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INTRODUÇÃO 

Apoiar ações e empreender esforços para melhorar a qualidade de vida das populações 
tradicionais benefi ciárias das UC nas unidades de conservação (UC) federais, de acordo com 
as premissas de cada categoria de UC, estão entre as competências da Coordenação Geral 
de Populações Tradicionais (CGPT) da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação 
Territorial em Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (DISAT/ICMBio).

Na busca de fortalecer a gestão das UC e a autonomia das populações tradicionais 
benefi ciárias, as ações do ICMBio estão pautadas no incentivo às estratégias promissoras 
de produção extrativista e de uso sustentável dos recursos naturais e no subsídio à 
formulação e à implementação de políticas públicas universais e específi cas voltadas 
às comunidades tradicionais, com foco na sustentabilidade dos recursos naturais e na 
conservação da biodiversidade.

Considerando o número de unidades de uso sustentável inseridas em diferentes biomas 
e realidades socioeconômicas, histórico-culturais e políticas, a ação do ICMBio pauta-se, 
também, pelo estímulo às parcerias locais, tanto com organizações governamentais das 
esferas estadual e municipal como com organizações públicas e privadas que atuam na 
pesquisa, na promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento local.

A missão é desafi adora e, com a intenção de gerar subsídios para o enfrentamento 
dos desafi os institucionais na temática do uso sustentável, foi elaborado o projeto 
de sistematização de experiências, com o objetivo de construir aprendizados com os 
atores sociais ou sujeitos que vivenciam as iniciativas de inclusão produtiva no bioma 
Amazônico.

Assim, a proposta de refl exão conjunta sobre as práticas vividas teve como objetivo 
identifi car e compreender os contextos e fatores que infl uenciam, de forma signifi cativa, 
o êxito de iniciativas de inclusão produtiva em UC de uso sustentável, visando gerar 
aprendizados organizacionais e embasar ações estratégicas das diferentes instâncias de 
gestão do ICMBio.

Para além da colaboração esperada em termos do desenvolvimento institucional do 
ICMBio, a proposta ainda servirá como oportunidade de autorrefl exão e de aprendizado 
para as organizações sociais, lideranças e instituições envolvidas nas iniciativas elencadas. 
Espera-se que os resultados dessa sistematização sirvam para que os sujeitos possam 
reaprender com suas próprias experiências e, quando necessário, redefi nir e/ou reafi rmar 
suas estratégias de reprodução socioambiental e econômica. 

Os estudos de caso das UC do bioma Amazônia que são objeto deste livro envolveram 
biodiversidade e melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais em seis unidades 
das categorias Reserva Extrativista e Floresta Nacional, conforme quadro abaixo.
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1.1 Metodologia

A refl exão proposta neste trabalho utilizou ferramentas conceituais e práticas da 
sistematização de experiências e do processo de aprendizagem organizacional (Learning 
History), sem, no entanto, serem adotadas com o rigor próprio de cada uma das 
metodologias.

Para Oscar Jara (2012), Sistematização de Experiências “é a interpretação crítica de 
uma ou várias experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre 
ou explicita a lógica do processo vivido: os diversos fatores que intervieram, como se 
relacionam entre si e por que o fi zeram desse modo. A Sistematização de Experiências 
produz conhecimentos e aprendizagens signifi cativas que possibilitam apropriar-se 
criticamente das experiências vividas (seus saberes e sentimentos), compreendê-las 
teoricamente e orientá-las para o futuro com uma perspectiva transformadora”.

No que tange aos aprendizados organizacionais desejados, segundo Peter Senge (1990), 
é possível aprimorar a capacidade gerencial e organizacional para melhor cumprimento 
da missão institucional, o que se obtém por meio da expansão das capacidades pessoais 
(domínio pessoal), de se moldar atos e decisões pela refl exão contínua (modelos 
mentais), de estimular o engajamento das equipes para o alcance do futuro desejado 
(visão compartilhada), de desenvolver inteligências e capacidades maiores do que a soma 
dos talentos individuais (aprendizado em equipe), e pela criação de uma forma de análise 
e de uma linguagem que descreva e compreenda as forças e inter-relações que modelam 
o comportamento dos sistemas (pensamento sistêmico).

Com esse entendimento, buscou-se estruturar, de forma dialogada, um corpo 
de conhecimentos tácitos, que vem dos diferentes saberes das pessoas, grupos e 
instituições envolvidas nas experiências, para transformá-lo em conhecimento explícito, 
isto é, organizado em linguagem objetiva para compartilhamento e uso no cotidiano das 
comunidades e do ICMBio para melhor cumprimento de sua missão institucional.

Para o resgate da história e das práticas produtivas em campo, foram utilizadas técnicas, 
por meio da abordagem Meios de Vida Sustentáveis (MVS) e do Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP), com aplicação de perguntas orientadoras em reuniões, entrevistas 
e ofi cinas. A partir do levantamento e ordenação das informações (sistematização das 
informações), foram realizadas as reconstituições de cada uma das experiências e a 

Unidade de Conservação Motivação

Floresta Nacional de Carajás/PA Manejo do jaborandi

Floresta Nacional do Tapajós/PA Manejo fl orestal comunitário

Reserva Extrativista Auati-Paraná/AM Manejo comunitário do pirarucu

Reserva Extrativista CajariJ/AP Produção de derivados da castanha-do-Brasil

Reserva Extrativista Lago do Cuniã/RO Manejo de jacarés

Reserva Extrativista Médio Juruá/AM Comércio ribeirinho da cidadania e solidário
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análise dos fatos históricos e das inter-relações dos diferentes componentes/elos da 
cadeia produtiva com seus aspectos objetivos e subjetivos.

A pergunta que norteou todo o trabalho de geração de aprendizados foi: quais contextos 
e fatores favorecem a inclusão produtiva de populações tradicionais e como infl uenciam 
a conservação da biodiversidade em UC de uso sustentável? 

Para responder à pergunta, cinco temas com questões específi cas buscaram a 
compreensão de contextos e fatores que condicionaram o êxito dos empreendimentos. 
Foram eles: a) como se deu a participação e o controle social na gestão da UC; b) como 
a organização social infl uenciou a produção sustentável; c) quais fatores determinaram a 
situação de sustentabilidade econômica da iniciativa; d) qual foi a importância e a atuação 
do ICMBio no desenvolvimento da iniciativa; e) como foram percebidos os impactos e 
infl uências do manejo/atividade na condição dos recursos naturais.

A partir das respostas a essas questões norteadoras, são apresentadas cada uma das 
experiências. Também com base nessa estrutura, são feitas as análises de cada um dos 
temas abordados, bem como as relações entre eles, conforme o desenvolvimento de cada 
capítulo, descritos a seguir.

Para o resgate da história e das práticas produtivas em campo, foram utilizadas técnicas, 
por meio da abordagem Meios de Vida Sustentáveis (MVS)1 e do Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP)2, com aplicação de perguntas orientadoras em reuniões, entrevistas 
e ofi cinas. A partir do levantamento e ordenação das informações (sistematização das 
informações), foram realizadas as reconstituições de cada uma das experiências e a 
análise dos fatos históricos e das inter-relações dos diferentes componentes/elos da 
cadeia produtiva com seus aspectos objetivos e subjetivos.

A pergunta eixo que norteou todo o trabalho de geração de aprendizados foi: quais 
contextos e fatores favorecem a inclusão produtiva de populações tradicionais e como 
infl uenciam a conservação da biodiversidade em UCs de uso sustentável? 

Para responder à pergunta, cinco temas com questões específi cas buscaram a 
compreensão de contextos e fatores que condicionaram o êxito dos empreendimentos. 
Foram eles: a) como se deu a participação e o controle social na gestão da UC; b) como 
a organização social infl uenciou a produção sustentável; c) quais fatores determinaram a 
situação de sustentabilidade econômica da iniciativa; d) qual foi a importância e a atuação 
do ICMBio no desenvolvimento da iniciativa; e) como foram percebidos os impactos e 
infl uências do manejo/atividade na condição dos recursos naturais.

A partir das respostas a essas questões norteadoras, são apresentadas cada uma das 
experiências. Também com base nessa estrutura, são feitas as análises de cada um dos 
temas abordados, bem como as relações entre eles, conforme o desenvolvimento de cada 
capítulo, descritos a seguir.

1 A expressão “Meios de Vida Sustentáveis” foi cunhada, em 1992, por Robert Chambers e Gordon Conway. A abordagem é uma forma 
de desenvolver a compreensão de um determinado grupo ou de uma comunidade a respeito de seus recursos, como são percebidos, 
se são acessados ou não. O enfoque é conduzido na valorização dos potenciais existentes (o que as pessoas têm, sabem, suas ha-
bilidades e aspirações  e as estratégias que utilizam para alcançar o que desejam). Sua introdução no Brasil ocorreu em 2001, pelo 
Ministério Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID).
2 O Diagnóstico Rápido Participativo é um caminho que estimula e apoia os membros de grupos sociais para, num espaço de tempo 
representativo, investigar, analisar e avaliar seus obstáculos e chances de desenvolvimento, assim como tomar decisões fundamenta-
das e na hora certa, relacionadas a projetos, atividades, planos ou programas.
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1.2 Organização do texto

A interpretação crítica das seis experiências permitiu a identifi cação dos resultados 
aqui retratados, como também a proposição de recomendações para cada uma das 
iniciativas, feitas pelos envolvidos diretamente em cada caso. É o que consta no Capítulo 
2 desta publicação. Nele, são apresentados os estudos de casos, com a reconstituição 
das iniciativas produtivas nas seis Unidades de Conservação citadas. A refl exão e as 
recomendações perpassam os cinco temas apontados acima, realizando uma análise 
transversal dos resultados, dando indicativos para refl exões que possam levar a novos 
aprendizados organizacionais.

Uma síntese das refl exões e recomendações de cada iniciativa é apresentada ao fi nal 
de cada uma delas, possibilitando uma melhor difusão de tais informações dentro do 
ICMBio, como um todo, e junto às organizações, comunidades e lideranças envolvidas nas 
experiências. Espera-se, deste modo, gerar aprendizados que levem todos os envolvidos 
a ajustar, quando necessário, ou a reafi rmar suas práticas. 

No Capítulo 3, são sintetizados os contextos e os fatores que condicionaram os 
resultados das iniciativas produtivas, respondendo à pergunta eixo da sistematização de 
experiências. A geração de aprendizados organizacionais é questão a ser ainda discutida 
com mais profundidade e transversalidade intra e interinstitucional, à medida que os 
resultados publicados sejam debatidos em fóruns adequados.

O Capítulo 4 contempla os aprendizados e recomendações gerais obtidos das 
experiências estudadas, como, também, as primeiras refl exões de gestores de processos, 
consultores e coordenadores do ICMBio, especialmente aqueles ligados à Coordenação 
Geral de Populações Tradicionais (CGPT).

Desejamos a todos uma ótima leitura e que debates profícuos, refl exões, aprendizados 
e novas experiências de conservação da biodiversidade obtidas por meio de iniciativas de 
inclusão produtiva sejam estimulados a partir destas páginas.

Equipe de Coordenação Editorial 
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2. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E INCLUSÃO 
PRODUTIVA DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS EM UCs DA 
AMAZÔNIA

As iniciativas de inclusão produtiva que serão apresentadas a seguir foram analisadas 
pelas populações tradicionais participantes e suas representações, além de diferentes 
técnicos, especialistas de instituições públicas, ONGs, consultores, gestores de processos 
e das unidades de conservação do ICMBio. A questão que serviu de eixo para essa 
interpretação crítica foi a busca dos contextos e fatores que favorecem a inclusão produtiva 
de populações tradicionais e o entendimento de como infl uenciam a conservação da 
biodiversidade em UCs de uso sustentável. 

Flona de Carajás, Frederico Drumond Martins; Flona do Tapajós Leonardo Milano; Resex Auati-Paraná, arquivo; Resex Rio Cajari, 
Raimundo Nonato e Juliana; Resex Lago do Cuniã, Cristiano Andrey ; Resex Médio Juruá, Rosi Batista da Silva.
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2.1 Manejo do Jaborandi na Floresta Nacional de Carajás – Pará

A Floresta Nacional (Flona) de Carajás foi criada pelo Governo Federal, por meio do 
Decreto nº 2.486, de 2 de fevereiro de 1998, com uma área de 392.725,14 hectares, onde 
há expressiva ocorrência de jaborandi (Pilocarpus microphyllus). Está localizada no bioma 
Amazônia, abrangendo os municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Água Azul do 
Norte. Na estrutura organizacional do ICMBio, está vinculada à Coordenação Regional de 
Belém/PA.
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Iniciativa produtiva: manejo do jaborandi

Território onde é desenvolvida: áreas 
de ocorrência de jaborandi, na Floresta 
Nacional de Carajás, com exceção das 
áreas de controle ou de descanso.

UC: Floresta Nacional (Flona) de 
Carajás, localizada nos municípios de 
Parauapebas, Canaã dos Carajás e Água 
Azul do Norte, no sudeste do estado 
do Pará.

Linha de atuação: coleta e comercialização 
da folha de jaborandi para extração da 
pilocarpina pela indústria farmacêutica.

Organizações sociais executoras: 
Cooperativa Extrativista da Flona Carajás 
(Coex-Carajás).

Segmentos das populações tradicionais 
participantes: folheiros (extrativistas 
coletores da folha de jaborandi).

Recursos da biodiversidade local: 
jaborandi (Pilocarpus microphyllus).

Período de execução: entre 1997 e 2010 pela Cooperativa Yaborandi, que foi 
substituída, em 2011, pela Coex-Carajás, com o mesmo grupo de extrativistas.

Mosaico de Carajás
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Apresentação da iniciativa

O extrativismo do jaborandi se estabeleceu na Flona Carajás, no fi m da década de 
1980, a partir de uma rede de atravessadores instrumentalizada pela indústria farma-
cêutica. O interesse na atividade vinha desde os anos de 1960, quando a empresa Merck 
Brasil instalou, no Maranhão, uma fábrica e percorreu todo norte e nordeste do país à 
procura de áreas de ocorrência da espécie, chegando à Parauapebas, no sudeste do Pará. 
O jaborandi sempre foi explorado por laboratórios estrangeiros (em Carajás, pelo ale-
mão Boehringer Ingelheim), devido ao seu aproveitamento na produção da pilocarpina: 
substância utilizada por suas propriedades farmacológicas no tratamento do glaucoma. 
Na época, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), atual Vale, detinha o direito real de uso 
do território da Flona. Os folheiros, como são denominados os extratores de jaborandi, 
eram, em sua maioria, homens que haviam migrado para a região atraídos pela expec-
tativa de trabalho e pelos movimentos de mobilização de mão de obra capitaneados pela 
Vale, em torno da mineração. 

Num contexto no qual as políticas públicas ainda se assentavam na ideia de que a 
Amazônia estaria vocacionada à agroprodução e à atividade minero-exportadora, a Vale 
determinou e fi nanciou, nesta ocasião, a vigilância do território conforme seus interesses 
de exploração. Mesmo com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 1989, a empresa manteve o controle do acesso 
à Flona, a fi m de evitar a intrusão ou o uso de seus recursos naturais por garimpeiros, 
posseiros ou ribeirinhos. Ao mesmo tempo, a empresa utilizou-se do seu poder econômico 
e do aparato estatal para coagir e prender os folheiros do jaborandi e a retirar moradores 
mais antigos da UC. Para os folheiros, a atuação do Ibama também era vista apenas como 
repressora, uma vez que a atividade foi considerada ilegal em Carajás, até 1997.

Com a autorização do extrativismo no início da década de 2000, o Ibama e, 
posteriormente, o ICMBio passaram a apoiar a iniciativa e a organização social dos 
extrativistas. A estruturação do manejo, no entanto, só ganhou maior fôlego quando 
o ICMBio passou a apoiar a organização dos produtores, resolveu mediar as relações 
comerciais entre folheiros e mercado comprador e ordenar a coleta do jaborandi. A efetiva 
implementação dessas atividades exigiu, contudo, o envolvimento dos extrativistas, da 
Vale e dos compradores da matéria prima na proteção e conservação dos recursos da 
unidade de conservação. A criação desse espaço de diálogo entre os distintos segmentos 
envolvidos no extrativismo do jaborandi levou a mudanças nas posições assumidas por 
eles. A mineradora, por exemplo, que sempre se mostrou contrária ao extrativismo, 
assumiu uma posição de cooperação, como cliente e parceira da iniciativa. 

A iniciativa e sua cadeia de produção

O histórico e as práticas da cadeia de produção do jaborandi mostraram-se bastante 
desafi adores nos primeiros anos da atividade. O valor pago pelos intermediários era 
baixo, os produtores tinham acesso limitado ao recurso, as condições de trabalho eram 
inadequadas, com pouca expectativa de retorno econômico. Os folheiros acampavam na 
fl oresta por longos períodos, sem assistência de qualquer tipo e, muitas vezes, já entravam 
para a atividade com dívidas referentes à alimentação e ao material para a atividade. 
Além das condições de trabalho, a forma de coleta do jaborandi causava um signifi cativo 
impacto sobre as populações da espécie. Por conta disso, o jaborandi passou a integrar a 
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lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Contribuiu para isso, também, o baixo 
valor pago aos produtores, o que os levava a uma exploração intensa da planta. 

Nesse contexto, de mudança de postura dos órgãos gestores na mediação das 
relações entre os atores da cadeia produtiva e do estabelecimento de condicionantes e 
contrapartidas socioambientais para realização da atividade na UC, é que uma relação 
mais justa e sustentável entre as partes e com o recurso pôde ser estabelecida. Se, no 
início da atividade, folheiros atuavam na ilegalidade e eram alvo de ações de repressão 
pela Vale e pelo órgão gestor, hoje, a cadeia de produção do jaborandi na Flona Carajás 
se baseia em condicionantes sustentáveis de coleta da espécie, em normas de conduta 
e comportamento durante a atividade na fl oresta, além de padrões pré-defi nidos de 
monitoramento e avaliação. 

Organização social e sua relevância na gestão participativa e controle social 
da UC

Na perspectiva dos sujeitos sociais ouvidos nesta sistematização, um dos resultados mais 
expressivos oriundos da estruturação de iniciativas produtivas em UCs de uso sustentável 
foi o fortalecimento da capacidade institucional e organizacional dos extrativistas e de 
suas organizações, como forma de estabelecer um espaço para discutir e implementar 
ações relacionadas ao uso sustentável do jaborandi e melhoria da qualidade de vida dos 
extrativistas. Esse fortalecimento se deu por meio da capacitação dos produtores e pela 
estruturação física, administrativa e contábil dos empreendimentos comunitários. Todos 
esses fatores contribuíram para aumentar a disposição dos indivíduos a se integrar no 
esforço para fortalecer a cadeia produtiva da espécie. 

Atualmente, os extrativistas afi rmam ser mais comprometidos com sua organização 
social, percebendo-se, de fato, como parte da cooperativa que executa a coleta e a venda 
das folhas do jaborandi. A assistência técnica, por sua vez, direcionada à realidade local 
dos folheiros, resultou em maior participação do grupo tanto na gestão da iniciativa quanto 
da UC. No caso de Carajás, essa ampliação da participação social esteve diretamente 
relacionada à valorização da atividade produtiva pelo órgão gestor e ao consequente 
aumento da autoestima dos indivíduos envolvidos na atividade. 

Ao contrário de outros grupos entrevistados em UCs de uso sustentável, os folheiros 
em Carajás não residem no interior da unidade. Todavia, usufruem do território e de sua 
biodiversidade para o desenvolvimento de atividades produtivas. Além disto, durante a 
atividade de coleta de folhas, relacionada ao período de maior estiagem (geralmente entre 
maio e dezembro), passam trinta dias no interior da Flona e dez dias na cidade.

Durante o trabalho de reconstituição da iniciativa, verifi cou-se que não há características 
nesse grupo social que levem à constatação de uma relação histórica ou tradicional de uso 
do jaborandi que seja anterior ao processo de extrativismo induzido pela Merck Brasil. 
Ainda há uma clara posição marginal dos folheiros, que tampouco são enxergados pelo 
Estado3 em termos de acesso a políticas públicas voltadas para o extrativismo. Igualmente, 
não foi possível encontrar, no grupo, particularidades contempladas no conceito legal 
de população tradicional e nem o autorreconhecimento de seus integrantes enquanto 

3 Estado – aqui entendido como a organização  administrativa suprema de uma nação. Sua ação e força normatizadora são exercidas 
por instâncias e instituições diversas. Não deve ser confundido com os governos estaduais e municipais.
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tal. Entretanto, se esse conceito é complexo e gera discussões diversas, os folheiros 
parecem ter avançado em pelo menos uma questão com relação à organização social e 
seu fortalecimento: o de se reconhecerem e serem reconhecidos como extrativistas da 
Flona Carajás por diversas instituições públicas e privadas. A formação e a consolidação 
desse processo levaram à criação de uma cooperativa, a Yaborandi, cujas atividades foram 
encerradas em 2011, sendo substituída pela Cooperativa dos Extrativistas da Flona Carajás 
(Coex-Carajás), formada pelo mesmo grupo social. Atualmente, a Coex é responsável por 
todo o processo de organização da coleta das folhas e pelas negociações com o mercado 
comprador. Além disso, representa os folheiros no Conselho Consultivo da Flona.

