ambiente e Desenlvimento Regional para banca 06/2011 06/2011
16 Defesa da dissertação 06/2011 06/2011
17 Ajustes finais conforme recomendação da banca 06/2011 06/2011
18 Entrega da dissertação final do PGDRA 06/2011 06/2011
De acordo com o art. 33 da IN 154/2009, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto.

Observações e ressalvas

1
As atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e
materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passa da,
obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, estão sujeitas a autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia.

2

Esta autorização NÃO exime o pesquisador titular e os membros de sua equipe da necessidade de obter as anuências previstas em outros instrumentos legais, bem
como do consentimento do responsável pela área, pública ou privada, onde será realizada a atividade, inclusive do órgão gestor da unidade de conservação estadual,
distrital ou municipal, ou do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área dentro dos limites de unidade de conservação federal cujo processo de
regularização fundiária encontra-se em curso.

3
Este documento somente poderá ser utilizado para os fins previstos na Instrução Normativa IBAMA n° 154/2007 ou na Instrução Normativa ICMBio n° 10/2010, no que
especifica esta Autorização, não podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou esportivos. O material biológico coletado deverá ser utilizado para atividades
científicas ou didáticas no âmbito do ensino superior.

4
O titular de licença ou autorização e os membros da sua equipe deverão optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível,
ao grupo taxonômico de interesse, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos; e empregar esforço de coleta ou captura que não comprometa a viabilidade
de populações do grupo taxonômico de interesse em condição in situ.

5
Este documento não dispensa o cumprimento da legislação que dispõe sobre acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ou ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico.

6
Em caso de pesquisa em UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, o pesquisador titular desta autorização deverá contactar a administração da unidade a fim de CONFIRMAR
AS DATAS das expedições, as condições para realização das coletas e de uso da infra-estrutura da unidade.

7
As atividades contempladas nesta autorização NÃO abrangem espécies brasileiras constante de listas oficiais (de abrangência nacional, estadual ou municipal) de
espécies ameaçadas de extinção, sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação.

Locais onde as atividades de campo serão executadas
# Município UF Descrição do local Tipo

1 XAPURI AC RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES UC Federal
2 RIO BRANCO AC RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES UC Federal

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº154/2007. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 89952578
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
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Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 22907-1 Data da Emissão: 14/03/2011 11:27

SISBIO
Dados do titular

Nome: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA CPF: 350.252.042-91

Título do Projeto: Análise dos Custos gerados com e sem a Implantação de Boas Práticas na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil: Um Estudo

nas Reservas Chico Mendes no Acre e Rio Ouro Preto e Cuniã em Rondônia

Nome da Instituição : Fundação Universidade Federal Rondônia CNPJ: 04.418.943/0001-90

Registro de coleta imprevista de material biológico
De acordo com a Instrução Normativa nº154/2007, a coleta imprevista de material biológico ou de substrato não
contemplado na autorização ou na licença permanente deverá ser anotada na mesma, em campo específico, por
ocasião da coleta, devendo esta coleta imprevista ser comunicada por meio do relatório de atividades. O transporte do
material biológico ou do substrato deverá ser acompanhado da autorização ou da licença permanente com a devida
anotação. O material biológico coletado de forma imprevista,  deverá ser destinado à instituição científica e, depositado,
preferencialmente, em coleção biológica científica registrada no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO).

Táxon* Qtde. Tipo de amostra Qtde. Data

* Identificar o espécime no nível taxonômico possível.

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº154/2007. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).
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