Neste espaço, vale ressaltar, a Coex conquistou uma grande vitória em 2014: o 
pagamento de indenização, por parte da Vale, pelo impacto ambiental do projeto de 
mineração S11D, que irá suprimir uma área com ocorrência de jaborandi na Serra Sul da 
Flona. Trata-se do maior projeto de mineração em continente americano da história e vai 
atingir cerca de 25 hectares de jaborandi da UC, com uma perda, para os extrativistas, 
que pode chegar a mais de 1,5 toneladas de folhas secas por ano.

Organização social para a produção e sua sustentabilidade

A organização social para a produção foi determinante para o incremento no valor 
pago pelo produto. Além disso, ela foi determinante para o estabelecimento de: (i) 
relações mais equilibradas e transparentes com o mercado; (ii) condições mais adequadas 
e seguras de trabalho; (iii) formalização da relação comercial entre extrativistas e empresa 
compradora; (iv) garantia de compra da produção antes da realização da atividade; (v) 
menor pressão sobre os recursos naturais; (vi) crescente capacitação dos folheiros; (vii) 
maior articulação e capacidade na construção de parcerias pelo grupo; (viii) geração de 
conhecimento a respeito da cadeia produtiva; e (ix) monitoramento de resultados e de 
mudanças na iniciativa.

Entre os aprendizados em termos de organização social para a produção, destacam-
se a importância do estabelecimento de relações de mercado justas, que considerem o 
pagamento de preços justos, a capacidade de produção e organizacional dos extrativistas 
e a dinâmica de regeneração da espécie. Com a refl exão sobre a Flona Carajás, fi ca claro 
que a extração comercial dos recursos naturais, sem qualquer tipo de manejo sustentável, 
provoca o esgotamento dos recursos. Portanto, é preciso que se construam, nas UCs de 
uso sustentável, arranjos institucionais que envolvam e comprometam todos os atores da 
cadeia de produção a atuarem a partir dos conceitos de sustentabilidade ambiental e de 
repartição de benefícios econômicos e sociais.
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O DIA A DIA DA ATIVIDADE EM CARAJÁS

Fonte: ICMBio Flona Carajás/Fotos: João Marcos Rosa

Estruturação e sustentabilidade econômica

A organização social e o fortalecimento da cooperativa teve um efeito marcante também 
sobre as relações comerciais estabelecidas entre os folheiros e os intermediários. Não 
fugindo à regra da dinâmica econômica do extrativismo na Amazônia, a comercialização 
do jaborandi estava baseada no tradicional sistema de aviamento4 e a variação do preço 
baseado no teor de pilocarpina. Em geral, o endividamento era feito pelo presidente da 

4 O sistema de aviamento, praticado no extrativismo amazônico, consiste no fornecimento a crédito de mercadorias e materiais logís-
ticos necessários à produção e à sobrevivência do trabalhador. Nesse sistema, o extrativista já inicia o trabalho endividado.
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cooperativa, que adquiria os produtos de certos intermediários e os redistribuía para os 
folheiros e suas famílias. 

Como consequência do fortalecimento de sua organização, os folheiros passaram a 
ter voz ativa dentro dos fóruns para defi nição e renegociação do novo arranjo. Assim, 
o grupo conseguiu conferir à atividade maior estruturação fi nanceira e sustentabilidade 
econômica. Dentre os resultados obtidos a partir disso, destacam-se: aumento da 
produtividade, maior capacidade de gestão fi nanceira e administrativa pelos extrativistas 
e a ampliação do compromisso de contribuir com a manutenção da cooperativa. Desde 
2013, o grupo passou a assumir todos os custos de colheita. O que inclui tanto o capital 
de giro para garantir a compra dos mantimentos quanto a estrutura de transporte para 
o mercado consumidor.

Ao assumirem a responsabilidade e a autonomia sobre esses custos, os extrativistas 
se sentiram motivados a produzir de maneira mais efetiva, tendo em vista que, quanto 
maior a sua produtividade, maior seria a economia com os gastos da atividade, assim 
como o ganho real sobre a quantidade produzida. A formalização da relação comercial 
entre extrativistas e mercado comprador foi igualmente importante para garantir 
sustentabilidade econômica à iniciativa, já que, para os folheiros, isso representou uma 
garantia de venda antecipada do jaborandi.

ANO

QUANTIDADE 
COMERCIALIZADA 

(peso aproximado em 
toneladas de folha seca) 

Valor da folha

(preço do da folha seca R$/Kg)

2008 26 5,00 (despesas por conta da empresa)

2009 25 5,50 (despesas por conta da empresa)

2010 27 8,00 (parte das despesas por conta 
da cooperativa)

2011 24 8,50 (parte das despesas por conta 
da cooperativa)

2012 18 9,00 (parte das despesas por conta 
da cooperativa)

2013 28 10,00 (todas as despesas por conta 
da cooperativa)

2014 25 11,60 (todas as despesas por conta 
da cooperativa)

EVOLUÇÃO DO EXTRATIVISMO DO JABORANDI EM CARAJÁS

Fonte: Relatório Anual de Exploração do Jaborandi 2013 - Coex-Carajás e Centrofl ora.
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Capacidade de infl uência institucional do ICMBio

O papel do ICMBio foi determinante no processo de ordenamento e coordenação do 
manejo do jaborandi para comercialização. Segundo os extrativistas, o órgão desempenhou, 
e ainda desempenha, funções estratégicas na estruturação da iniciativa. Primeiro, como 
apoiador técnico da atividade, mediador das relações comerciais e ordenador do processo 
de exploração e transporte. Mais recentemente, como articulador de parcerias na garantia 
dos direitos do grupo sobre o uso da espécie e de outros recursos naturais na Flona. 

Aspectos da gestão da UC também são apontados como relevantes na sustentabilidade 
do manejo. Quando a Merck Brasil, por exemplo, restabeleceu a compra das folhas, em 
2007, depois de se ausentar do mercado de jaborandi por um curto período, deparou-
se com uma nova postura do ICMBio para a construção de parceria efetiva com os atores 
envolvidos na atividade. Esse posicionamento foi decisivo para a iniciativa, na opinião de 
gestores e folheiros. Naquele momento, foi exposta, claramente, pelo órgão gestor, a ideia 
de que se fazia necessária uma relação mais justa entre cooperativa e mercado comprador 
e que os termos de uma parceria precisavam ser discutidos de modo transparente. O 
mesmo foi exposto pelo ICMBio à Centrofl ora, empresa brasileira do setor químico e 
farmacêutico que substitui a Merck Brasil e que atua, hoje, como única compradora do 
jaborandi em Carajás. A empresa revende a pilocarpina para o laboratório Boehringer 
Ingelheim, na Alemanha.

A principal discussão, na ocasião, se dava em torno da necessidade de reajustar o 
preço pago pelas folhas e de formalizar um contrato entre a cooperativa/extrativistas e o 
mercado comprador. Segundo o chefe da Flona, era preciso que houvesse uma garantia 
de compra das folhas para que a produção se estruturasse de forma racional. Só a partir 
desse arranjo, o produto alcançou um preço satisfatório, mais justo, e o manejo passou 
a ser executado de forma sustentável. Carajás possui relevo acidentado, e a permanência 
no campo por vários dias, colhendo folhas, secando ao sol, ensacando e transportando 
nas costas todo o material coletado, exige bom preparo físico e alimentação adequada. 
Era fundamental que o preço fi nal da folha, pago pelo mercado, também levasse esses 
fatores em consideração. 

Com a formalização do contrato de comercialização das folhas entre extrativistas e 
empresa compradora e a implementação do Projeto de Valorização do Jaborandi e do 
Plano de Exploração do Jaborandi, os folheiros passaram a demandar contrapartidas do 
mercado e o ICMBio estabeleceu as seguintes regras, como condicionantes à autorização 
da atividade na Flona: 

• que o preço da folha fosse fi xo, independentemente do teor de pilocarpina;

• que a empresa garantisse assistência técnica e apoio na organização social da 
cooperativa;

• que a empresa compradora (Centrofl ora) arcasse com as despesas do transporte do 
produto até suas instalações, no Piauí;

• que a empresa fornecesse equipamentos de proteção individual, sacaria e ferramentas 
para a execução da atividade; e que bancasse as despesas com alimentação dos 
folheiros enquanto o grupo estivesse em campo. 
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De acordo com os gestores do ICMBio, essas condicionantes se mostraram efetivas 
na garantia do fortalecimento da cooperativa nas negociações com o mercado. Com a 
operacionalização das referidas condicionantes, a empresa Centrofl ora, por exemplo, 
passou a fornecer aos folheiros a alimentação necessária para os dias de campo, apoio 
técnico, organizacional e administrativo, e pagamento de todas as despesas com 
ensacamento e transporte do produto até o Piauí, além de fornecer equipamentos de 
proteção individual e tesouras de poda. Desde 2013, conforme mencionado anteriormente, 
tanto as despesas com alimentação quanto com o transporte das folhas de jaborandi já 
são assumidas e geridas pelos próprios extrativistas da Coex. Um técnico da Centrofl ora 
passou também a permanecer no campo com os folheiros durante toda a coleta e uma 
camionete da empresa passou a fazer o deslocamento do grupo ao longo deste período.  

Essa aproximação do ICMBIO na atividade e o estabelecimento de regras de coleta 
possibilitaram a inclusão de uma parceria específi ca para o fortalecimento da organização 
social, que se deu com a participação da GIZ5. Segundo o gestor da UC, a presença na 
parceria de uma entidade voltada para o apoio na organização dos folheiros foi fundamental 
para os avanços obtidos.

Outro aspecto, que, segundo o chefe da Flona, pode ser apontado como essencial ao 
êxito da iniciativa em Carajás, diz respeito ao perfi l socioambiental das equipes do ICMBio. 
Tal perfi l, de acordo com o gestor, mudou muito a partir do concurso realizado em 2002, 
pelo órgão (na ocasião, o Ibama), quando foram ampliadas a compreensão da questão 
do uso sustentável das Florestas Nacionais e Resex no país e a qualifi cação dos técnicos. 
Deve-se destacar, ainda, a mudança de postura dos agentes do Estado, representados 
pelos gestores da Flona Carajás, no papel de mediadores das relações entre extrativistas 
e mercado comprador, visando à sustentabilidade ambiental e econômica do manejo do 
jaborandi. 

Nesta mudança apresentada, reside uma recomendação voltada a aprimorar a atuação 
institucional dos técnicos em iniciativas produtivas. Segundo o chefe da Flona, a gestão 
local das unidades deve incorporar a competência de autorizar determinadas etapas das 
iniciativas produtivas, como, por exemplo, o transporte da produção. De acordo com o 
chefe da UC, essa autorização pode ser feita a partir de um plano de exploração anual que 
seja simples, objetivo e de fácil monitoramento.

Outra condição necessária para o órgão ambiental é o investimento mais efetivo em 
recursos humanos e infraestrutura. Na opinião dos gestores, também é preciso fomentar 
uma maior aproximação do ICMBio com instituições de pesquisa, como a Embrapa e 
universidades, com o intuito de gerar conhecimento a respeito das cadeias de produção. 
Foi ressaltado o fato de que as UCs devem ter total compreensão das etapas envolvidas em 
suas iniciativas produtivas. No caso do manejo do jaborandi, a geração de conhecimento 
sobre essas etapas foi essencial para trabalhar os gargalos da atividade, como a questão 
da alimentação dos folheiros em campo. Com os saberes gerados, os gestores do ICMBio 
ressaltam que foi possível qualifi car a atividade na UC, possibilitando que os extrativistas 
se capacitassem para negociar condições mais justas e adequadas de trabalho e atuar de 
forma mais comprometida na coleta sustentável da espécie.

5 GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
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Conservação da biodiversidade e sustentabilidade ambiental

A construção de parcerias em torno do manejo sustentável do jaborandi foi de 
fundamental importância para o alcance da conservação ambiental na Flona Carajás. No 
cenário em que não havia cooperação entre folheiros, Vale e órgãos ambientais em torno 
da melhoria da cadeia produtiva do jaborandi, uma das principais atividades da unidade 
de conservação era a repressão à ação dos folheiros, o que implicava em um custo alto 
para resultados quase nulos. A ilegalidade da atividade de extração das folhas da espécie 
tinha como consequência a coleta desordenada e predatória. Para os folheiros e gestores 
da UC, um “ganha-ganha” efetivo entre todos os envolvidos, com resultados expressivos 
do ponto de vista ambiental, só ocorreu com a implementação do projeto de valorização 
do jaborandi e do plano anual de exploração do jaborandi.

Com o Plano de Exploração do Jaborandi, extrativistas e mercado comprador passaram 
a elaborar, anualmente, um cronograma de atividades com detalhes sobre as operações do 
manejo, regras de conduta na Flona, cadastro dos folheiros envolvidos e áreas manejadas. 
Entre as regras acordadas e determinadas, a de maior destaque foi a da poda de arbustos. 
Até os primeiros anos da iniciativa em Carajás, costumava-se retirar a planta inteira, 
incluindo seu sistema radicular, ou se fazia um corte na base do tronco da espécie para 
retirada da planta. 

Todos os procedimentos e regras adotados no plano anual são negociados e acordados 
entre o órgão gestor e os folheiros reunidos em assembleia. Com a adoção dos novos 
procedimentos, os folheiros passaram a podar as folhas levando em consideração 
características da região e do vegetal, como, por exemplo, a altura dos arbustos, os 
quais passaram a ser podados quando apresentavam tamanho entre 0,5m e 2m. Além 
disso, passou a ser obrigatório preservar os arbustos acima desta altura para que 
pudessem servir de porta sementes. A poda, por sua vez, passou a ser feita com tesoura 
apropriada, de forma a não danifi car o arbusto, possibilitando, assim, a manutenção do 
seu crescimento. 

Regras de conduta na UC, durante a atividade, também foram estabelecidas. Entre 
elas, cuidados para a prevenção de incêndios, proibição de caça e garimpagem, gestão de 
resíduos, utilização de equipamentos de proteção individual e, até mesmo, a defi nição de 
procedimentos para o atendimento de necessidades fi siológicas na fl oresta. Em conjunto 
com a Centrofl ora e o Corpo de Bombeiros local, o ICMBio promoveu ainda capacitações 
para os folheiros sobre técnicas de prevenção e combate a incêndios fl orestais.

O plano de exploração de sementes6, atividade que diversifi ca o uso de produtos da 
fl oresta e é considerada um dos avanços da experiência do jaborandi, também estabelece 
as mesmas regras entre cooperados, Vale e ICMBio. Tanto o plano quanto o projeto, 
para os folheiros, se traduziram em inclusão produtiva, sustentabilidade da atividade 
e participação social na gestão ambiental da Flona. Segundo eles, o grupo passou a se 
comprometer mais com o mercado e com o ICMBio a partir do estabelecimento dessas 
regras, fortalecendo a corresponsabilidade entre os extrativistas. De acordo com o 
chefe da Flona, esse sentimento de grupo pode ser percebido no fato de os folheiros só 
elaborarem e validarem as regras de conduta na fl oresta em conjunto. 
6 A fi m de diversifi car suas atividades produtivas, os folheiros iniciaram, em 2007, o fornecimento de palha de babaçu e sementes de 
espécies nativas da Flona para a Vale, colhidas do ecossistema da canga (rocha na qual se ergue uma vegetação típica de solos ricos em 
minério de ferro), entre elas, o próprio jaborandi. Tanto as sementes quanto a palha de babaçu passaram a ser usadas na recuperação 
de áreas degradadas pela mineradora em Carajás.
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O gestor afi rma que a experiência do Plano de Exploração mostrou que a perspectiva 
dos folheiros de poder sustentar dignamente a si e suas famílias com a coleta racional do 
jaborandi tornou o grupo responsável pela Flona. E, nesse sentido, as palavras do gestor 
traduzem um dos aprendizados da experiência: os folheiros reconhecem na construção 
coletiva do plano, uma situação de pertencimento e parceria, na qual se sentem, realmente, 
presentes nas tomadas de decisão da UC e da iniciativa, o que os leva a agir proativamente 
na gestão do território.

Outro aprendizado é que o plano não se limitou apenas aos aspectos da produção 
ou da comercialização. Ele contemplou o modus operandi da iniciativa produtiva, ou 
seja, considerou todas as atividades realizadas na cadeia de produção, seus gargalos e 
impactos socioambientais. O gestor defende que planos ou acordos que tratam do manejo 
das iniciativas produtivas em UCs de uso sustentável não podem ser demasiadamente 
técnicos ou prolixos. Trata-se de documentos que precisam comunicar em linguagem 
acessível aos extrativistas, comprometer os grupos em torno de seus propósitos e fazer 
valer as atividades do ponto de vista prático, assim como gerar resultados concretos do 
ponto de vista ambiental.

 “O processo totalmente participativo, vivenciado nessas 
reuniões, acabou por aumentar o compromisso dos 
cooperados com sua auto-organização”, GIZ.  

“É a partir do relatório do Plano de Exploração que 
conseguimos avaliar o que precisamos mudar e o que 
precisamos manter para viabilizar a extração do jaborandi 
no ano seguinte e garantir a preservação do recurso”, 
COEX.

“Quando se trata da gestão ambiental da UC não podemos 
olhar somente para as normas a serem cumpridas. 
Precisamos garantir que haja condições, por parte das 
populações da unidade, de cumprir essas normas".
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a) Resultados do manejo do jaborandi para a população extrativista e suas 
organizações

Resultados de Processo7

- Elaboração do Projeto de Valorização do Jaborandi e do Plano de Exploração 
do Jaborandi pela Cooperativa dos Extrativistas da Flona Carajás (Coex-Carajás), 
GIZ, ICMBio e demais atores da cadeia produtiva (Vale, Centrofl ora, Embrapa e 
laboratório Boehringer Ingelheim).

- Legalização da exploração de folhas de jaborandi e reorganização da 
atividade produtiva por meio da Cooperativa Coex, com o apoio da GIZ, que provê 
assistência técnica para o manejo da espécie.

- Fim do sistema de trabalho por aviamento e do consequente endividamento 
dos folheiros, resultante da aquisição de alimentos a crédito em mercados locais, 
por valores acima dos preços correntes.

- Inclusão produtiva dos folheiros e participação social na gestão ambiental 
da Flona, motivadas pela transparência e discussão pública sobre os termos 
de conduta referentes à colheita e negociação com a empresa compradora 
(Centrofl ora).

- Diversifi cação da produção a partir da venda da palha de babaçu e de 
sementes nativas da Flona à Vale para refl orestamento de áreas degradadas pela 
mineração.

Resultados Finalísticos8

- Maior sustentabilidade da produção, possibilitada pela adoção do trabalho 
em grupo, da melhoria da renda e de práticas racionais de manejo.

- Fortalecimento da capacidade de gestão dos extrativistas ao assumir os custos 
de extração do jaborandi (insumos para coleta, transporte das folhas e itens de 
alimentação em campo) e o tratamento correto dos resíduos da atividade.

- Aumento do compromisso individual com o resultado coletivo, gerando maior 
harmonia entre os cooperados.

- Desenvolvimento da capacidade do grupo em negociar o preço da folha. 
O valor é sempre discutido pelos folheiros e Centrofl ora antes de iniciarem as 
atividades em campo. Na última rodada de negociações, os folheiros conseguiram 
fechar um aumento junto à empresa de quase 10% no valor do produto.

7 Resultados de Processo – são assim denominados os produtos intermediários que contribuem para a obtenção de Resul-
tados Finalísticos das iniciativas produtivas.
8 Resultados Finalísticos – entendidos como os produtos quantitativos e qualitativos que levam ao alcance dos objetivos 
desejados e contribuem para os impactos da iniciativa produtiva.

Resultados Obtidos
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- Melhoria nas condições de trabalho e melhor remuneração.

- Maior autonomia dos folheiros após obtenção de conhecimento administrativo 
e contábil. O fato representou o primeiro movimento de emancipação dos folheiros 
em relação ao amparo do ICMBio. Em 2013, assumiram todas as despesas da 
atividade até a entrega da folha à Centrofl ora e conseguiram realizar sozinhos, em 
2014, a negociação do preço com a empresa.

- Reconhecimento da importância da cooperativa dos extrativistas pelo 
comércio local e por entidades vinculadas à atividade.

- Maior disponibilidade de tempo dos folheiros para a convivência familiar 
durante os meses de coleta de folhas, já que podem retornar mais vezes para 
casa.

Impactos9

- Retorno de cooperados à Coex, motivados pela maior participação nas 
decisões.

- Recebimento de indenização da Vale pela perda de, aproximadamente, 25 
hectares de jaborandi - o que corresponde a 1,5 tonelada de folhas secas/ano -, 
em uma área de mineração no interior da Flona.

- Parceria mais efetiva com o ICMBio para a estruturação da iniciativa e para 
a exploração de um novo produto fl orestal não-madeireiro (sementes) que, 
atualmente, já estão sendo vendidas para programa de recuperação de áreas 
degradadas pela mineração executado pela Vale na Flona Carajás.

- Valorização da atividade produtiva do extrativismo do jaborandi, motivada 
pela maior participação dos extrativistas na organização social local e pela 
assistência técnica direcionada ao trabalho dos folheiros de Carajás.

- O conhecimento gerado com o extrativismo do jaborandi e de sementes 
de outras espécies, segundo os folheiros, também deverá ser aproveitado no 
benefi ciamento e armazenamento de sementes voltadas à venda e ao viveiro de 
produção de mudas nativas, a ser implementado com os recursos da indenização 
do projeto de mineração S11D, da Vale.

b) Resultados do manejo de jaborandi para a conservação da biodiversidade 

Resultados Finalísticos

- Minimização de impactos ambientais pela adoção de regras racionais para 
convivência na fl oresta, como, por exemplo, redução dos riscos de incêndios pela 
adoção de condutas responsáveis para o uso de fogo nos acampamentos.
9 Impactos – entendidos como as mudanças para as quais os resultados fi nalísticos contribuíram. Entendendo que outras 
variáveis também contribuem para o alcance destas mudanças. 



Extrativismo e Conservação da Biodiversidade 
Aprendizados de unidades de conservação de uso sustentável na Amazônia

32

- Melhor recuperação das plantas pela coleta das folhas feita com a tesoura de 
poda, resultando em arbustos mais densos e de maior produtividade.

- Eliminação da pressão sobre a espécie como resultado do entendimento dos 
folheiros de que a extração racional da planta signifi ca mais produtividade e, 
portanto, maior rentabilidade.

- Gestão da qualidade da iniciativa por meio do Plano Anual de Exploração do 
Jaborandi e dos relatórios anuais elaborados.

Impactos

- Inibição de atividades de caça e garimpo na UC devido à presença dos 
extrativistas nas áreas de coleta. 

- Colaboração com o projeto de pesquisa sobre a ecologia do gavião real 
(Harpya harpya), ameaçado de extinção.

- Desenvolvimento de outras iniciativas produtivas sustentáveis no uso dos 
recursos naturais da UC, a partir do fortalecimento da organização social e da 
mobilização dos indivíduos em torno do extrativismo do jaborandi.

c) Recomendações 

- Para os gestores da Flona, “os folheiros são um grupo de organização social 
recente e ainda frágil, que precisa ser reconhecido como população local com 
direito a utilizar os recursos da Floresta Nacional de Carajás, sob o regime de 
concessão não onerosa, conforme a Lei de Concessão de Florestas Públicas”. E 
esse é um desafi o, de acordo com o coordenador de Gestão Socioambiental do 
Mosaico de Carajás, Marcus Vinicius Mendonça. 

- Buscar a ampliação permanente da participação social para evitar o privilégio 
ou o isolamento de grupos dentro das iniciativas ou comunidades. Segundo a 
Centrofl ora, é importante que o mercado comprador envolva o maior número 
possível de atores sociais dos grupos que serão seus fornecedores para assegurar 
que o empreendimento social não benefi cie apenas um pequeno grupo de 
privilegiados, como ocorreu nos primeiros anos da Cooperativa Yaborandi.

- Os gestores devem ter a compreensão de cada etapa do processo da atividade 
produtiva na Flona. O Plano Anual de Exploração, com o seu respectivo relatório, 
mostrou ser uma ferramenta útil para essa compreensão, por sua estrutura 
simples e adequada aos extrativistas e aos gestores de UCs com suas equipes 
pequenas e sobrecarregadas.

- É importante estar atento nas negociações e obter descontos quando se tratar 
de pagamentos à vista, recomendam os folheiros.
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- A diversifi cação da produção é estratégia a ser utilizada devido à sazonalidade 
da atividade na Flona.

- As iniciativas produtivas necessitam de uma garantia formal de compra da 
produção antes de sua realização, de modo a obter remuneração mais justa e o 
manejo ser executado de forma sustentável. A exigência de contrapartidas das 
empresas compradoras é indispensável para tal.

- A assistência técnica deve contemplar assessoria e capacitações voltadas 
para a realidade local dos extrativistas.

- A gestão local deve ter a competência de autorizar determinadas etapas das 
iniciativas, como, por exemplo, o plano anual de exploração e o transporte da 
produção.

- Fomentar a capacitação e a construção de parcerias e promover a rastreabilidade 
da cadeia de produção, entendida como o conhecimento amplo desta, a fi m de 
que todos os elos possam operacionalizar os conceitos de sustentabilidade e de 
repartição de benefícios econômicos e sociais (recomendação do representante 
do laboratório Boehringer Ingelheim, cliente da Centrofl ora na compra da 
pilocarpina). 

- Investir em parcerias que contribuam na organização social dos extrativistas 
é fundamental para o desenvolvimento da autonomia e da emancipação dos 
mesmos para poderem assumir as negociações e os custos da produção.
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2.2 Manejo Florestal Madeireiro Comunitário na Floresta Nacional 
do Tapajós - Pará

A Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, unidade de conservação federal, possui 
549.066,87 hectares de biodiversidade e belas paisagens do bioma Amazônia na região 
oeste do estado do Pará. Foi criada em 19 de fevereiro de 1974, estando vinculada à 
Coordenação Regional de Santarém/Pará.
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Iniciativa produtiva: manejo fl orestal madeireiro comunitário

Território onde é desenvolvida: zona de 
manejo fl orestal madeireiro da Flona do 
Tapajós – alojamento no km 83 da BR-
163, a leste da Unidade de Conservação.

UC: Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, 
localizada nos limites dos municípios de 
Belterra, Aveiro, Placas e Ruropólis, a oeste 
do estado do Pará.

Linha de atuação: exploração e 
comercialização de madeira em tora, 
galho e fabricação de móveis por meio do 
manejo fl orestal madeireiro comunitário.

Organizações sociais executoras: 
Cooperativa Mista da Flona do Tapajós 
(Coomfl ona).

Segmentos das populações tradicionais 
participantes: manejadores, cooperados 
da Coomfl ona, oriundos de populações 
tradicionais ribeirinhas e outras.

Recursos da biodiversidade local: madeira 
(espécies diversas).

Período de execução: desde 2005/2006, quando foi executada a primeira Unidade de 
Produção Anual (UPA).

Mosaico de Carajás
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Apresentação da iniciativa

A Flona do Tapajós sempre foi palco de muitas atividades de pesquisa no fomento de 
iniciativas produtivas, realizadas por instituições governamentais e não governamentais 
nacionais e estrangeiras. A presença dessas iniciativas e confl itos envolvendo órgãos 
gestores e comunitários possibilitaram a criação e o fortalecimento de diversas 
organizações sociais dentro da UC. 

Nesse contexto, a Cooperativa Mista da Flona do Tapajós (Coomfl ona) foi criada em 
2005, fruto do anseio das comunidades locais que questionavam a existência de um 
projeto de concessão fl orestal de caráter privado, para exploração madeireira, denominado 
Projeto ITTO10. 

O Projeto ITTO foi implementado com o objetivo de desenvolver um modelo de manejo 
fl orestal para a produção sustentada de madeira em fl orestas tropicais, considerando 
parâmetros técnicos, sociais, econômicos e ambientais. O início de suas atividades 
ocorreu em 29 de novembro de 1999 e o seu encerramento, em 30 de junho de 2004.

O referido projeto era conduzido sem o devido envolvimento das comunidades locais. 
Entretanto, com a mobilização dos comunitários em torno de suas organizações sociais 
e o apoio do Ibama, por meio do Projeto ProManejo11, os habitantes da UC conseguiram 
reverter a situação, a fi m de viabilizar a implementação da atividade pelas próprias 
comunidades. A partir daí, a exploração madeireira foi implementada em caráter piloto e, 
posteriormente, de maneira efetiva na Flona.

Este foi o despertar dos moradores da unidade para o potencial econômico e social 
do manejo fl orestal madeireiro comunitário. Desde sua implementação, a iniciativa tem 
como principais atividades produtivas a extração e a comercialização da madeira em 
tora e, mais recentemente, a venda e aproveitamento de galhos na fabricação de móveis 
e utensílios.

A iniciativa e sua cadeia de produção

É na junção entre os saberes locais, parcerias, pesquisas desenvolvidas e a efetiva 
participação social na gestão da Flona do Tapajós que a cadeia de produção do manejo 
fl orestal madeireiro comunitário se estruturou e vem se ampliando. 

A experiência da Coomfl ona representa um caso de sucesso entre muitas iniciativas 
similares na Amazônia. Sobretudo em termos de área manejada, produto e volume vendido, 
a atividade encontra-se, atualmente, muito à frente de outras iniciativas de manejo 
madeireiro comunitário na região. Sua área anual de manejo, por exemplo, aumentou de 
100 hectares (ha) em 2005/2006 para 1000 ha em 2012 e para 1600 ha em 2014. 

10 O ITTO, sigla em inglês, era assim denominado por ter sido implementado com apoio fi nanceiro e técnico da International Tropical 
Timber Organization – ITTO. Em português: Organização Internacional de Madeiras Tropicais.
11 Executado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pelo Ibama, entre 1999 e 2004, na Flona do Tapajós, o ProManejo era es-
truturado em quatro componentes: (i) análises estratégicas para subsidiar a formulação de políticas públicas; (ii) apoio e promoção 
de iniciativas promissoras de manejo fl orestal; (iii) desenvolvimento e teste de um sistema piloto de controle e monitoramento da 
atividade madeira; e (iv) apoio ao manejo dos recursos fl orestais, especialmente pelas populações tradicionais, na Flona. O ProManejo 
tinha como objetivos: a) contribuir para que os produtos madeireiros da região fossem oriundos do manejo fl orestal de impacto re-
duzido, e b) gerar experiências-piloto para o aprendizado dos diversos segmentos envolvidos com a questão fl orestal e com a gestão 
de unidades de conservação de uso sustentável.
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A diversifi cação das atividades produtivas na cadeia que começou, em menor 
intensidade, por ocasião do Projeto ProManejo/Ibama também se expandiu. 

Hoje, além da extração e comercialização da madeira em tora, a cooperativa atua na 
confecção de móveis, a partir do aproveitamento de galhos e da reativação (em andamento) 
de uma movelaria dentro da UC. Ela também atua na venda de artesanato e biojoias, em 
loja própria, além do investimento em ecoturismo de base comunitária. Desde 2013, o 
manejo madeireiro também é certifi cado pelo Forest Stewardship Council (FSC). 

Organização social e sua relevância na gestão participativa e controle social 
da UC

A construção e a evolução da participação na gestão da Flona do Tapajós devem-
se, principalmente, à existência local de uma força social que sempre buscou espaços 
para garantir seus direitos fundiários e de acesso e uso dos recursos naturais da UC. 
Deve-se, também, à sensibilidade de gestores que se adiantaram ao Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC) e enxergaram a necessidade de criar espaços de 
diálogo para solucionar confl itos. O Projeto ITTO, por seu caráter privado, foi um dos 
focos desses confl itos. 

Instalado em uma área de 3.222 ha, situada no km 83 da BR-163, a leste da Flona, 
em uma parcela da atual área de manejo fl orestal da Comfl ona, o ITTO desenvolveu 
atividades de exploração madeireira na unidade por meio de concessão a uma empresa 
privada, entre 1999 e 2003. A iniciativa foi alvo de várias críticas e protestos por parte 
das comunidades, justamente por não ter envolvido as mesmas em sua implementação. 
Comunitários questionavam o órgão gestor sobre o porquê de o setor privado poder 
se benefi ciar da madeira da Flona e as comunidades não terem, na época, este mesmo 
direito.

Neste cenário de discussão, já estava sendo implementado outro projeto de relevância 
para a gestão da UC, o Projeto ProManejo/Ibama. A dinâmica criada no ProManejo foi um 
exercício importante para a estruturação da gestão participativa da UC. A implementação 
desse projeto levou ao desenvolvimento de uma “cultura de participação” entre as 
organizações sociais da Flona nas decisões sobre o uso do território e de seus recursos 
naturais. 

A edição da Portaria nº 4012, também do Ibama, criou as bases jurídicas para que a UC 
implementasse um projeto piloto de exploração madeireira em larga escala, sob gestão 
comunitária. A partir daí, os espaços de interlocução entre órgãos gestores e comunidades 
se ampliaram, melhorando a comunicação e o entendimento entre as partes. Com a atuação 
ainda mais ampla do ICMBio na atividade e junto aos parceiros da iniciativa, em 2009, tanto 
comunitários quanto órgão gestor saíram mais fortalecidos na gestão da unidade.

Os confl itos, ora ocasionados pela implementação do ITTO, ora causados por questões 
relativas ao uso do território e dos recursos naturais da Flona, resultaram em uma maior 
aproximação entre comunitários, órgão gestor e organizações da sociedade civil. Esse 

12 Publicada em 22 de agosto de 2004, a Portaria 40/Ibama concedeu às associações intercomunitárias da Flona do Tapajós o direito de imple-
mentarem, em caráter experimental, um projeto piloto de manejo fl orestal comunitário na área destinada ao uso intensivo da UC, ou seja, na 
área utilizada no Projeto ITTO. A autorização foi um reconhecimento notável do papel das comunidades no uso sustentável da UC e a primeira 
concessão de uso, em larga escala, no país, para comunitários executarem um projeto de manejo fl orestal em uma Flona na Amazônia.
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processo possibilitou um aprendizado às organizações sociais da UC com relação a lidar 
com confl itos e a conviver com os gestores. O não isolamento das organizações sociais 
e o desenvolvimento de parcerias em torno da atividade também foram fundamentais 
para a estruturação da iniciativa produtiva e para a ampliação da participação na gestão 
da unidade.

Organização social para a produção e sua sustentabilidade

A Flona do Tapajós tem, aproximadamente, quatro mil moradores, entre comunidades 
extrativistas e indígenas que dependem diretamente da UC para suprir necessidades 
básicas de subsistência. Suas vinte e cinco comunidades estão organizadas em diversas 
associações comunitárias locais, além de duas grandes associações intercomunitárias e 
uma Federação. Todas essas organizações sempre defenderam uma maior participação 
das comunidades na gestão do território, assim como a ampliação de benefícios 
socioeconômicos entre seus moradores, por meio da implementação de projetos de 
desenvolvimento local e de geração de trabalho e renda.

Com o manejo madeireiro comunitário não foi diferente. Desde sua estruturação, as 
organizações sociais da Flona determinaram o desenvolvimento da iniciativa produtiva. 
Em 2003, os dirigentes das associações intercomunitárias e comunitárias conduziram um 
processo de refl exão, por dois anos, com o apoio de assessoria externa viabilizada pelo 
ProManejo, visando defi nir os mecanismos de gestão de um projeto de manejo madeireiro 
comunitário e a forma de distribuição dos benefícios gerados por esse empreendimento.  
Assim, em outubro de 2005, teve início o Projeto Ambé, ou “Projetão”, no âmbito do 
ProManejo, voltado à exploração da madeira pelos comunitários da UC, na zona do 
manejo fl orestal madeireiro, defi nida no plano de manejo da UC. O Projeto Ambé recebeu 
apoio técnico-fi nanceiro do ProManejo durante seus primeiros anos de implementação, 
passando a ser conduzido com mais autonomia, pelos cooperados da Coomfl ona, a 
partir de 2009.

O modelo técnico adotado pelo Ambé também foi o mesmo que o da época de concessão 
privada do ITTO. Uma exploração mecanizada, com o uso de máquinas, de impacto 
reduzido, em 32 mil ha de área total a serem manejadas. As Unidades de Produção Anual 
(UPA) foram estabelecidas em 1000 ha com um ciclo de corte de 30 anos. O Projeto 
Ambé, na verdade, previa uma UPA crescente, começando com 100 ha no primeiro ano 
(2005/2006); 300 ha no segundo (2007); 500 ha no terceiro (2008); 700 ha no quarto 
(2009) e 1000 ha a partir do quinto ano (2010).

Entre os resultados obtidos em termos de organização social para o manejo fl orestal na 
Flona, destacam-se: (i) a crescente capacitação da comunidade, lideranças e organizações 
sociais (cooperativa e associações); (ii) pesquisa e geração de conhecimento a respeito da 
cadeia produtiva; e (iii) ampliação na construção de parcerias.

O manejo fomentou o desenvolvimento pessoal e as relações com atores regionais e 
locais, por meio do diálogo e da troca de conhecimentos gerado na iniciativa e a partir 
das capacitações realizadas. Diversas instituições se fortaleceram com a iniciativa e se 
tornaram grandes parceiras ao longo do processo, entre elas, o Instituto Internacional de 
Educação do Brasil (IEB), o Instituto Floresta Tropical (IFT), o Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB), a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e, mais recentemente, o Forest 
Stewardship Council (FSC). 
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A construção de todas essas parcerias, com o apoio dos órgãos gestores, fez a Flona 
do Tapajós se consolidar como um grande laboratório de geração de conhecimento e, 
ao mesmo tempo, um grande centro de capacitação. As primeiras investigações tiveram 
por objetivo avaliar práticas de manejo e exploração madeireira, visando desenvolver 
parâmetros para o uso sustentável dos recursos fl orestais amazônicos. 

Em 1975, a Embrapa, por exemplo, instalou experimentos em uma área de 64 ha 
de fl oresta de terra fi rme na UC, situada no km 67 da BR-163. Posteriormente, foram 
instaladas parcelas experimentais no km 144. A estruturação do Programa Nacional de 
Pesquisa Florestal (PNPF), neste período, também fi rmou a Flona como uma de suas áreas 
experimentais de pesquisa. Todo esse movimento em torno da geração de conhecimento 
sobre o manejo madeireiro acabou por garantir infraestrutura básica de apoio para o 
desenvolvimento da iniciativa (sobretudo em termos de áreas construídas para realização 
da atividade), que, ainda hoje, serve aos comunitários na UC. 

Percebe-se, a partir deste contexto, que a promoção do diálogo, da boa gestão e 
da transparência nas organizações sociais é recomendável para que todos os grupos 
envolvidos em iniciativas produtivas em UCs de uso sustentável tenham um bom nível de 
compreensão sobre o papel de cada um dentro da atividade e da estrutura organizacional 
da produção. 

A Coomfl ona não precisa levar tudo à sua base de cooperados, as associações 
intercomunitárias fazem isso. A cooperativa acaba por trabalhar de forma facilitada e isso, 
para uma atividade intensa como o manejo fl orestal madeireiro comunitário, em termos 
de gestão e organização dos grupos envolvidos, confere bastante êxito à iniciativa.

A cooperativa possui mais de 200 cooperados, organizados em bases equiparadas em 
termos de número de integrantes das duas associações intercomunitárias da UC (Aita e 
Asmipruti). Todas as comunidades da Flona, com exceção da comunidade indígena de 
Bragança e de três comunidades localizadas nas margens do Rio Cupari, possuem pelo 
menos um representante envolvido no manejo. 

Estruturação e sustentabilidade econômica

Entre 2005 e 2009, período do Projeto Ambé, as explorações de madeira realizadas 
pela Coomfl ona ocorreram com o apoio fi nanceiro e técnico do ProManejo, que, embora 
tenha sua atuação na FLONA do Tapajós limitada ao período de 1999 a 2004, alocou 
recursos importantes para a execução do Projeto Ambé. Com o encerramento do projeto, 
a cooperativa passou a realizar a atividade com recursos próprios, sem investimentos 
externos. Ainda assim, foi somente quando começou a explorar áreas acima de 1000 
ha, a partir de 2010, que a cooperativa conseguiu obter sobras de recursos fi nanceiros 
advindos da atividade. 

No início do manejo, a exploração de UPAs menores serviu como aprendizado e aporte 
de recursos fi nanceiros para sustentar a exploração de UPAs maiores. O crescimento 
gradativo do tamanho das UPAs colaborou para a consolidação da Coomfl ona e a 
diversifi cação da produção. As informações do gráfi co a seguir evidenciam a evolução 
na capacidade operacional da organização e reforçam dados referentes ao potencial 
produtivo da Flona do Tapajós.
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Fonte: ICMBio Flona do Tapajós e Coomfl ona (extraído do artigo “Manejo fl orestal comunitário como 
estratégia de gestão e melhoria de vida da população tradicional da Floresta Nacional do Tapajós”, 
publicado no Simpósio Nacional de Áreas Protegidas de 2014).

É possível separar as atividades do manejo madeireiro em duas etapas: a fase pré-
exploratória e a fase de exploração. No caso da Coomfl ona, a primeira etapa permaneceu 
sob o domínio exclusivo dos comunitários, o que, do ponto de vista das políticas públicas 
correlatas ao manejo fl orestal comunitário, é um passo fundamental. Segundo o IEB, a 
fase pré-exploratória aparece como estratégica pelo poder de controle que oferece aos 
comunitários sobre as condições de comercialização, grande condicionante dos resultados 
econômicos da atividade, condizentes com os anseios locais.

Na cooperativa, os comunitários conseguiram controlar as principais decisões de manejo, 
a partir do domínio das atividades da fase pré-exploratória (realização dos inventários 
fl orestais e elaboração do POA) e do processo de comercialização. Foi um grande desafi o 
no início da atividade, notadamente no campo organizacional, para comunidades que não 
tinham consolidado uma atuação coletiva e, ainda menos, compartilhado a gestão de um 
empreendimento econômico tecnicamente complexo. 

A implementação de uma consultoria visando à capacitação dos cooperados em 
rotinas administrativas, contábeis e fi scais, além de um sistema interno de contabilidade 
na cooperativa, também foram fundamentais na estruturação econômica da atividade. 
Entre os resultados obtidos, destaca-se a geração de novos postos de trabalho, com a 
reativação de uma movelaria na Flona (em andamento), e a certifi cação da madeira em 
tora e da madeira de galho. 

Com os resultados fi nanceiros do manejo, a cooperativa também vem investindo 
na melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, por meio da diversifi cação 
de atividades produtivas, da geração de trabalho e renda e do apoio à infraestrutura 
dentro da Flona. Exemplos disso são os aportes realizados na manutenção de estradas 
para escoamento da produção e transporte de moradores, manutenção e construção de 
áreas comunitárias e investimento em atividades produtivas diversas, como movelaria, 
ecoturismo, comercialização de borracha natural, biojoias, artesanato, óleos e essências 
e produtos da agricultura familiar.
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RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FISCAIS DE 2005 A 2013 

Ano Receita Bruta Despesas Receita Líquida

2005  R$292.515,00  R$106.774,64  R$185.740,36 

2006  R$782.207,85  R$708.746,37  R$73.461,48 

2007  R$1.101.716,07  R$890.263,82  R$211.452,25 

2008  R$627.302,30  R$642.142,41  R$14.840,11 

2009  R$1.844.306,83  R$1.366.923,28  R$477.383,55 

2010  R$2.138.026,69  R$1.971.394,99  R$166.631,70 

2011  R$3.011.693,42  R$2.372.811,57  R$638.881,85 

2012  R$3.537.751,76  R$3.399.797,36  R$137.954,40 

2013  R$3.994.158,62  R$3.384.117,52  R$610.041,10 

TOTAL  R$17.329.678,54  R$14.842.971,96  R$2.486.706,58 

Fonte: ICMBio Flona do Tapajós e Coomfl ona (extraído do artigo “Manejo fl orestal comunitário como 
estratégia de gestão e melhoria de vida da população tradicional da Floresta Nacional do Tapajós”).

Todo ano, a Coomfl ona faz seu balanço fi nanceiro para avaliar as receitas e os custos 
realizados. Após essa análise, as sobras de recursos fi nanceiros do exercício fi scal são 
divididas de acordo com os valores e fundos identifi cados no gráfi co abaixo. 

FUNDOS PARA OS QUAIS SÃO DIRECIONADAS 
AS SOBRAS DA COOMFLONA

Fonte: ICMBio Flona do Tapajós e Coomfl ona (extraído do artigo “Manejo fl orestal comunitário como 
estratégia de gestão e melhoria de vida da população tradicional da Floresta Nacional do Tapajós”).
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Como previsto pela Lei do Cooperativismo, o Fundo de Reserva e a Reserva de Assistência 
Técnica Educacional e Social são obrigações legais. Já os 20% que fi cam para a decisão 
da Assembleia Geral são referentes às sobras líquidas do exercício que podem retornar 
às operações realizadas pela Coomfl ona, salvo deliberação em contrário da cooperativa. 
Além desses fundos, 5% são destinados a ações de suporte aos cooperados ou a outros 
moradores da Flona que necessitem de apoio em deslocamentos para hospitais ou para 
pagamento de tratamentos de saúde em condições de urgência e emergência. 

Por fi m, há ainda os 45% das sobras que são destinados para cobrir os custos da safra 
do ano seguinte, através do Fundo de Investimento. A Coomfl ona também criou o Fundo 
Comunitário, para o qual são direcionados 15% das sobras e aplicados em infraestrutura 
na comunidade.

PRINCIPAIS REPASSES DA COOMFLONA COMO APOIO SOCIAL NA UC

Atividades 2009/2012 2013 Totais

Profi ssionalização 
dos comunitários 
(manejadores)

 R$150.000,00  R$62.100,00  R$212.100,00 

Geração de renda para 
famílias envolvidas 
(cooperados)

 R$2.157.991,34  R$1.099.163,74  R$ 3.257.155,08 

Manutenção de 
estradas de acesso as 
comunidades

 R$306.436,00  R$ 246.470,00  R$552.906,00 

Manutenção de pontes  R$10.000,00 *  R$10.000,00 

Abertura de estradas de 
acesso as comunidades  R$142.600,00 *  R$142.600,00 

Transporte para 
comunitários  R$80.000,00  R$12.140,00  R$92.140,00 

Doação de madeira para 
as comunidades  R$20.000,00  R$10.425,92  R$30.425,92 

Doação de madeira para 
ações do ICMBio  R$21.028,00 *  R$21.028,00 

Repasse de 15% das 
sobras as comunidades/
ano

 R$771.398,97  R$91.506,17  R$862.905,14 

Capacitações de 
comunitários  R$85.710,98  R$85.710,98 

TOTAL  R$3.745.165,29  R$1.521.805,83  R$5.266.971,12 
* não houve repasse de valores em reais (R$)
Fonte: ICMBio Flona do Tapajós e Coomfl ona (extraído do artigo “Manejo fl orestal comunitário como  
estratégia de gestão e melhoria de vida da população tradicional da Floresta Nacional do Tapajós”).
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Capacidade de infl uência institucional do ICMBio
Para os comunitários da Flona do Tapajós, o ICMBio tem apoiado intensamente o manejo 

madeireiro, principalmente, no que se refere às licenças necessárias à comercialização 
dos produtos oriundos da atividade e à liberação da Autorização de Exploração Florestal 
(AUTEX). A proximidade da gestão local do ICMBio com o Ibama, por sua vez, vem 
garantindo que a atividade ocorra legalmente e que os trâmites sejam processados com 
mais agilidade. 

A emissão da AUTEX é condicionante legal da atividade de exploração fl orestal 
madeireira, somando-se aos procedimentos de organização e efetivação da venda da 
madeira. Qualquer atraso na emissão da AUTEX é crucial para a iniciativa, podendo gerar 
prejuízos ao calendário de exploração e comercialização, colocando em risco, até mesmo, 
a sustentabilidade e a continuidade da atividade na Flona.

Em 2009, por exemplo, a Coomfl ona obteve a AUTEX para fazer a exploração da madeira 
com um atraso e, por isso, as atividades acabaram sendo feitas em apenas dois meses, e 
em 700 ha e não em 800 ha como previsto. Foi a partir daí, quando a Coomfl ona começou 
a gerir com mais autonomia o manejo madeireiro, que tanto gestores da UC quanto 
comunitários da Flona do Tapajós passaram a refl etir sobre a relação do empreendimento 
com a gestão da unidade. Até então, havia muita resistência e receio dos comunitários em 
lidar com o órgão gestor. Quando a cooperativa se fortaleceu fi nanceiramente, passou a 
atuar como parceira do ICMBio na gestão da UC, como representação comunitária.

Conservação da biodiversidade e sustentabilidade ambiental

A estruturação de iniciativas produtivas, como o manejo madeireiro comunitário, 
trouxe avanços signifi cativos para a conservação na Flona. O fomento ao diálogo e a 
busca de alternativas de produção menos impactantes em termos ambientais, por parte 
do ICMBio junto às comunidades, permitiram que os comunitários se afastassem de 
atividades como garimpo e agropecuária intensiva. A partir desse processo, resultados 
concretos foram obtidos. Entre eles, a redução substancial da retirada ilegal de madeira 
pelas comunidades, a diminuição do desmatamento, em função da redução da criação de 
gado, e a permanente colaboração dos moradores locais na proteção da Flona. 

Ao todo, 95% do gado que era criado na UC, foi retirado da unidade. Das 10 mil 
cabeças existentes antes da implementação do manejo madeireiro, hoje restam apenas 
500 cabeças. Com isso, 1.000 ha de antigas áreas de pasto também foram recuperados. 
A zona intangível13 da Flona é uma área efetivamente intocada. Não há atividades de 
mineração (garimpo de ouro e diamante) em seu território há pelo menos três anos. E há 
um alto nível de proteção e ausência de ilícitos ambientais por parte dos comunitários. 
Mesmo com estes avanços, considera-se que o impacto ambiental de maior preocupação, 
hoje, na Flona, é a extração de madeira feita por pessoas que residem fora da UC.

A defi nição da área de manejo fl orestal madeireiro da Coomfl ona foi baseada em 
estudos que comprovaram o potencial econômico da Zona de Uso Intensivo da UC para 
a atividade. Além disso, existe expressivo número de pesquisas científi cas na Flona que 
indicam e justifi cam a viabilidade ambiental do manejo. A cooperativa mantém parcelas 
permanentes para monitoramento dos impactos da iniciativa na fl oresta. Apoia, ainda, 
13 A Zona Intangível é defi nida no zoneamento elaborado no contexto do Plano de Manejo da unidade de conservação. É destinada à 
proteção integral dos ecossistemas e dos recursos genéticos, servindo, também, para o monitoramento ambiental.
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outros estudos de avaliação de impactos ambientais da atividade produtiva, realizados 
pela UFOPA e avaliados pelo FSC. 

Todos os cooperados que atuam no monitoramento são comunitários. A cooperativa 
utiliza ainda técnicas de redução de impactos nas atividades de manejo para permitir a 
regeneração natural e rápida da fl oresta.

“Entendemos que as comunidades nas UC são benefi ciárias 
do uso dos recursos naturais destes territórios, então é 
necessário um tratar diferente. Se não montamos uma 
estratégica específi ca para as comunidades que estão dentro 
de Flona e Resex, inviabilizamos o trabalho de gestão destas 
unidades, ou seja, inviabilizamos o nosso próprio trabalho”, 
ICMBio

“Não podemos somente dizer _às comunidades e às populações 

tradicionais o que é premitido e o que não é dentro do território 

da UC. Temos que oferecer alternativas de iniciativas produtivas 

a essas populações, sobretudo para as pessoas que querem criar 

gado ou extrair madeira na unidade, por exemplo", ICMBio

“Ainda não conseguimos entender que somos gestores de área, 
e não simplesmente "protetores ou "fi scalizadores" de área, 
diz. "Temos que fazer gestão das Unidades de Conservação e 
isto signifi ca necessariamente dialogar com índios; ribeirinhos; 
extrativistas; populações tradicionais; órgãos ambientais; 
autoridades públicas; centros de pesquisa e diversos outros 
atores", ICMBio
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Resultados Obtidos

a) Resultados do manejo madeireiro para a população extrativista e suas organizações

Resultados de processo

- O apoio do ProManejo levou ao empoderamento dos atores sociais da Flona e a uma 
maior aproximação dos comunitários e de sua organização social com o órgão gestor, 
favorecendo a participação nos processos de gestão da Flona.

- Constituição da Cooperativa Mista da Flona do Tapajós (Coomfl ona) para o 
desenvolvimento das atividades de manejo madeireiro comunitário, com a orientação de 
técnicos contratados no âmbito do Projeto ProManejo, além de técnicos do Ibama.

- Desenvolvimento de capacidades dos comunitários para o manejo fl orestal madeireiro 
sustentável e sua gestão. Cursos diversos foram oferecidos, desde técnicas de corte e 
comercialização de madeira em tora a rotinas administrativas, contábeis e fi scais, incluindo 
a implementação de sistema interno de contabilidade.

- Construção de parcerias com instituições diversas, o que viabilizou a geração de 
conhecimento para o manejo madeireiro.

- Redução da desconfi ança dos comunitários com relação ao órgão gestor, em função 
do apoio do Ibama/ICMBio ao manejo fl orestal comunitário.

- A atuação das associações intercomunitárias na Flona do Tapajós foi determinante 
para o êxito do manejo madeireiro. Devido a sua capilaridade no processo de discussão 
e tomada de decisão, o trabalho da cooperativa é facilitado, o que tem contribuído para o 
êxito nas ações, segundo os gestores do ICMBio.

Resultados Finalísticos

- Aumento da participação das comunidades na formulação dos instrumentos de 
gestão da UC.

- Maturidade e responsabilidade dos comunitários e de suas organizações 
demonstradas pelo encaminhamento de soluções e estabelecimento de parcerias para o 
desenvolvimento da atividade produtiva, por meio do diálogo, nunca de forma isolada, 
mesmo em momentos de difi culdades e de confl itos.

- Coomfl ona fortalecida passou a ter maior representação nas instâncias de gestão 
participativa da Flona.

- Domínio das técnicas de manejo fl orestal comunitário pela Coomfl ona (atividades 
pré-exploratórias, exploratórias, pós-exploratórias) tornando a cooperativa mais 
independente do apoio de técnicos externos às comunidades.

- Obtenção da certifi cação do processo de exploração de madeira em toras e de galhos.

- Instalação de uma loja própria (ecoloja) em Santarém, para a comercialização de 
produtos derivados do manejo da Flona.
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- Resultado fi nanceiro expressivo obtido pelos cooperados. 

- Defi nição clara dos objetivos e papéis de cada organização social existente na Flona 
do Tapajós (associações comunitárias e intercomunitárias, Federação e Cooperativa), 
evitando confl itos institucionais e de sobreposição de interesses.

Impactos

- Diversifi cação da atividade produtiva pela reativação de uma movelaria comunitária 
(em andamento), atividades de ecoturismo, comercialização de borracha natural, biojoias, 
artesanato, óleos, essências e produtos da agricultura familiar.

- Melhoria da qualidade de vida das populações residentes na unidade, possibilitando 
a cobertura de despesas com reforma de instalações comunitárias, como barracões, 
escolas, sistemas de abastecimento de água, manutenção de estradas para acesso às 
residências, escoamento da produção e, ainda, a organização de eventos sociais.

- Consolidação da Coomfl ona, apoiada nos aprendizados e nos recursos fi nanceiros 
gerados ao longo da atividade produtiva, em especial pela experiência acumulada devido 
ao crescimento gradativo das Unidades de Produção Anual (UPA). 

b) Resultados do manejo madeireiro para a conservação da biodiversidade e gestão da 
UC

Resultados Finalísticos

- Ausência de ilícitos ambientais por parte dos comunitários que residem na Flona. A 
extração ilegal de madeira, ainda existente, é realizada por pessoas de fora da unidade.

- Recuperação de mil hectares de áreas devastadas pela criação de gado.

- Abandono de atividades predatórias em função da maior geração de emprego e 
renda com ganhos econômicos mais atrativos para as comunidades. 

- Extinção das atividades de garimpo de ouro e diamante dentro da UC pela adoção de 
alternativas de produção menos impactantes. 

- Manutenção da área classifi cada como zona intangível da Flona totalmente preservada.

c) Recomendações

- É desejável que todos os grupos associativos e comunitários envolvidos no manejo 
madeireiro tenham um bom nível de compreensão do seu papel dentro da estrutura 
organizativa, para o alcance de efi ciência na cadeia produtiva e para facilitar o seu 
monitoramento.

- Possibilitar mais acesso às informações sobre novas tecnologias, estratégias de 
organização e comercialização, e imprimir mais efi ciência na formação de grupos de 
interesses comuns de modo a consolidar um bom processo de gestão das atividades 
econômicas e produtivas. 
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- Os extrativistas entendem que uma organização ou associação comunitária precisa 
realizar capacitações em gestão, a fi m de garantir sua sustentabilidade organizacional.

- Para o bom monitoramento do processo produtivo, no caso do manejo madeireiro 
comunitário, é importante: (i) que a necessidade do tipo de contratação de serviço 
de maquinário seja avaliada previamente à atividade; (ii)  que haja delegação de 
responsabilidades para cada um da equipe de campo e de seus respectivos coordenadores; 
e (iii) que também haja acompanhamento técnico permanente da atividade em campo.

- É desejável o desenvolvimento de pesquisas para as UCs que queiram explorar o 
recurso madeireiro, pois, além do conhecimento gerado, elas resultam na construção de 
parcerias.

- As organizações sociais no manejo madeireiro devem ser consolidadas em coerência 
com os desafi os de gestão da atividade: capacidade técnica, sustentação fi nanceira, 
gestão contábil, gestão da comercialização, monitoramento, monitoramento e avaliação 
para ajustes necessários, representatividade e legitimidade das lideranças, relações/
parcerias, colaborações e alianças institucionais, recomenda o IEB.

- Diversifi cação das formas de uso da área de manejo, melhorando sua produtividade 
por meio do uso de resíduos (excedentes, como galhos), pelo benefi ciamento local de 
madeira e pela extração de produtos não madeireiros.

- A exploração fl orestal de categoria plena (30 m³/ha) se mostrou viável no modelo 
implantado com a Coomfl ona na UC e, neste contexto, recomenda-se que novas iniciativas 
utilizem esse tipo de modelo para iniciativas de manejo madeireiro comunitário.

- A fi scalização na Flona deve servir como um instrumento de gestão da unidade, não 
o seu fi m.

- O gestor da UC precisa ser protagonista e não coadjuvante no desenvolvimento e 
na estruturação de iniciativas produtivas dentro das unidades de conservação. A força 
institucional do ICMBio pode e deve ser usada para isso. 

- Para que haja aprimoramento da atuação institucional no manejo madeireiro é 
necessário menos sobreposição no quadro regulatório da atividade. Na opinião dos 
gestores da UC e representantes comunitários, é necessário que a emissão da AUTEX 
seja repassada do Ibama para o ICMBio. O procedimento de licenciamento pelo ICMBio 
deve contemplar, na opinião dos gestores, toda a cadeia de produção: da exploração à 
serragem, passando pela confecção de móveis e o transporte da produção.

- O quadro regulatório do ICMBio e demais legislações pertinentes ao tema devem 
contemplar todo o processo produtivo, ou seja, toda a cadeia produtiva da madeira 
(manejo, serragem, confecção de móveis/movelaria e transporte), eliminando várias 
etapas do processo de licenciamento das atividades.

- Uma estratégia possível para contemplar a sustentabilidade ambiental na atividade 
do manejo madeireiro é o aproveitamento máximo do recurso natural manejado, como é o 
caso dos galhos na Flona do Tapajós, com o emprego de tecnologia que não comprometa 
a capacidade de recuperação da fl oresta.
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2.  3 Manejo Participativo Comunitário do Pirarucu na Resex 
Auati-Paraná – Amazonas

A Reserva Extrativista Auati Paraná, criada em agosto de 2001, tem uma área de 
146.948,05 hectares, localizada no município de Fonte Boa, estado do Amazonas. Sua 
população possui um histórico de organização e lutas sociais que remonta à década de 
1960 e a criação da UC é fruto dessa organização. A região abriga uma grande quantidade 
e variedade de corpos d’água, o que imprime uma alta diversidade de habitats, tanto 
aquáticos como terrestres, em função da dinâmica das águas. Na estrutura organizacional 
do ICMBio, a unidade está vinculada à Coordenação Regional CR2 – Manaus. 
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Iniciativa produtiva: manejo participativo comunitário do pirarucu 
(Arapaima gigas) na Resex Auati-Paraná

Território onde é desenvolvida: canal do rio 
Auati-Paraná. Comunidades: Barreirinha 
de Baixo, Cordeiro, Murinzal, São José 
do Inambé, Boca do Inambé, São Luiz, 
Itaboca, Vencedor, Castelo, Curimatá de 
Cima, Curimatá de Baixo, Luiz e Boa Vista 
do Pema (Boca do Pema).

UC: Reserva Extrativista (Resex) de Auati-
Paraná, Fonte Boa/Amazonas.

Linha de atuação: manejo de pirarucu 
(organização, controle, contagem, pesca, 
monitoramento e avaliação).

Organização social executora: Associação 
Agroextrativista de Auati-Paraná (AAPA).

Segmentos das populações tradicionais 
participantes: pescadores extrativistas 

Recursos da biodiversidade local: pirarucu 
(Arapaima gigas).

Mapa da UC

Apresentação da atividade 

O pirarucu é o maior peixe de agua doce da Amazônia, podendo alcançar 3 metros e 
pesar até 200 quilos. A espécie tem como traço marcante a modifi cação da bexiga natatória 
para que esta possa servir como pulmão. 
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Costuma habitar lagos nas áreas de várzeas da Bacia Amazônica e, por conta de ter a 
sua carne muito apreciada, o animal é considerado uma espécie vulnerável à extinção. Por 
conta disso, a captura da espécie é proibida durante todo o ano, e não somente no período 
de defeso, como em outros estados. A única exceção à captura é através do manejo em 
unidades de conservação e terras indígenas.

Na Reserva Extrativista Auati-Paraná, o manejo comunitário participativo do pirarucu 
(Arapaima gigas) nos lagos das comunidades teve início em 2004, sob a coordenação 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Fonte Boa (IDSFB), com apoio do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da 
Associação Agroextrativista de Auati-Paraná (AAPA) e com a experiência do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM). A partir de 2008, a AAPA assumiu a 
coordenação do manejo juntamente com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). O manejo de pirarucu foi desenvolvido pelo IDSM, pioneiro junto 
às comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), onde 
surgiram as primeiras iniciativas de manejo de pirarucu, a partir de diferentes trabalhos e 
estudos e da mobilização dos comunitários daquela UC. 

Na Resex Auati-Paraná não foi diferente. Foram várias as reuniões para defi nição dos 
ambientes que seriam utilizados para as avaliações dos estoques pesqueiros, em especial 
do pirarucu, e para a construção e o estabelecimento de regras de usos desses recursos. 

Atualmente, os dados de contagem e monitoramento pesqueiro mostram que as 
áreas antes afetadas por pesca predatória estão recuperando seus estoques, desde o 
início do manejo de pirarucu. Mas, para alcançar esses resultados, é preciso obedecer a 
critérios e regras de manejo que são formuladas pelos próprios pescadores, com base 
no amadurecimento obtido com a prática, tanto para o uso dos recursos quanto para 
a defi nição das áreas a serem manejadas. Pode-se, com toda certeza, afi rmar que esse 
trabalho vem dando certo, mas ainda é necessário melhorar. Isso depende, em muito, da 
organização, da participação, do compromisso e da responsabilidade das comunidades 
e dos pescadores, assim como da vigilância e do monitoramento para a continuação do 
manejo de lagos14.

A atividade e sua cadeia produtiva

Em geral, a organização social para a produção revela níveis organizacionais que infl uenciam 
a mudança de hábitos e potencializam as boas práticas. Em comunidades tradicionais, como 
no caso em questão, tal organização potencializa a força do conhecimento tradicional quando 
abre espaços para um diálogo entre o conhecimento técnico/científi co e a tradição.

Nas discussões com pescadores/ribeirinhos no território da Resex Auati-Paraná, eles 
apresentaram, logo de início, uma análise de suas práticas do passado, identifi cando-as 
como predatórias e infl uenciadas pelo mercado. Geralmente vinculada a um intermediário 
ou comprador urbano, a comercialização de recursos pesqueiros, nesses moldes, está 
associada à sobrepesca, pois os baixos preços praticados não garantem a renda familiar 
adequada a uma boa qualidade de vida. Essa sobrepesca faz com que os recursos 
pesqueiros cheguem ao seu limite, e foi esse estágio, vivido pela comunidade retratada 
neste estudo, que estimulou a refl exão sobre as práticas estabelecidas e a necessidade 
de transformá-las.
14 Conforme Miguel Arantes em Relatório Final do Manejo Comunitário Participativo do Pirarucu (Arapaima gigas) na Reserva Extrati-
vista de Auati Paraná, Fonte Boa, Amazonas. 2014.
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A redução drástica do estoque pesqueiro do pirarucu na comunidade evidenciou a 
necessidade de organizar a produção e criar um plano para a recuperação de seu principal 
ativo econômico: o próprio pirarucu.

Utilizando a orientação dada pelo Movimento Eclesial de Base (MEB), que ajudou 
na organização das comunidades e suas instituições representativas, a discussão da 
comunidade se inicia junto aos órgãos gestores da UC e a instituições atuantes no 
desenvolvimento sustentável do território, como o Instituto Mamirauá. A partir da tomada 
de decisão de manejar o recurso natural, as comunidades e as instituições reguladoras 
entram em um processo de aprendizagem socioeconômico/produtivo que levaria à 
recuperação dos estoques pesqueiros e ao fortalecimento econômico dos ribeirinhos da 
região. 

Associando a recuperação ambiental à melhoria econômica dos comunitários, a discussão 
vai a outro patamar: “... conservar e utilizar o recurso de forma sustentável vale a pena, pois 
(os comunitários) sentem os resultados em suas vidas e na de suas famílias”15.

O processo do Auati-Paraná elevou a autoestima e ofereceu aos comunitários uma 
oportunidade de permanência em seus territórios tradicionais, bem como a disponibilidade 
de recursos naturais para as atuais e futuras gerações.

Buscando facilitar a compreensão da complexidade dessa iniciativa, um detalhamento 
é disponibilizado a seguir, com o processo social que levou a comunidade à consolidação 
do manejo, desde as reuniões para a criação do plano de manejo até a sua execução. 

FLUXOGRAMA DO MANEJO DO PIRARUCU NA RESEX

15 Ofi cina com comunitários de São Luis.

Criação do plano de manejo da UC (reuniões e assembleias):

1. Participação das comunidades; defi nição e busca de 
parcerias; defi nição de prioridades. 

 2. Mapeamento participativo (zoneamento, resolução 
ou gestão de confl itos, identifi cação dos recursos 
hídricos, definição dos acordos de uso, etc.).

3. Capacitação em cursos de contagem e 
monitoramento (capacitação, acompanhamento, 
registro e avaliação dos contadores).

4. Levantamento dos estoques pesqueiros 
(monitoramento do aumento ou diminuição dos 
estoques).

5. Defi nição das categorias de lagos20

20 Lagos de manejo e comercialização: são aqueles nos quais as comunidades fazem o manejo do pirarucu e de outras espécies. Lagos 
de manutenção: são os usados somente para atender às necessidades diárias e garantir o consumo alimentar das famílias. Lagos de 
procriação: são os resguardados nas comunidades, ou seja, onde não pode haver nenhum tipo de pesca; servem de abastecimento para 
os lagos manejados.
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Fortalecimento da organização comunitária:

1. Reuniões.

2. Assembleias. 

3. Capacitações: monitoramento e vigilância de 
lagos, contagem etc.

Pesca manejada do pirarucu:

1. Cursos de contagem e monitoramento.

2. Reunião preparatória da contagem e pesca 
(AAPA, ICMBio e comunidades).

3. Organização dos pescadores.

4. Preparação dos materiais de pesca. 

5. Distribuição das equipes.

6. Divisão dos lucros com os pescadores. 

7. Reunião de avaliação da pesca (resultados 
da contagem e pesca, pontos positivos e 
negativos).

Contagem do pirarucu:

1. Treinamento dos contadores.

2. Certifi cação dos contadores da Resex Auati-
Paraná – IDSM.

3. Existência de 31 contadores capacitados e dois 
contadores certifi cados.

4. Acompanhamento técnico. 

5. Identifi cação dos cardumes de pirarucu (é feita 
por experientes pescadores pela “zoada da boiada” 
observando a situação do ambiente).

FLUXOGRAMA DO MANEJO DO PIRARUCU NA RESEX (continuação)
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Processo de comercialização:

1. Identifi cação dos compradores (realizado pelas 
comunidades).

2. Identifi cação da documentação dos barcos de pesca 
(Registro Geral de Pesca - RGP).

3. Elaboração do Contrato de Compra e Venda. 

4. Solicitação, junto ao ICMBio, para autorização de 
entrada na UC - Declaração da AAPA com autorização 
de entrada dos barcos na área de manejo das 
comunidades da Resex.

FLUXOGRAMA DO MANEJO DO PIRARUCU NA RESEX (continuação)

Processo de monitoramento:

1. Capacitação de monitores.

2. Preenchimento de fi cha específi ca.

3. Colocação de lacres.

4. Medição de peso e comprimento.

5. Identifi cação dos sexos e os estágios 
gonadais.

6. Coordenação das atividades (realizada por 
AAPA), monitoramento da pesca (realizado pelo 
ICMBio).

Transporte e limpeza do pirarucu:

1. Transporte com canoa e gelo até o 
barco.

2. Limpeza das vísceras (nos barcos).

3. Lavagem geral (nos barcos). 

4. Processo de congelamento (câmara 
geleira). 

5. Solicitação de Guia de Trânsito para pescado ao Ibama (realizado pela AAPA).
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Cada etapa e subetapa, descritas pelos próprios ribeirinhos em relatórios anuais, 
apresentam a complexidade da ação e o seu potencial para o fortalecimento da organização 
e coesão social do grupo. No entanto, essa coesão e organização só se mantêm devido 
a sua efi cácia na geração de resultados concretos, recuperação dos estoques pesqueiros 
(não somente do pirarucu) e aumento da arrecadação das famílias.

Apesar de ainda ser necessário aprofundar os estudos sobre os ganhos reais com a 
iniciativa, todos reconhecem que o ganho fi nanceiro é o principal motivador da atividade, 
do ponto de vista da comunidade. A relação entre a movimentação fi nanceira e as 
comunidades envolvidas demonstra como o baixo ganho inicial levou a certo afastamento 
de famílias da atividade no ano de 2011, mas a recuperação do estoque, com impactos nos 
resultados fi nanceiros, atraíram novamente as comunidades para o manejo do pirarucu 
(ver quadro a seguir).

Anos Renda Bruta Despesas Renda Líquida Nº 

2008 R$ 484.581,50 R$ 95.858,00 R$ 388.723,00 11

2009 R$ 396.519,00 R$ 45.150,00 R$ 351.369,00 10

2010 R$ 431.966,60 R$ 51.200,00 R$ 380.766,60 10

2011 R$ 171.848,00 R$ 15.000,00 R$ 156.848,00 04

2012 R$ 368.887,00 R$ 12.950,00 R$ 355.937,00 09

2013 R$ 825.505,50 R$ 22.000,00 R$ 803.505,50 10

TOTAL R$ 2.679.307,00 R$ 242.158,00 R$ 2.437.149,00

Fonte: Relatório Final do Manejo Comunitário Participativo do Pirarucu (Arapaima gigas) na Reserva 
Extrativista de Auati Paraná, Fonte Boa, Amazonas. 2014.

Apesar do sucesso da iniciativa, sua continuidade depende, entre outros fatores, do 
aumento da renda, da superação de confl itos internos e externos, da estabilidade dos 
estoques, do contínuo acompanhamento e apoio do órgão gestor da UC (ICMBio) e de 
políticas de incentivo à incorporação de valor socioambiental ao produto. 

Os resultados fi nanceiros e o engajamento de comunitários já alcançados são produtos 
de uma longa ação, que exigiu trabalho árduo de todos os envolvidos, e merecem ser 
comemorados. Esses resultados não são menos expressivos que os ambientais. A 
recuperação dos estoques do pirarucu impressiona e evidencia a efi cácia do manejo para 
a conservação da biodiversidade.

A luta para agregar valor social aos processos de manejo poderá ampliar, ainda mais, os 
resultados ambientais, pois reduzirá os riscos de aumento de pressão sobre os recursos. 
Associada a isso, a utilização de múltiplos recursos disponíveis na UC também tem 
apresentado resultados socioambientais positivos, já que amplia as fontes de renda das 
famílias e reduz a pressão sobre determinados recursos. Ainda do ponto de vista ambiental, 
os dados das contagens de estoques pesqueiros do pirarucu demonstram a viabilidade 
ambiental do manejo ao longo do tempo, conforme se pode verifi car no gráfi co seguinte.
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Fonte: Relatório Final do Manejo Comunitário Participativo do Pirarucu (Arapaima gigas) na Reserva 
Extrativista de Auati Paraná, Fonte Boa, Amazonas. 2014.

Esses resultados são altamente relevantes se analisados na perspectiva dos componentes 
que orientaram esta refl exão, a saber: (i) organização social e relevância na gestão e 
controle da UC; (ii) organização social para produção; (iii) estruturação e sustentabilidade 
econômica; (iv) capacidade de infl uência institucional; e (v) conservação da biodiversidade 
e sustentabilidade ambiental.

Ainda pode-se ponderar, de uma forma geral e a partir dos resultados aqui apresentados, 
que a inclusão produtiva por meio do manejo e conservação dos recursos naturais das 
Resex é fundamental para as populações tradicionais, em termos socioeconômicos e 
políticos.

No entanto, vale ressaltar, à luz das observações deste estudo de caso, que esse 
cenário se mantém quando os laços de solidariedade comunitária se fortalecem ao 
longo do processo, possibilitando, assim, uma boa gestão comunitária nos aspectos da 
organização social local, além do aspecto produtivo e comercial, gerando uma parceria 
Estado/Sociedade mais equilibrada.

Organização social e relevância na gestão e controle da UC

Dois elementos são marcantes na discussão sobre organização e controle da UC. 
O primeiro diz respeito à união dos comunitários para a obtenção de melhorias na 
qualidade de vida; o segundo é a busca do diálogo para a mediação dos confl itos internos 
e consolidação das estruturas organizacionais.

A mudança de postura, a partir das análises comunitárias e individuais, abre espaço 
para o diálogo com agentes externos, sobretudo com o órgão gestor da unidade de 
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21 Ribeirinhos – são constituintes da população tradicional que vivem, de forma peculiar, sob a infl uência do rio que banha o espaço 
onde habitam e trabalham.

conservação. Outro elemento a considerar é a centralidade da organização social para a 
melhoria na qualidade de vida, fator que leva outros grupos e indivíduos a se organizarem 
para poder se incluir nas atividades realizadas na Resex. 

Dessa forma, e com o fortalecimento comunitário e da AAPA, o órgão gestor da UC 
passa a ter a sociedade como parceira na fi scalização da Resex e na implementação das 
atividades de controle do manejo. Hoje, o manejo é totalmente realizado pela AAPA/
comunidades, com a orientação e acompanhamento do ICMBio que, via Conselho 
Deliberativo da Resex, consegue assegurar a participação política dos ribeirinhos21, os 
quais, em larga medida, reconhecem o Conselho como um espaço altamente democrático 
e efi caz.

Organização social para a produção 

A organização social para a produção impacta, positivamente, diversos aspectos 
da qualidade de vida e dos relacionamentos nas comunidades: (i) o aumento do nível 
educacional e de conhecimento formal; (ii) o reconhecimento e respeito aos conhecimentos 
tradicionais; (iii) o aumento do ganho fi nanceiro; (iv) a redução  de atividades predatórias 
com impactos negativos na UC; (v) a recuperação dos estoques de recursos pesqueiros; 
e (vi) a implementação e consolidação do manejo do pirarucu de forma horizontal e sob 
controle das comunidades.

A grande força das organizações sociais para a produção está refl etida no sucesso 
da iniciativa, revelado em seus resultados econômicos e ambientais. Se não houver 
capacidade de atendimento a esses dois aspectos, a iniciativa tende a se esvaziar.

Para tanto, a busca por manter o empreendimento forte ao longo dos anos e com 
resultados que geram inclusão social e política na Resex passa, como já destacado, por 
trabalhar novos instrumentos para a agregação de valor socioambiental aos produtos 
oriundos de UC, na mesma medida em que deve ser fortalecida a organização social das 
comunidades, via qualifi cação dos recursos humanos existentes.

Estruturação e sustentabilidade econômica

A estruturação da iniciativa produtiva só foi possível pela implementação de uma 
política de inclusão social efi caz, com a atuação de diversos setores públicos e a 
participação comunitária. Assim, a educação nas comunidades, a oferta de empregos e o 
acesso à saúde e a programas de distribuição de renda do governo federal vêm exercendo 
infl uência no processo de transição econômica na região. Entretanto, a política do manejo 
e a nova ordem social que visa à conservação e utilização dos recursos naturais, de forma 
sustentável, também vêm gerando resultados positivos. Hoje, a manutenção das famílias 
a partir da pesca é possível, pois os estoques de peixe aumentaram. Além disso, existem 
atividades múltiplas, como a produção de farinha, marchetaria e coleta de sementes. 

Apesar de ser necessário um estudo aprofundado sobre o resultado fi nanceiro da 
atividade do manejo do pirarucu, os comunitários que participam dela relatam que os 
seus ganhos reais aumentaram a partir de sua inclusão no manejo.
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Assim, na medida em que as comunidades percebem os ganhos fi nanceiros reais e 
a renovação dos estoques de outras espécies de peixe, é gerada a mudança necessária 
no comportamento social em relação à conservação. Dessa forma, a atividade vem se 
ampliando em termos de organização socioprodutiva e conseguindo atrair novos grupos 
sociais, ampliando a inclusão socioeconômica na região.

Capacidade de infl uência do ICMBio

A infl uência do ICMBio na região é positiva. O órgão é percebido como responsável por 
manter uma relação que incentiva a autossufi ciência da comunidade, garantindo um campo 
de autonomia para a atuação das organizações locais. Com isto, a resposta comunitária é 
imediata, já que adota o órgão como parceiro em suas ações e contribui para o controle 
dos recursos da UC. Em decorrência, órgão gestor e comunidades saem ganhando nessa 
relação, pois, como tem demonstrado este estudo, a conservação ambiental é alcançada a 
partir da inclusão social e política das populações tradicionais inseridas no território, o que 
gera refl exos na melhoria das condições de vida de comunidades das áreas de infl uência 
da UC. Tal constatação é feita pelos gestores de UC da região e pelos comunitários/
benefi ciários da Resex.

Esta relação comunidade/ICMBio faz com que os comunitários chamem a instituição 
para a mediação de diversos confl itos que estão além de seu alcance, como a tentativa 
de divisão dos lagos por grupos indígenas autodeclarados recentemente. Essa redivisão 
dos lagos pelas comunidades que buscam maior autonomia em relação às regras de 
utilização da Resex é um dos principais elementos a ser controlado pelas comunidades 
que desenvolvem o manejo do pirarucu. No passado, o aviamento dos lagos (aluguel para 
pesca predatória) era realizado por comunidades, patrões22 e outros atores de poder da 
região para que barcos de Manaus pudessem praticar pesca sem controle algum e sem a 
observância de cuidados com o meio ambiente.

O fi m dessa prática é associado ao controle dos ribeirinhos do Auati-Paraná sobre 
os seus recursos, fator preponderante para o sucesso e sustentabilidade do manejo 
dos recursos pesqueiros locais. Entretanto, todos reconhecem que o controle sobre o 
território só foi possível devido à mudança de postura da comunidade e o fortalecimento 
da parceria Sociedade/Estado, representados pela AAPA e ICMBio, neste caso.

Conservação da biodiversidade e sustentabilidade ambiental

Para se atingir esse resultado, é necessário associar uma boa capacidade de gestão 
à efi ciência econômica no manejo do pirarucu. A capacidade de gestão do ICMBio e da 
AAPA sobre o manejo e sobre confl itos internos tem se mostrado positiva, apesar de 
serem necessários mais investimentos em pessoal e infraestrutura. Vale evidenciar que 
a efi ciência econômica da atividade é central para o controle da captura. Quanto maior 
for o valor agregado à carne do pirarucu, assim como do aproveitamento da pele e das 
escamas para obtenção de produtos derivados, menor será a necessidade de captura. Até 
o momento, esse processo vem sendo bem sucedido.

Com o sucesso comprovado no aumento da receita dos ribeirinhos e no aumento dos 
estoques desse pescado e de outros associados ao mesmo ambiente, o manejo vem sendo 
devidamente festejado nas comunidades. 
22 Denominação amazônica para os seringalistas e senhores de terra que, historicamente, controlavam o acesso aos recursos naturais. 
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Porém, o grande resultado e o fator que mantém a sustentabilidade de todas as ações 
é a mudança de comportamento e postura das comunidades que, abertas aos novos 
conhecimentos, potencializaram sua cultura tradicional e os recursos naturais disponíveis 
em seus territórios, garantindo a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade 
ambiental de suas atividades produtivas. A evidência dos resultados obtidos em relação 
à capacidade organizacional e cultural da comunidade, bem como as melhorias na 
educação formal demonstram as transformações positivas ocorridas na realidade local. 
No entanto, o apoio institucional e o desenvolvimento de parcerias se fazem necessários 
para a manutenção da atividade ao longo do tempo.

Uma das parcerias centrais, e que ainda não foi instituída, diz respeito ao campo 
comercial. Buscar parceiros que estejam dispostos a pagar o preço justo ao produto, 
agregando valor social/ambiental/comercial impulsionará a atividade a um maior estágio 
organizacional, viabilizando os recursos necessários para a manutenção da AAPA e a 
profi ssionalização de maior número de técnicos locais para cumprir com as atividades do 
manejo. 

Outra questão que vem sendo debatida ativamente entre os ribeirinhos, AAPA e 
ICMBio é o fortalecimento da infraestrutura para o manejo. Porém, esse aumento signifi ca 
majoração dos custos de produção, podendo afetar o ganho real da atividade, caso não 
seja acompanhado da incorporação desse valor ao preço fi nal da carne. De qualquer forma, 
o debate sobre o aumento da infraestrutura para o trabalho é válido, sendo necessário 
tomar a devida precaução na hora de sua implementação, sobretudo para garantir que o 
parceiro comercial insira os novos custos no valor de sua compra.

Por fi m, a atividade do manejo do pirarucu no Auati-Paraná é bem sucedida quando 
fomenta a discussão e coloca em prática a efi ciência no uso dos recursos naturais. Ela se 
tem demonstrado como uma alternativa viável para a conservação da biodiversidade por 
meio da inclusão sócio/política/econômica de comunidades tradicionais em áreas de UC 
de uso sustentável.

Resultados Obtidos

a) Resultados para a população extrativista e suas organizações

Resultados de Processo

- Ampliação do entendimento dos comunitários da UC sobre a importância de manejar 
corretamente o pirarucu, com base nas legislações pesqueiras vigentes e orientações 
técnicas de manejo propostas pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
(IDSM).

- Ampliação da capacidade de análise crítica de pescadores e ribeirinhos sobre suas 
práticas predatórias do passado e compreensão da infl uência negativa que o mercado 
desempenhava sobre a sua atividade. 

 - Criação da Associação Agroextrativista de Auati-Paraná (AAPA), coordenadora 
do manejo do pirarucu, manejo este consolidado e implementado de forma dialogada, 
juntamente com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), sob 
as orientações técnicas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM).
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- Pescadores e ribeirinhos motivados pela possibilidade de ganhos fi nanceiros mais 
satisfatórios com a recuperação do estoque pesqueiro e seus novos conhecimentos de 
manejo sustentável.

Resultados Finalísticos

- Melhoria na qualidade ambiental da atividade e ganhos reais de produtividade.

- Fortalecimento do conhecimento tradicional pela abertura de espaços para o diálogo 
com os saberes técnico e científi co. 

- Aumento da participação política dos comunitários e fortalecimento da organização 
dos produtores com a criação do Conselho Deliberativo, elaboração do Plano de Uso/
Regras de convivência e a implementação do manejo do pirarucu. 

- Utilização de recursos múltiplos disponíveis na UC, como outras espécies de peixes, 
além da produção de farinha, a prática da marchetaria e a coleta/extrativismo de sementes. 

- Mudança de comportamento e postura das comunidades com abertura para absorção 
de novos conhecimentos, que foram de grande importância para a sustentabilidade das 
ações, conservação dos recursos naturais e fortalecimento da cultura tradicional. 

Impactos

- Melhoria do nível educacional, reconhecimento e respeito ao saber tradicional. 

- Elevação da autoestima dos comunitários pela oportunidade de permanência das 
gerações atuais e futuras em seus territórios tradicionais.

b) Resultados para a conservação da biodiversidade 

Resultados Finalísticos

- Recuperação dos estoques pesqueiros em função da redução da pressão do mercado 
sobre a produção pesqueira. 

- Recuperação de áreas degradadas pela pesca desordenada do pirarucu.

- Vigilância dos lagos por comunitários comprometidos com a conservação da 
biodiversidade.

c) Recomendações 

- Rearticular a parceria entre AAPA e instituições comunitárias, pois elas têm atuado 
de forma distante.

- Investir em assistência técnica e pesquisas necessárias às atividades produtivas. 

- Diminuir a distância física entre ICMBio e comunidades, para viabilizar uma maior 
frequência de visitas de fi scalização, ampliar as  parcerias na área produtiva e possibilitar a 
realização de cursos técnicos para aperfeiçoamento de conhecimento.
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2.  4 Produção de Derivados da Castanha-do-Brasil (Bertholletia 
Excelsa Humb. & Bonpl.) na Resex Rio Cajari – Amapá 

Localizada ao sul do estado do Amapá, a Reserva Extrativista do Rio Cajari possui 
uma área de 532.397,20 hectares e está vinculada à Coordenação Regional de Belém. 
Criada em 12 de março de 1990, abriga o rio Cajari, que forma uma extensa planície 
infl uenciada pelos ciclos das marés e áreas de campos, cerrados e, principalmente, 
fl orestas densas. 
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Iniciativa produtiva: produção de derivados da castanha-do-brasil em 
cozinhas comunitárias

Território onde é desenvolvida: região do 
Alto Rio Cajari. Comunidades: Água Branca 
do Cajari e Marinho.

UC: Reserva Extrativista (Resex) do Rio 
Cajari.

Linha de atuação: produção de biscoitos, 
paçocas e outros derivados da castanha-
do-brasil por mulheres extrativistas em 
cozinhas comunitárias.

Organizações sociais executoras: 
Associação de Mulheres do Alto Cajari 
(AMAC) e Associação de Mulheres 
Moradoras e Trabalhadoras da Cadeia de 
Produtos da Sociobiodiversidade no Alto 
Resex Cajari (Amobio).

Segmentos das populações tradicionais 
participantes: mulheres extrativistas.

Recursos da biodiversidade local: 
castanheira-do-brasil (Bertholletia 
excelsa Humb. & Bonpl.).

Período de execução: desde 2009.

Mapa da UC
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23 Colocações – são assim chamadas as áreas dos seringais onde o látex é extraído das seringueiras para a fabricação de borracha. 
Algumas famílias de seringueiros residem na colocação, outras vão para povoados ou outros núcleos populacionais próximos. Cada 
colocação estabelece as “estradas ou trilhas em  meio à fl oresta de modo a facilitar o acesso  às seringueiras”. No Alto Cajari, a espécie 
extrativista de maior relação e uso é a castanheira.
24 Roçados – geralmente cultivados por mulheres, essas áreas têm uma variedade de produtos destinados à alimentação familiar, 
podendo o excedente ser destinado ao mercado, em alguns casos. São encontrados tipos diferenciados de roçados praticados por 
famílias de agricultores familiares.

Apresentação da iniciativa

As mulheres da Resex do Rio Cajari organizaram-se, a partir de 2009, com o objetivo 
de tornar a extração da castanha-do-brasil e seu benefi ciamento uma realidade na UC, já 
que estavam frustradas com projetos que não dialogavam com seu contexto local – e que, 
durante muito tempo, se mostraram inefi cientes do ponto de vista da geração de trabalho 
e renda. Por meio da organização em associações, a AMAC e a Amobio, as extrativistas 
do Alto Cajari passaram a realizar a produção caseira de biscoitos e outros derivados 
da espécie em cozinhas comunitárias, já que anteriormente a produção era realizada 
de forma individual, dentro da Resex.

Com o desenvolvimento da organização social, as mulheres castanheiras passaram a 
vislumbrar uma maior autonomia econômica dentro da família e da própria UC e, também, 
uma ampliação da sua participação na gestão da unidade e em sua capacidade de articulação 
e construção de parcerias. Com a atuação dos grupos na estruturação da iniciativa, as 
extrativistas passaram a alcançar diversos resultados, entre os quais, aprendizagem 
organizacional, minimização de impactos ambientais por meio de melhorias no manejo 
dos castanhais e nas atividades na área de roçado, além de mudanças importantes nas 
relações de gênero na UC.

A iniciativa e sua cadeia de produção

A coleta de frutos da castanha-do-brasil na Resex do Rio Cajari está inserida numa 
estrutura familiar patriarcal, na qual o pai ou chefe da família é o responsável pelo seu 
planejamento e pela distribuição de atividades para a força de trabalho. 

O benefi ciamento da castanha traz oportunidades de negócios às comunidades. As 
castanhas são recolhidas nas áreas ou colocações23 das famílias, em geral pelos homens: 
pais, maridos, fi lhos, enteados, netos ou sobrinhos. Os mesmos fi cam incumbidos da 
coleta durante os meses de dezembro a maio, a qual pode estender-se até junho ou julho. 
Há mulheres que também coletam castanhas em suas colocações, mas o trabalho feminino 
na Resex era dedicado, majoritariamente, ao âmbito privado: nas atividades domésticas, 
nos cuidados com as crianças e nos roçados24. Diante das enormes difi culdades a serem 
superadas, a iniciativa da produção, transporte e comercialização dos produtos era vista 
com certo grau de incredulidade. Tal concepção só mudou quando ambas as organizações 
das mulheres realizaram o primeiro pagamento as suas associadas. 

A atuação das associações trouxe à tona uma nova perspectiva de abordagem 
nas questões e nas relações de gênero, na qual a garantia dos direitos e do espaço 
conquistados pelas mulheres passa por um maior reconhecimento no âmbito familiar 
e das comunidades da Resex do Rio Cajari. Atualmente, os integrantes das famílias da 
Resex do Rio Cajari, em especial os maridos, já começam a realizar algumas tarefas, 
antes consideradas estritamente femininas, embora isso não tenha livrado as mulheres 
extrativistas de enfrentar uma dupla jornada de trabalho. 
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Ao contribuírem para a renda familiar, as extrativistas passaram a ter maior poder nas 
decisões familiares e comunitárias. Outro ponto que ainda merece destaque é que, ao 
desempenharem papel social e produtivo condizente com sua realidade local, valorizando 
os saberes tradicionais de sua região, as mulheres fortaleceram a cadeia produtiva da 
castanha e sua identidade cultural, enquanto castanheiras e produtoras de derivados da 
espécie, bem como alcançaram o fortalecimento de suas organizações.  

Organização social e sua relevância na gestão participativa e controle social 
da UC

As extrativistas da Resex do Rio Cajari encontraram no benefi ciamento da castanha-
do-brasil uma alternativa de geração de trabalho e renda que enquadrou com o propósito 
de suas organizações sociais e, também, com o contexto da unidade de conservação e 
sua região. É na junção desses fatores, aliás, que o grupo conseguiu transformar seu 
papel social, cultural e econômico dentro da UC. Se, antes, a atuação das extrativistas se 
restringia ao âmbito privado, a partir da estruturação da AMAC e da Amobio, as mulheres 
garantiram sua participação no Conselho Deliberativo da Resex, atuando efetivamente 
no processo de gestão da UC e na tomada de decisão nas atividades e debates de cunho 
comunitário. 

 Através da AMAC e da Amobio, e por meio da estruturação da iniciativa produtiva, 
sistematizada neste trabalho, e da articulação de parcerias, as mulheres da Resex do Rio 
Cajari conseguiram acessar políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), além do Plano Nacional de Promoção dos Produtos da 
Sociobiodiversidade (PNPSB) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A atuação 
exitosa dessas organizações na iniciativa levou-as, ainda, a exercerem o papel de 
incentivadoras na criação de outras associações de mulheres dentro da reserva. Estima-
se que, além das três organizações existentes hoje (a terceira associação de mulheres, a 
Associação de Mulheres do Baixo Cajari - AMBAC, atua no lago do Ajururuxi e no litoral do 
rio Amazonas e seus afl uentes, no interior da Resex do Rio Cajari), a UC deverá ter mais 
duas organizações femininas nos próximos anos. 

Atualmente, AMAC e Amobio exercem poder de decisão signifi cativo nos 
encaminhamentos sociais, políticos, ambientais e econômicos da unidade, antes restritos 
a lideranças e a grupos majoritariamente masculinos. As associações também incentivam, 
juntamente com outras organizações e cooperativas de mulheres do Amapá, a criação e 
a ampliação de políticas públicas e de programas exclusivamente voltados para a mulher 
agroextrativista. Exemplo disso é a Feira da Mulher Rural, promovida pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Rural do Amapá (SDR). 

Mesmo com os aprendizados e avanços obtidos na gestão participativa e no controle 
social da UC, ainda é preciso fortalecer os debates em torno da cooperação e da 
solidariedade nas associações das mulheres e em outras organizações sociais da Resex. 

Organização social para a produção e sua sustentabilidade

Muitos aprendizados foram absorvidos durante o desenvolvimento das associações 
das mulheres para a produção. Com a valorização dos conhecimentos tradicionais locais, 
que foram decisivos, por exemplo, na estruturação da iniciativa produtiva, a AMAC e 
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a Amobio avançaram na articulação e na construção de novas parcerias, à medida que 
também se qualifi cavam e diversifi cavam sua cesta de produtos. 

O trabalho em equipe passou a ser percebido pelas mulheres como a solução para 
a estruturação do processo produtivo, melhorando os processos de comunicação, o 
comprometimento do grupo e a ampliação da escala de produção, fato que possibilitou 
a negociação de melhores preços na aquisição de insumos. Nas cozinhas comunitárias, 
cada uma das mulheres passou a ser responsável por levar uma quantidade determinada 
de castanha, utilizada na produção dos biscoitos e paçocas. Essa quantidade é igual para 
todas, sendo o cálculo do volume estipulado pelas mesmas, em conformidade com a 
quantidade de produtos adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
no âmbito do PAA.

Para cada entrega, as sócias da AMAC que trabalham na cozinha da comunidade Água 
Branca do Cajari se revezam em três grupos de produção durante dois dias da semana, 
a fi m de que todas possam utilizar o espaço. Na Amobio, são dois grupos na cozinha 
comunitária da comunidade de Água Branca do Cajari e um terceiro grupo localizado na 
comunidade Marinho. A produção de ambas as associações é sempre alternada: enquanto 
um grupo produz o biscoito num dia, no próximo, o outro produzirá a paçoca. Além 
disso, todos os grupos possuem coordenadoras de produção, num processo que, para 
as mulheres, é “auto-organizacional” e, segundo a presidente da Amobio, resulta em 
produtividade, maturidade e autonomia aos grupos, nas tomadas de decisão relacionadas 
à gestão e à logística. 

Em média, são produzidos 3,5 mil quilos de biscoito (o produto mais comercializado 
pelas associações), num período de dois meses, entre o descasque da castanha e a 
embalagem dos produtos. Biscoitos e paçocas são distribuídos, atualmente, pelas mulheres 
das associações, em mais de trinta escolas públicas da Resex e do município de Laranjal 
do Jari, e também para instituições como a Associação dos Amigos dos Excepcionais 
(Apae), Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Associação das Parteiras Tradicionais de 
Laranjal do Jari (ASPARTALAJ). 

É por meio do incentivo à participação de mulheres jovens e maduras (entre 18 e 60 
anos) na iniciativa que AMAC e Amobio vêm fortalecendo, também, a atuação de grupos 
normalmente alijados dos processos decisórios e produtivos na UC. Em algumas cozinhas 
comunitárias, às vezes, três gerações da mesma família – fi lha, mãe e avó – chegam a 
trabalhar juntas.

Estruturação e sustentabilidade econômica

Tanto a base econômica quanto a organização para a produção, na iniciativa das 
mulheres, foram estruturadas por meio da construção e ampliação de parcerias.

Além do Instituto Chico Mendes, diversas instituições do governo federal e, sobretudo, 
do governo estadual estiveram envolvidas na estruturação econômica da atividade. Entre 
elas, a Agência de Desenvolvimento do Amapá (Adap), Instituto de Pesquisas Científi cas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração do Amapá (Seicom), Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Rural do Amapá (SDR), Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapá (Rurap), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço 
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Nacional de Aprendizagem Industrial (SESI), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Instituto Estadual de Florestas do Amapá (IEF) e Secretaria de Estado da Ciência 
e Tecnologia do Amapá (Setec).

Não houve, e nem há, um planejamento econômico estruturado dos recursos 
fi nanceiros, mas, toda vez que obtidos, por meio de parcerias, editais públicos ou 
investimentos próprios, são direcionados a: melhorias de infraestrutura da atividade, 
compra de equipamentos, ampliação dos espaços de trabalho, logística de comercialização 
e escoamento da produção. A dinâmica adotada pelas mulheres é uma só: investir na 
sustentabilidade econômica e produtiva da iniciativa, a fi m de se obter mais recursos.

Importante ressaltar que foi por meio dessa dinâmica que a Conab tornou-se o principal 
parceiro econômico da atividade na Resex do Rio Cajari e o maior mercado comprador 
dos biscoitos e derivados da castanha. O acompanhamento permanente da Conab na 
estruturação produtiva e econômica da iniciativa contribuiu, não só na melhoria contínua 
da produção, como em aprendizagem compartilhada entre as organizações. 

É neste tipo de dinâmica que se cria espaço e a necessidade da entrada de outros órgãos 
de apoio e de assistência técnica (direcionados às cadeias produtivas) com orientações 
práticas e efetivas. Com isso, as comunidades refl etem e desenvolvem o autoconhecimento, 
uma vez que lhes é mostrado todo o seu potencial, gerando uma elevação de autoestima. 
As duas associações de mulheres da Resex do Rio Cajari passaram a acessar a Conab 
por meio de articulações do ICMBio e do Conselho Nacional das Populações Extrativistas 
(CNS).

AMAC

ANO
(contratação da Conab/execução da 

produção pela associação)

PRODUÇÃO REMUNERAÇÃO 
BRUTA 

(por mulher)

2009/2010

(não houve produção de paçoca)
9 toneladas de 

biscoito R$ 3mil

2010/2011

 (não houve produção de biscoito)
7,9 toneladas de 

paçoca R$ 2,5 mil

2012/2013

15,1 toneladas de 
biscoito

5,8 toneladas de 
paçoca

R$ 4,5 mil

2013/2014

11,7 toneladas de 
biscoito 

11,6 toneladas de 
paçoca 

R$ 6,5 mil

AVANÇO DA PRODUÇAO E REMUNERAÇÃO
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Com a inserção da iniciativa produtiva no PAA, a fabricação de biscoitos e paçocas 
ganhou escala, seu valor foi aumentado e a remuneração das mulheres foi ampliada. Entre 
o primeiro contrato, executado pela AMAC, em 2010, e os últimos contratos, executados 
por ambas as associações, em 2014, o preço do biscoito foi reajustado pela Conab em 
65% (de R$ 10,00/kg para R$ 16,50/kg). Já o valor da paçoca teve reajuste de 55% (de R$ 
6,80/kg para R$ 10,54/kg) entre 2011 e 2014. Paralelamente, as mulheres viram o valor 
anual de sua remuneração bruta subir de R$ 3 mil, em 2010, para R$ 6,5 mil, em 2014 (no 
caso da AMAC), e de R$ 4,5 mil, em 2012, para R$ 6,5 mil, em 2014 (no caso da Amobio), 
com uma incidência de tributação de 5,85% nos montantes dos contratos.

Todos os anos, as associações procuram executar a produção nas cozinhas comunitárias, 
ao longo de seis, sete meses (entre janeiro e agosto, no máximo), a fi m de acessar o 
recurso da Conab ainda naquele ano e iniciar o ano seguinte com o capital de custeio e de 
investimentos em mãos. Desta forma, garantem sustentabilidade econômica à iniciativa, 
trabalho e renda. 

Mesmo com esses avanços, as associações temem por uma “dependência do mercado 
institucional”, por ter a Conab como único grande mercado comprador. As mulheres 
reconhecem, ainda, que necessitam de capacitação técnica para formação de preços 
que refl ita os custos de produção, de modo a adquirir maior capacidade de negociação 
com a Conab. Os custos de produção, por sua vez, tampouco são calculados de forma 
estruturada pelas extrativistas, o que ressalta a urgência da presença de instituições de 
apoio administrativo e contábil na iniciativa produtiva.

Capacidade de infl uência do ICMBio
Antes mesmo da criação da AMAC e da Amobio, a autarquia federal responsável pela 

administração da Unidade de Conservação (inicialmente o Ibama e, a partir de abril de 
2007, o ICMBio) vinha atuando como promotora na estruturação da cadeia produtiva da 
castanha na Resex, sendo reconhecida dessa forma pelas comunidades no Alto Rio Cajari. 
Com a atuação de articulador institucional em torno do edital do Programa Petrobras 
Ambiental25, em 2010, o órgão passou a contemplar, com mais fôlego, a geração de 
conhecimento a respeito da cadeia produtiva e a mediação das relações sociais entre 

Amobio

ANO

(contratação da Conab/execução da 
produção pela associação)

PRODUÇÃO REMUNERAÇÃO 
BRUTA 

(por mulher)

2012/2013

(produção realizada apenas pela 
cozinha comunitária do Marinho)

5,2 toneladas de 
biscoito

2,8 toneladas de 
paçoca

R$ 4,5 mil

2013/2014

11,3 toneladas de 
biscoito

7,1 toneladas de 
paçoca

R$ 6,5 mil

AVANÇO DA PRODUÇAO E REMUNERAÇÃO

25 O Programa Petrobras Ambiental investe em iniciativas que visam à proteção ambiental e à difusão da consciência ecológica, articu-
lando iniciativas que contribuam para criar soluções e oferecer alternativas com potencial transformador e em sinergia com políticas 
públicas. Outras informações em http://sites.petrobras.com.br/minisite/ambiental/apresentacao/.
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27 O sistema de manejo Castanha na Roça, desenvolvido pela Embrapa, busca a conservação e a proteção das castanheiras durante o 
preparo (broca, derruba e queima) das roças para cultivo itinerante e também durante a preparação dessas áreas  de roça e capoeiras, 
sem o uso de fogo. Na aplicação do sistema pela Embrapa, pretendeu-se demonstrar que é possível conduzir as regenerações das 
castanheiras para que permaneçam no meio do roçado durante o cultivo das áreas, como um SAF (Sistema Agrofl orestal), visando à 
formação de futuros castanhais.

as organizações envolvidas no extrativismo e aquelas envolvidas no benefi ciamento da 
espécie, dentro da reserva. Isso se deu mediante a aprovação do Projeto Agroextrativismo 
da Castanha na Resex-CA, com ações ao longo da cadeia produtiva da castanheira do 
Brasil, sendo elas: 1) mapeamento dos castanhais para quantifi cação da produção e do 
potencial de emissões evitadas; 2) fi xação de carbono através da expansão da população de 
castanheiras nas áreas de roçado; 3) melhoria da infraestrutura e dos processos de coleta, 
armazenamento, benefi ciamento e transporte da produção; 4) capacitação ambiental, 
produtiva e gerencial; e 5) apoio às administrações do Projeto, das Associações e da 
Cooperativa, e implantação de infraestrutura de comunicação e divulgação, para adoção 
de práticas sustentáveis, executado pela ASTEX-CA (Associação dos Trabalhadores 
Extrativistas do Rio Cajari), no período de 1 de julho de 2011 a 30 de junho de 2013. 

Já com o apoio fornecido (conjuntamente com o CNS) no processo de criação da 
Amobio, o ICMBio contribuiu, também, para a ampliação e continuidade da iniciativa 
produtiva. Ao mesmo tempo, colaborou, ainda, com a estruturação econômica e de 
produção da iniciativa, a partir da promoção do contato entre as extrativistas e a Conab, 
no âmbito do PAA.

Alguns fatores ligados à gestão da Resex também foram fundamentais para os avanços 
da iniciativa. Entre eles, a baixa rotatividade da equipe local, aliada a uma gestão feita 
por pessoas com conhecimento e experiência na história da UC e na cultura de suas 
organizações sociais, infl uenciando positivamente a estruturação da iniciativa. Uma 
recomendação para aprimorar a gestão da atividade e de outras potenciais iniciativas 
na Resex, ou em outras UCs de uso sustentável, é fortalecer e integrar os Centros de 
Pesquisa26 do ICMBio, a fi m de que eles possam atuar efetivamente próximos dessas 
iniciativas, a exemplo do que foi feito na Resex Lago Cuniã, em Rondônia, também 
objeto desta sistematização de experiências.

As tomadas de decisões referentes às iniciativas produtivas e à gestão das UCs estão 
diretamente relacionadas ao volume e à qualidade das informações que se se encontram 
disponíveis a respeito de suas cadeias de produção. Fortalecer os Centros de Pesquisa e 
Conservação do ICMBio é ganhar densidade na gestão das Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável e de suas atividades.

Conservação da biodiversidade e sustentabilidade ambiental

Com a valorização e a geração de conhecimento sobre a cadeia produtiva da castanha 
na Resex, diversas iniciativas no manejo da espécie vêm sendo empreendidas, com 
avanços signifi cativos em termos de conservação. A implementação de um padrão de 
boas práticas, por meio do sistema de manejo Castanha na Roça27, e o mapeamento 
de mais de 300 castanhais na UC são alguns exemplos. As informações obtidas sobre 
produtividade e regeneração da espécie demonstraram que é possível a aplicação de um 
sistema de manejo para conservação das castanheiras nas áreas de cultivo itinerante e 
nas capoeiras abandonadas pelos extrativistas, visando à formação de futuros castanhais, 
como num Sistema Agrofl orestal (SAF). O mapeamento realizado demonstrou, igualmente, 
ser possível estimar a produção, e o respectivo valor da castanha, enquanto ativo fl orestal. 
26  O ICMBio possui onze centros especializados em pesquisa e conservação da biodiversidade.
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Com os mapas, as comunidades da Resex do Rio Cajari passaram a ter conhecimento sobre 
o potencial de produtividade de suas castanheiras e a tomar decisões mais embasadas, do 
ponto de vista ambiental e econômico, sobre o planejamento de castanhais, assim como 
dos seus roçados. 

Já, a implementação recente de áreas de cultivo mecanizado, por meio do Programa 
Territorial de Agricultura Familiar e Floresta (Protaf), do governo do Amapá, promete 
reduzir outro fator de impacto ambiental na Resex que é a utilização do fogo no preparo 
do solo para os roçados. Com isso, diminuem os focos de queimadas e aumenta a 
possibilidade de uso dessas áreas para a formação de novos castanhais. Os resultados 
alcançados a partir desse processo deverão contribuir na construção coletiva de regras 
de manejo, assim como na implementação de outras políticas voltadas para a cadeia 
produtiva da castanha na UC.

Atualmente, a percepção de comunitários e, especialmente, de mulheres envolvidas 
na extração e no benefi ciamento da castanha na reserva, assim como na produção de 
biscoitos e doces, é que a quantidade e a qualidade da castanha acessada no atual modelo 
da UC são muito superiores àqueles de dez ou vinte anos atrás. A ampliação da renda 
familiar, a partir da consolidação da iniciativa produtiva das mulheres, acabou por resultar 
numa menor pressão sobre os recursos naturais. Se, antes, as extrativistas implantavam 
uma área de quatro, cinco tarefas28 para a roça, hoje fazem apenas duas, em virtude da 
renda gerada nas atividades nas cozinhas comunitárias.

É possível concluir que, entre os aprendizados sobre o manejo dos recursos naturais e 
a sustentabilidade ambiental na Resex, a adoção de práticas agrofl orestais com o cultivo 
e o benefi ciamento da castanha ofereceu as melhores perspectivas às mulheres. Esse 
processo também permitiu a ampliação de trabalho e renda, melhoria nas condições de 
vida e efeitos positivos do ponto de vista da conservação. Para as extrativistas, a gestão 
dos recursos na UC passa, em resumo, pela busca da sustentabilidade econômica de suas 
atividades produtivas, pela diversifi cação de tais atividades e pela valorização de sua 
identidade cultural e do conhecimento tradicional local.

28 Tarefa é uma medida de terra muito utilizada por comunidades na Amazônia e equivale, na maioria dos casos, a 3.025 m2 – Nota 
dos autores.
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a) Resultados para a população extrativista e suas organizações

Resultados de Processo

- Capacitação das mulheres extrativistas da castanha-do-brasil para o manejo mais 
racional da espécie, fabricação de derivados de castanha (doces e biscoitos) e gestão dos 
empreendimentos.

- Instalação de três cozinhas comunitárias na Resex do Rio Cajari como suporte à 
produção dos doces, biscoitos e derivados da castanha-do-brasil pelas mulheres das 
associações Amobio e AMAC.

- Acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), o Projeto Comunidades Duráveis (PCD), o Plano Nacional de Promoção dos 
Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

- Articulação das associações que centram sua atuação nos aspectos sociais e 
políticos com as cooperativas voltadas para a produção e comercialização, resultando 
numa dinâmica positiva mediada, em momentos diferentes, pelo CNPT/Ibama, antes, e, 
atualmente, pelo ICMBio e CNS.

- Melhoria nos processos de produção, comercialização e estabelecimento de novas 
parcerias, possibilitada pela qualifi cação continuada das castanheiras por meio de cursos 
com o apoio do Sebrae e SENAI.

Resultados Finalísticos

- Empoderamento feminino para atuação como associadas e gestoras das duas 
associações formadas: Associação de Mulheres do Alto Cajari (AMAC) e Associação de 
Mulheres Moradoras e Trabalhadoras da Cadeia de Produtos da Sociobiodiversidade do 
Alto Resex Cajari (Amobio).

- Desenvolvimento do senso de corresponsabilidade e de cooperação entre as mulheres 
extrativistas da castanha participantes das associações.

- Desempenho social e produtivo das mulheres castanheiras e produtoras de derivados 
da castanha-do-brasil de forma condizente com a realidade local.

- O empoderamento político das associações AMAC e Amobio, verifi cado pelo poder de 
decisão nos encaminhamentos sociais, políticos, ambientais e econômicos da UC, antes 
restrito a lideranças e a grupos majoritariamente masculinos.

- Poder de infl uência das associações na proposição e ampliação de políticas públicas, 
juntamente com outras organizações e cooperativas de mulheres do Amapá, que resultou 
na criação da Feira da Mulher Rural, realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Rural do Amapá (SDR).

- Ampliação e melhoria na qualidade da produção com assessoria da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), via articulações do ICMBio e Conselho Nacional das 

Resultados Obtidos
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Populações Extrativistas (CNS), para adequação às exigências sanitárias, passando a 
participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

- Ampliação da participação na gestão da UC, com garantia de assento permanente das 
mulheres no Conselho Deliberativo da Resex do Rio Cajari.

- A inclusão intergeracional promovida pela participação de mulheres jovens e das 
mais vividas (entre 18 e 60 anos) na iniciativa produtiva vem fortalecendo a atuação de 
segmentos normalmente alijados dos processos decisórios e produtivos na UC.

- Ampliação da distribuição dos biscoitos e doces das associações pela aquisição de 
uma picape por meio do Projeto Agroextrativismo da Castanha na Resex-CA.

- Ampliação das capacidades de articulação e de construção de parcerias, das 
extrativistas.

Impactos

- Valorização dos saberes tradicionais da região, possibilitando o fortalecimento da 
identidade cultural do grupo de castanheiras e produtoras de derivados da castanha e de 
suas organizações.

b) Resultados para a conservação da biodiversidade 

Resultados Finalísticos

- Diminuição de impactos ambientais, como o da utilização de fogo nos roçados por 
meio da implantação do sistema de manejo Castanha na Roça.

- Redução das áreas abertas para plantio de roças em decorrência da ampliação da 
renda familiar resultante da venda de doces e biscoitos da castanha.

- Conhecimento sobre o potencial de produtividade das castanheiras por meio de 
mapeamento, o que permite estimar o valor da castanha como ativo fl orestal. Esse 
conhecimento permite um planejamento sustentável das atividades nos castanhais e 
orienta a decisão sobre a alocação dos roçados.

Impacto

- Possibilidade de formação de novos castanhais pela redução dos focos de 
queimadas. 

c) Recomendações

- Os gestores das UCs e outros técnicos do ICMBio necessitam fortalecer os debates 
em torno da cooperação e da solidariedade, favorecendo o aumento de cursos de 
associativismo e cooperativismo. 

- É necessário repensar ações, promover diálogos e refl etir sobre as questões de 
parcerias, dentro e fora da reserva, a partir de uma maior presença dos movimentos 
sociais, a fi m de minimizar potenciais confl itos.
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- É fundamental que os órgãos federais, estaduais e municipais incentivem o acesso 
a políticas públicas de fomento a iniciativas produtivas em UCs de uso sustentável, mas 
que permaneçam monitorando e acompanhando os ajustes e as mudanças necessários 
de forma conjunta com os envolvidos, criando espaço para a incorporação de outras 
instituições de apoio e assistência técnica.

- Intensifi car o processo de capacitação técnica para valoração dos castanhais de modo 
a refl etir os custos de produção e, assim, adquirir maior capacidade de negociação com 
compradores como a Conab.

- A realização de estudos de viabilidade econômica para o aprimoramento de atividades 
ainda pouco trabalhadas na Resex do rio Cajari, como o extrativismo e o benefi ciamento 
do açaí, o manejo de quelônios, jacaré-açu, peixes e outros animais silvestres (como o 
caititu e a capivara), foram evidenciados como importantes pelo chefe da Resex.

- Criação e implementação de padrões de desempenho, monitoramento e avaliação de 
iniciativas produtivas na UC.
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  2.5 Manejo de Jacarés na Resex Lago do Cuniã – Rondônia

Unidade de conservação federal criada em 10 de novembro de 1999, com uma área de 
50.603,84 hectares. Localizada no estado de Rondônia, no bioma Amazônia, é banhada 
pelo rio Madeira e alguns de seus afl uentes diretos, sendo vinculada à Coordenação 
Regional de Porto Velho/Rondônia. O lago é alimentado pelos igarapés Cuniã Grande e 
Cuniãzinho, que nascem na Estação Ecológica do Cuniã. 
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Iniciativa produtiva: manejo de jacarés

Território onde é desenvolvida: região 
do Baixo Madeira. Comunidades: Araçá, 
Pupunha, Silva Lopes, Araújo e Neves.

UC: Reserva Extrativista (Resex) do Lago 
Cuniã, localizada na zona rural de Porto 
Velho/RO.

Linha de atuação: produção de carne e 
pele de jacaré, a partir do manejo direto 
do ambiente (Harvesting).

Organizações sociais executoras: 
Cooperativa da Resex do Lago Cuniã 
(Coopcuniã).

Segmentos das populações tradicionais 
participantes: pescadores e 
agroextrativistas.

Recursos da biodiversidade local: jacaré-
açu (Melanosuchus niger) e jacaretinga 
(Caiman crocodilus).

Mapa da UC
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Apresentação da atividade

A iniciativa produtiva desenvolvida na Resex do Lago Cuniã trata da “conservação por 
meio do uso sustentado de populações naturais de crocodilianos” e tem despertado o 
interesse de grande número de comunidades agroextrativistas. O fato é explicado pela 
oportunidade de criação de novas alternativas de produção e renda e, em alguns casos 
específi cos, pela necessidade de controle do tamanho populacional de grandes predadores, 
como tem sido o caso do jacaré-açu (Melanosuchus niger), na Reserva Extrativista do 
Lago do Cuniã, Rondônia. Contudo, os projetos de conservação e manejo de jacarés têm 
alcances maiores do que a própria oportunidade de geração de renda ou da demanda 
por controle de espécimes de grandes predadores. Na prática, tais projetos despertam 
o interesse das comunidades locais por conhecimentos e tecnologias, criando ambiente 
favorável para promover sua organização e a capacitação de seus membros em várias 
áreas do conhecimento, além de incentivar e desenvolver o exercício da cidadania29. 

A iniciativa e sua cadeia produtiva 

A cadeia de fatos e eventos a que remonta a história da produção de carne de jacaré 
na Resex do Lago Cuniã é longa e complexa, composta por diversos elos que vinculam o 
conhecimento tradicional a técnicas científi cas de produção, o que tem permitido levar 
adiante a iniciativa.

A cadeia de produção do jacaré-açu compõe-se por conhecimentos construídos a 
partir de estudos e compartilhamento de saberes entre iniciativas similares (Cárceres/
MT)30, discussão acadêmica e acompanhamento técnico do Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN/ICMBio), além de muito esforço e discussão 
entre os ribeirinhos comunitários do Lago Cuniã e as equipes do órgão gestor da Resex, 
o ICMBio.

A divisão do trabalho considera o conhecimento tradicional dos pescadores que, 
historicamente, capturavam o animal nos lagos. O processo de transporte, limpeza e 
lavagem do animal envolve diversos setores da comunidade, como grupos de jovens 
e mulheres. Além dessas etapas da linha de produção, há, ainda, a insensibilização, a 
evisceração, o corte, a embalagem e a comercialização, onde mulheres e homens têm 
papéis similares. Segue breve apresentação da cadeia produtiva. 

FLUXOGRAMA DO MANEJO E BENEFICIAMENTO DOS JACARÉS NA RESEX 

29 Projeto Experimental de Manejo de Jacarés na Reserva Extrativista do Lago Cuniã: modelo de desenvolvimento de cadeia produtiva 
da sociobiodiversidade amazônica. Relatório Técnico fi nal. Maio/Nov 2011.
30 Os conhecimento sobre as formas de corte, captura, seleção, tratamento, insensibilização e tratamento de pele, foram aprendidas 
em visita realizada a atividade de abates de jacarés de cativeiro em Cárceres/MT. Mais informações in: Projeto Experimental de Manejo 
de Jacarés na Reserva Extrativista do Lago Cuniã: modelo de desenvolvimento de cadeia produtiva da sociobiodiversidade amazônica. 
Relatório Técnico fi nal. Maio/Nov 2011.

Captura e transporte até o curral sanitário:

1. Equipe de captura.

2. Equipe de transporte.
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Área de recepção, lavagem e biometria dos jacarés:

1. Equipe de lavagem e biometria.

Insensibilização, esfola e evisceração:

1. Equipe de abate.

Desossa e tratamento da carne

1. Equipe de cortes e embalagem.

Tratamento e embalagem das peles

1. Equipe de cortes e embalagem.

Transporte do curral sanitário até o entreposto:

1. Equipe de transporte.
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Além das etapas expressas no fl uxograma acima, outras etapas são necessárias, como 
a limpeza do frigorífi co e a destinação de resíduos. A limpeza é elemento central da 
atividade e é realizada por uma equipe especializada. Os governos municipal e estadual 
fi scalizam o frigorífi co que, por se tratar de produção de carne animal, necessita seguir 
exigências sanitárias rígidas. 

Em uma economia que tende a diminuir o trabalho humano via maquinário e relações 
virtuais, a produção do lago Cuniã demonstra a importância do caminho inverso. Sua 
força reside em agregar valor pela inclusão social. Quanto mais famílias se envolvem 
com o sistema de produção orientado pelo manejo, maior é a força econômica, cultural e 
produtiva da iniciativa. 

A agregação de valor ao produto, assim como em outras experiências aqui retratadas, 
constitui-se em outro elemento de destaque para o equilíbrio e sustentabilidade da 
atividade. Na busca de evitar impactos negativos ao meio ambiente, fator que prejudicaria 
a continuidade da produção, a Coopcuniã vem trabalhando o aproveitamento da carne e 
da pele de forma mais efi ciente, além de seguir os limites de captura autorizados pelo 
ICMBio.

Um fator determinante neste aspecto e que atua como mecanismo de comprometimento 
comunitário, bem como de transferência de conhecimento, é o envolvimento direto 
dos técnicos locais no monitoramento anual da população de jacaré-açu. Essas ações 
contribuem, sobremaneira, para a melhoria dos procedimentos adotados no manejo, 
aperfeiçoando a qualidade dos produtos gerados, o que potencializa os valores pagos 
pelo mercado. 

Outro fator a ressaltar na estruturação da atividade é a porcentagem de famílias 
moradoras e benefi ciárias da Resex que atuam no manejo do jacaré-açu. Atualmente, 
este contingente chega a 80% das famílias. A tabela a seguir demonstra a taxa de captura 
em relação ao número de pessoas envolvidas na atividade e sua receita total bruta nos 
últimos três anos (2011 a 2013). 

Outro componente importante nesse processo produtivo é poderem contar com a 
efetiva participação do Supermercado Araújo, principal parceiro comercial da Coopcuniã. 
Trata-se da defi nição de valor e forma de apresentação dos produtos derivados do jacaré. 
O Supermercado constitui-se no elo da cadeia produtiva que orienta os cortes necessários 
na carne para um melhor giro no comércio da região. Esse procedimento se baseia na 
busca por um preço mais justo para o produto, por meio de maior agregação de valor e 
na formação de mercado consumidor. 

DADOS DE PRODUÇÃO 

Ano
Período de 

captura/nº de 
dias de abate

Nº de 
jacarés 

abatidos

Quantidade 
de carne 

produzida

Pessoas que 
participaram 

diretamente do 
manejo

Receita 
bruta 
anual

2011
03/10 a 13/11

26 dias
297 1.755 Kg 44 42.460
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Essa composição sócio/comercial/produtiva, somada à capacidade organizativa dos 
comunitários e dos gestores da Resex vem impactando positivamente a estruturação e 
a gestão da organização social, com refl exo na produção, sustentabilidade econômica e 
sustentabilidade ambiental.

A análise conjunta realizada permitiu chegar às seguintes conclusões: a inclusão de 
extrativistas em atividades econômicas e de geração de renda, por meio do manejo dos 
recursos naturais da Resex, foi fundamental para a inserção social dos comunitários do Lago 
Cuniã, e viabilizou a vivência política desses grupos em diferentes espaços de discussão 
e de tomada de decisão. Cabe ressaltar, no entanto, o fato de que a manutenção desse 
cenário somente é possível pelos laços de solidariedade comunitária existentes. Ao serem 
fortalecidos ao longo do processo produtivo, esses laços resultam em boa gestão produtiva, 
comercial e política da atividade na UC. As parcerias Estado/Sociedade estabelecidas levaram 
ao empoderamento e legitimação dos atores sociais envolvidos. Sem o fortalecimento do 
sentimento solidário/comunitário as atividades produtivas não se manteriam.

Organização social e relevância na gestão e controle da UC

Ao longo do processo de coleta de informações com os envolvidos no processo 
produtivo, foi claramente exposto como a atividade vem infl uenciando, positivamente, a 
gestão da Resex. O principal aprendizado obtido na prática vivida diz respeito à ocupação 
dos espaços de relações democráticas existentes na UC, sendo o Conselho Deliberativo 
o que se destaca. No entanto, a qualifi cação dos envolvidos na experiência, obtida pela 

Fonte: Relatório de Atividades, 2013 - Resex do Lago do Cuniã. 

Ano
Período de 

captura/nº de 
dias de abate

Nº de 
jacarés 

abatidos

Quantidade 
de carne 

produzida

Pessoas que 
participaram 

diretamente do 
manejo

Receita 
bruta 
anual

2012
17/10 a 30/11

30 dias
431 3.717 Kg 57 129.184

2013
27/08 a 05/11

40 dias
603 4.597 Kg 82 191.584

DADOS DE PRODUÇÃO (continuação)

“A atuação efetiva do RAN (Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Répteis e Anfíbios do ICMBio) na Resex do 

Lago Cuniã "...foi decisiva para a construção do Plano de 

Manejo e para estruturação do abate e comercialização da 

carne do jacaré-açu pela comunidade local", gestor da UC.
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organização política e para a produção da comunidade (associação e cooperativa), vem 
sendo essencial para a tomada de consciência sobre os direitos e deveres enquanto 
benefi ciários da Resex. A iniciativa produtiva funcionou, igualmente, como mecanismo 
de aprendizado para reivindicações de seus espaços de participação e dos serviços 
necessários à manutenção da boa qualidade de vida em espaços rurais.

No campo da gestão, essa qualifi cação vem abrindo espaços para o aumento da 
renda, fator necessário à manutenção das famílias, com ênfase na maior participação das 
mulheres e jovens em seu novo papel nas organizações políticas e produtivas. Devem-se 
ressaltar as oportunidades criadas para o estabelecimento de outras parcerias técnicas, 
produtivas e científi cas entre comunitários, iniciativa privada e organizações públicas. 

Os refl exos dessas ações são imediatos para a gestão da UC, pois diminuem ou cessam 
as atividades ilegais na Resex, transformam a sociedade/comunidade em parceiros na 
gestão do território e abrem um vasto campo para a produção de conhecimento, onde o 
pilar dos saberes tradicionais impulsiona o saber científi co/acadêmico e vice e versa.

Organização social para produção 

A maioria das atividades produtivas em comunidades tradicionais que não obtêm 
sucesso possui causas ligadas aos reduzidos investimentos em gestão local e na refl exão 
e incorporação dos aprendizados organizacionais e produtivos gerados. As atividades do 
lago Cuniã vêm demonstrando grande capacidade de inclusão e sustentabilidade ao longo 
do tempo, pela gestão efi caz e transparente das organizações envolvidas.

A organização é fundamental para potencializar a geração de emprego e renda, incentivar 
novas pessoas a se incluírem na atividade e/ou colaborarem para o fortalecimento da 
mesma, assim como na mediação de confl itos internos. Esse caminho foi construído por 
meio de um forte investimento em produção de conhecimento relativo ao manejo nas 
condições observadas na Resex e que, por ter sido bem aplicado, vem ampliando ainda 
mais as possibilidades de geração de emprego no território da UC.

A organização e o planejamento da atividade tornam-se ainda mais importantes para 
os comunitários por se tratar de uma ação produtiva numa Resex. Sem o planejamento 
adequado, a atividade pode rapidamente atingir o seu limite produtivo pelo desperdício 
ou pela perda da qualidade de seu produto, tendo como consequência a diminuição do 
preço fi nal.

Pelo fato da Coopcuniã ter sido criada e se especializado na atividade de produção 
da carne e pele do jacaré, vem sendo possível, sem prejuízos aos recursos ambientais 
da Resex, abrir espaços para inclusão social e diversifi cação da produção, a partir da 
utilização de recursos múltiplos, fator essencial à sustentabilidade ambiental no longo 
prazo.

Estruturação e sustentabilidade econômica

Esse tema envolve a capacidade da organização para a produção, sustentabilidade 
ambiental e gestão da UC, pois só existe uma possibilidade para a estruturação e a 
sustentabilidade: respeitar os limites ambientais, por meio da organização da produção, 
visando à utilização dos recursos naturais de forma sustentável e controlada. 
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Deste modo, no lago Cuniã, o sucesso da atividade deve muito à forma como ocorreu 
a inclusão social, por meio dos espaços de gestão criados na UC e pela organização 
para produção. Os investimentos realizados para o desenvolvimento pessoal e coletivo 
dos cooperados, assim como os esforços para manter o Conselho Gestor da UC em 
funcionamento, com reuniões regulares, impactaram positivamente em termos do 
engajamento dos sujeitos sociais da Resex. Como consequência, é desenvolvida uma 
visão crítica que permite aos comunitários analisar suas ações do passado e do presente 
e decidir pela forma de estruturação produtiva mais efi ciente para a comunidade.

No lago Cuniã, muito se fala da matança de pirarucus ocorrida na década de 198031. 
Desde então, os estoques desse pescado só diminuíram e os benefícios iniciais aparentes 
se converteram em prejuízo coletivo a longo prazo. Já a prática de uso sustentável pelo 
manejo, vem garantindo a possibilidade legal da exploração anual de crocodilianos, 
assim como garante a manutenção de seus estoques e de outras espécies associadas. 
Essa mudança de comportamento possibilitou o fechamento temporário da pesca do 
pirarucu e garante a sustentabilidade econômica da atividade do manejo dos jacarés. 
Segundo um morador da comunidade de Pupunha “... preservar o meio ambiente gera 
emprego e renda”.

Frente aos resultados e aprendizados alcançados e apresentados neste estudo, 
os comunitários acreditam que a sustentabilidade econômica do manejo do jacaré 
está garantida. Mesmo assim, para assegurar de forma defi nitiva a sustentabilidade 
econômica da Resex, no entendimento da Coopcuniã, a comunidade, em parceria com o 
ICMBio, precisa enfrentar um novo desafi o: “a exploração de recursos múltiplos de forma 
sustentável por meio de planos de manejo de outros recursos naturais”. 

Capacidade de infl uência institucional 

A implementação de uma atividade em áreas de UCs de Uso Sustentável passa pelo 
controle do órgão gestor da área, que, neste caso, é o ICMBio. Para que a atividade possa 
obter sucesso, o gestor necessita estabelecer parcerias e ser um dos sujeitos chave no 
apoio à elaboração e gestão do plano de manejo dos recursos naturais. Entretanto, a 
sua implementação e continuidade vai depender da relação Sociedade/Estado frente aos 
espaços democráticos que serão fortalecidos e/ou instituídos ao longo do processo.

As ações do ICMBio para incentivo à adoção de mudanças na prática extrativista, 
produção e comercialização dos produtos da iniciativa produtiva, realizadas de forma 
transparente, tiveram como resposta o compromisso imediato da cooperativa com o 
controle da atividade. Da mesma forma, houve um compromisso de ambas as partes para 
o cumprimento dos trâmites de licenciamento, com o pleno reconhecimento da autoridade 
do ICMBio enquanto órgão gestor.

Conservação da biodiversidade e sustentabilidade ambiental

Falar sobre conservação da biodiversidade traz à tona a história contada sobre a matança 
de pirarucus no lago Cuniã, fato que é um verdadeiro divisor de águas na comunidade. Seu 

31 A exploração intensiva do estoque de pirarucus, motivada por demanda externa à comunidade, resultou na redução drástica do 
estoque da espécie nos lagos locais. Esse episódio é relembrado pelos comunitários como exemplo de ação na qual a comunidade 
perde e quem ganha é o atravessador.
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signifi cado é repassado de geração em geração, para que não se repita mais. Mas, para 
tanto, algumas constatações são de compreensão essencial no presente e são altamente 
reforçadas pelos moradores mais antigos da comunidade: (i) a atividade predatória pode 
levar ao desaparecimento de algumas espécies da fauna e da fl ora local; (ii) as atividades 
predatórias são desorganizadas e buscam objetivos individuais; (iii) quem se benefi cia 
da atividade predatória é o atravessador e o comerciante, ou seja, os agentes externos à 
comunidade; e (iv) a forma de acabar com as atividades predatórias é a organização da 
produção.

Nesse sentido, o ICMBio é visto como um grande parceiro na discussão sobre os 
limites da exploração dos recursos naturais na Resex, ajudando na formação de conceitos 
de sustentabilidade e conservação ambiental, em parceria com a comunidade. Dessas 
discussões, derivaram os acordos de pesca, limites das cotas de captura de jacarés ou 
regulação da extração de madeira para uso local, sempre em sistema de parceria com 
a comunidade.

Dessa forma, a própria instituição ICMBio vem acumulando, em seus aprendizados, a 
necessidade de incluir a sociedade como parceira na utilização sustentável dos recursos 
naturais, visando à conservação. A prática tem provado ser possível a conservação da 
natureza por meio da criação de oportunidades de emprego e de geração de renda via 
produção sustentável, sendo o manejo o melhor exemplo.

Nas comunidades do lago Cuniã, uma coisa é clara: preservar o meio ambiente garante 
a sustentabilidade de suas atividades produtivas. Associadas a isso estão diversas formas 
de geração de emprego e renda, as quais derivam da inserção política da comunidade 
via Conselho Gestor, como empregos formais no transporte escolar da comunidade, na 
vigilância patrimonial, na escola e no posto de saúde local. Outras formas de ocupação 
e emprego surgidas foram a venda de refeições e de mantimentos da cesta básica, 
orientadas pelo aumento da circulação de recursos fi nanceiros na comunidade. 

Essa múltipla capacidade de gerar emprego e renda na comunidade destaca-se como 
um dos elementos centrais para a conservação dos recursos, mas não é o ponto principal 
de sua sustentabilidade. Para tanto, é necessário o fortalecimento da consciência e da 
massa critica da comunidade. 

A cada ano, a Coopcuniã vem aumentando o número de cooperados e de pessoas 
envolvidas direta e indiretamente na atividade produtiva. O fato é uma prova inequívoca 
de que a utilização consciente dos recursos naturais pode gerar inclusão social com 
conservação da biodiversidade.

A sistematização de experiências no lago Cuniã foi orientada para a compreensão da 
capacidade de geração de emprego e renda da Coopcuniã. Dessa forma, foi essencial 
levantar quais lições e aprendizados institucionais destacaram-se no tocante à 
sustentabilidade da cooperativa e da produção da carne do jacaré. 

Dentre os aprendizados levantados, destacam-se as parcerias realizadas com os 
organismos públicos, pois, sem parceiros, a atividade não poderia ser viabilizada. Além 
das parcerias, o investimento em aperfeiçoamento humano para a gestão e produção foi 
fundamental. Deve-se destacar, também, a união comunitária e seus laços de solidariedade, 
o que se constitui nos dois pilares que explicam o sucesso do cooperativismo.
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Ainda como destaque, vem o histórico e a persistência da comunidade na construção 
da proposta e na manutenção da atividade do manejo, mesmo com a demora para a sua 
aprovação: de 2004 a 2011. Nesse tempo, a comunidade teve que lidar e transformar um 
sentimento de dor32 e angústia em motivação para a ação, pois os ataques de jacarés a 
pessoas vinham se tornando rotineiros nas comunidades do lago Cuniã.

Outro ponto de importância é a atitude de autorrefl exão das comunidades do lago Cuniã 
sobre suas falhas e sua capacidade de caminhar rumo à melhoria e ao aperfeiçoamento 
da gestão da atividade. Esses elementos fi zeram com que os cursos realizados sempre 
fossem bem frequentados, o que demonstra, também, uma abertura para o aprendizado 
e para as novas formas de atuar perante o mundo, as instituições e as pessoas. 

Não obstante o fato de a iniciativa produtiva gerar emprego e renda e ser elemento 
mobilizador, se a motivação estivesse apenas na possibilidade de remuneração, a 
sustentabilidade econômica e ambiental estaria ameaçada. A motivação no lago Cuniã 
reside, acima de tudo, no orgulho comunitário que fortalece a autoestima de cada 
participante da atividade do manejo, sendo esse sentimento essencial para que as relações 
Sociedade/Estado, comunidade/comerciantes, comunidade/vendedores de insumos, 
comunidade/comunidade sejam igualitárias e tragam benefícios para todos.

Por fi m, são muitos os aprendizados e resultados positivos da iniciativa produtiva do 
lago Cuniã. O mais importante, com base nas refl exões conjuntas realizadas, foi poder 
observar o orgulho que os comunitários têm de seu lugar de origem e o sentimento 
de pertencimento com relação a este. O orgulho que sentem de ver o desenvolvimento 
chegando de forma sustentável, trazendo consigo melhorias para a qualidade de vida e as 
condições de trabalho indispensáveis à reprodução social dos ribeirinhos, de seus fi lhos 
e netos, bem como para continuarem a residir e trabalhar às margens do baixo Madeira, 
no lago do Cuniã.

32 As pessoas das comunidades da Resex do Lago do Cuniã sofreram vários ataques de jacarés, que causaram inclusive o óbito de 
uma criança.

No lago Cuniã, todos os entrevistados concordam que "...conservar 

a natureza renda mais que depredar".

a) Resultados para a população extrativista e suas organizações

Resultados de Processo

- Percepção, pelas comunidades do lago Cuniã, de suas falhas no uso dos recursos 
naturais e reconhecimento de suas capacidades para a mudança.

- Fortes laços de solidariedade e união das comunidades.

- Fundação da Coopcuniã e fortalecimento das suas assembleias com maior participação 
comunitária. 

- Capacitação especializada para a produção e comercialização dos produtos.

Resultados Obtidos
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- Estabelecimento de parcerias com órgãos públicos e privados, o que auxilia na boa 
aceitação, pelo mercado, do produto manejado, pela valorização da sua imagem. 

- Fortalecimento dos espaços de gestão, do controle sobre a atividade, prontamente 
assumido pela Coopcuniã.

- Manejo do jacaré com base em estudos e orientações técnicas e no saber da população 
extrativista. 

- Relação transparente na discussão e cumprimento dos trâmites de licenciamento, 
tanto por parte do ICMBio como pela Coopcuniã.

Resultados Finalísticos

- Instauração de um processo permanente de capacitação para a comunidade e 
membros da Coopcuniã, resultando na formação de lideranças mais qualifi cadas para 
processos participativos e com conhecimentos multidisciplinares envolvendo do manejo 
de recursos naturais a atividades administrativas das entidades. 

- Melhoria da relação comunitária com o recurso natural e melhor agregação de valor 
aos produtos, tanto da carne como da pele do jacaré.

- Participação ativa no Conselho Deliberativo da Resex, levando os comunitários a uma 
maior responsabilidade com relação à conservação da biodiversidade e à gestão da UC.

- Estabelecimento de relação mais equilibrada e transparente com o mercado 
comprador.

- Qualidade do produto controlada, obtenção de melhores preços e boa remuneração 
dos envolvidos.

- Fortalecimento das relações de compromisso entre os cooperados, o que permite um 
diálogo aberto sobre as fragilidades surgidas, minimizando possíveis impactos negativos 
sobre a organização da produção. 

Impactos 

- Melhoria das residências, instalação de escolas e de posto de saúde. 

- Criação do transporte escolar e implementação do segundo grau em escola da 
Resex. 

- Recuperação da usina térmica e instalação da rede de transmissão de energia elétrica 
na UC. 

- Geração de renda e de emprego com vínculos formais na Resex, permitindo a 
incorporação de mulheres e de jovens, gerando expectativas positivas para o futuro, 
em termos de oportunidade de inclusão de novas gerações nas atividades produtivas da 
Resex.

- Orgulho e sentimento de pertencimento dos comunitários com seu lugar de origem 
e contentamento em ver o desenvolvimento chegar em bases sustentáveis.
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- Aperfeiçoamento da gestão da Resex, com forte refl exo na efetividade do Conselho 
Deliberativo e no reconhecimento da autoridade e plena aceitação do ICMBio como órgão 
gestor da UC.

- A experiência de apoio à produção na região do Baixo Madeira poderá levar à 
contenção da migração campo/cidade, com repercussão na busca de solução para o 
problema de abastecimento de Porto Velho, conforme compreensão da Secretaria 
Municipal de Agricultura de Porto Velho.

b) Resultados para a conservação da biodiversidade 

Resultados Finalísticos

- Diminuição das atividades ilegais de captura de jacarés, extração de madeira e de 
pesca predatória.

- Maior respeito dos comunitários em relação à espécie manejada.

- Recuperação de outros estoques de peixes, como o do pirarucu. 

- Maior proteção do meio ambiente, viabilizado pela atuação dos membros das 
comunidades como parceiros e “fi scais” da UC. 

- Redução da pressão sobre os recursos naturais pela utilização de práticas comerciais 
justas e a busca do fortalecimento das parcerias que respeitem a comunidade e os limites 
ambientais da atividade. 

- Garantia da sanidade, bem estar animal e boas práticas de abate.

c) Recomendações

- A inclusão de mulheres e de jovens nas atividades produtivas e o estímulo à 
participação política devem ser orientações constantes nas ações desenvolvidas nas 
UCs.

- Incentivo à autossufi ciência dos comunitários por meio de orientação sobre os 
trâmites burocráticos necessários à execução das atividades produtivas de projetos.

- Continuidade do Conselho Deliberativo e garantia de reuniões regulares. 

- Oferta permanente de cursos em cooperativismo e associativismo. 

- Realização de cursos técnicos que viabilizem a criação do jacaré em cativeiro e a 
recria por meio da coleta dos ovos.

- Fortalecimento do perfi l socioambiental das equipes técnicas do ICMBio na gestão 
da Resex.

- Realizar estudos que viabilizem a utilização de recursos múltiplos na Resex.

- Incluir a sociedade como parceira na utilização sustentável dos recursos naturais, 
visando à conservação em projetos e outras iniciativas.
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2.  6 Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário na Resex do 
Médio Juruá

A Reserva Extrativista do Médio Juruá, criada em março de 1997, possui área de  
251.577,13 hectares e está localizada no sudoeste do estado do Amazonas, às margens 
do rio Juruá, no município de Carauari, circundada por outras áreas protegidas, como 
a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari e a Terra Indígena do Rio Biá. Está 
vinculada à Coordenação Regional - CR2 de Manaus.
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Iniciativa produtiva: Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário na Reserva 
Extrativista do Médio Juruá, com sede administrativa em Carauari, Amazonas

Território onde é desenvolvida: região da Resex do Médio Juruá e Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari, município de Carauari. Comunidades: 
Cachoeira, Boca do Xeruã, Boa Vista, Maracajá, Chué, Barreira do Idó, Santo Antônio, 
São Raimundo, Bom Jesus, Bauana, Roque, Goiabal, Novo Horizonte, Nova Esperança e 
Carauari.

Linha de atuação: Comércio Ribeirinho da 
Cidadania e Solidário.

Organização social executora: Associação 
dos Produtores Rurais de Carauari 
(Asproc).

Segmentos das populações tradicionais 
participantes: pescadores, agricultores e 
extrativistas.

Recursos da biodiversidade local: diversos 
(farinha, borracha, pirarucu).

Mapa da UC
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Apresentação da atividade

O Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário constitui-se num espaço de relações 
entre organizações comunitárias e ribeirinhos que vem possibilitando a produção, venda, 
compra e troca de bens e produtos necessários à vida das comunidades locais. Com a 
instituição da forma comunitária e solidária de comércio, foi eliminada a exploração dos 
ribeirinhos pelos atravessadores e em seu lugar surgiram a cooperação, a autogestão e o 
fortalecimento das comunidades.

Esse comércio é organizado e orientado pela missão e princípios que norteiam as 
práticas da Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc): organizar e representar 
os trabalhadores rurais na luta pela garantia dos seus direitos, viabilizando processos de 
organização e comercialização da produção solidária e sustentável, para a geração de 
renda e melhoria da qualidade de vida, com a conservação dos recursos ambientais.

A organização do comércio ribeirinho busca superar as principais difi culdades logísticas 
da região e tem grande infl uência na melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos. 

A atividade e sua cadeia operacional

O comércio ribeirinho conta com uma rede operacional complexa. Sua operacionalização 
requer conhecimentos sobre economia, cultura e política das organizações sociais, pois é 
na junção desses elementos que o empreendimento torna-se possível. 

Com a vivência dos aspectos culturais e das condições locais, a Asproc mostrou-se 
capaz de adaptar as necessidades especifi cas de cada comunidade às formas gerais 
do comércio comunitário e solidário construído. Igualmente, consegue unir as pautas 
políticas e sociais governamentais ao seu campo de ação econômico/fi nanceiro, com 
importante impacto na preservação dos modos de vida tradicional, condizentes com o 
perfi l de sustentabilidade das unidades de conservação de uso sustentável. 

A Asproc funciona como uma organização central, reunindo e coordenando as ações 
das cantinas criadas nas comunidades de modo a fazer parte do comércio solidário. São 
essas cantinas que concentram a produção local, realizada com a preocupação de atender 
às exigências ambientais da Resex, e que, também, indicam as demandas das famílias 
participantes por produtos da cesta alimentar básica e por outros insumos produtivos e 
eletrodomésticos. A importância desse procedimento está no fato de que as comunidades 
precisam estar organizadas e capacitadas para agirem, de forma sincronizada, com as 
ações da Asproc.

Sem a Asproc, seria mais difícil superar os desafi os impostos pela geografi a regional, 
assim explicitados: grande distância das comunidades em relação à sede do município; alto 
custo de deslocamento dos ribeirinhos para comercializar sua produção; deslocamentos 
que consomem vários dias de trabalho dos trabalhadores para a venda de produtos;  alto 
preço das mercadorias vendidas pelos regatões33 nas comunidades e baixo valor ofertado 
pelos produtos locais; pressão dos regatões para que os ribeirinhos entreguem produtos 
obtidos por meio de crimes ambientais; e falta de oportunidades para comercializar 
produtos que lhes geram renda.
33 Denominação amazônica para os atravessadores, barcos que compram a produção agroextrativista e vendem produtos diversos, 
necessários à vida na fl oresta (sal, açúcar, combustível, entre outros).  
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As propostas da Asproc são: (i) sensibilizar e capacitar os ribeirinhos e extrativistas 
para a produção sustentável e articulada entre comunitários; (ii) viabilizar estruturas de 
produção e de comercialização coletiva dos produtos locais, inserindo-os, também, em 
mercados institucionais; (iii) aumentar o poder de compra das famílias; e (iv) melhorar a 
qualidade de vida pela agregação de valor aos produtos das comunidades ribeirinhas.

É pelos rios e furos do Médio Juruá que a chalana da Asproc faz viagens bimestrais 
para entrega de mercadorias e retirada de produtos em cantinas espalhadas ao longo do 
rio.  Associando um conhecimento econômico formal para diminuição dos custos dos 
insumos a uma estratégia política que acessa subsídios e projetos especiais para áreas 
de conservação e manutenção de populações tradicionais em seus territórios, a Asproc 
otimiza sua operação e repassa os ganhos a seus associados.

Mesmo quando os custos operacionais são mais elevados, como no verão, devido à 
seca do rio Juruá, que implica em maiores percursos, os ganhos da atividade do comércio 
solidário são mantidos e até aumentados. Isso ocorre por causa do aumento do volume 
da produção comercializada e da otimização do transporte, função do maior volume 
transportado por viagem. O aumento da produção, no verão, é proveniente especialmente 
das comunidades de várzeas, que, no inverno, estão com suas áreas produtivas 
submersas.

Assim, estabelece-se a dinâmica operacional da balança comercial da Asproc, que 
conta com uma importante cadeia de elos para conseguir manter a venda coletiva dos 
produtos comunitários a preços adequados e a revenda de mercadorias demandadas a 
preços justos. O fl uxograma que segue expressa as etapas do comercio solidário.

FLUXOGRAMA DO COMÉRCIO RIBEIRINHO DA CIDADANIA E SOLIDÁRIO

A composição sócio/comercial e a capacidade organizativa da Asproc vêm ampliando 
o campo das parcerias e, sobretudo, estão aproximando, cada vez mais, a associação da 
gestão da Resex e do ICMBio. As análises realizadas pelos atores ouvidos neste estudo 
permitiram chegar a duas conclusões importantes, no que se refere à relação entre 
comunitários e ICMBio: 1) a atuação da Asproc vem abrindo frentes de trabalho, emprego 
e geração de renda pela utilização sustentável dos múltiplos recursos disponíveis na 
Resex, infl uenciando e transformando a relação ser humano/natureza; 2) as discussões 
nos ambientes institucionais das UCs sempre giraram em torno da conservação dos 

Atendimento aos comunitários:

1. Três vezes por semana, nas cantinas.
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Compra de mercadorias em Manaus: 

1. Bimestralmente, para revenda aos comunitários.

Entrega:

1. Bimestral de mercadoria nas cantinas e coleta 
da produção local para levar à cidade. 

Encontro:

1. Trimestral de cantineiros e diretores da Asproc.

Prestação de contas mensal - transparência e aumento da solidariedade:

1. volumes e valores recebidos e vendidos;

2. volumes e valores enviados para sede;

3. estoque de mercadorias, produção e dinheiro.



Extrativismo e Conservação da Biodiversidade 
Aprendizados de unidades de conservação de uso sustentável na Amazônia

89

Administradores capacitados pela Asproc para 
atendimento aos ribeirinhos, três vezes por 
semana.

Recursos humanos e infraestrutura:

Unidade em madeira medindo 75m2, que armazena 
a produção local e mercadorias adquiridas para 
revenda (cantina).

Equipamentos de informática, escrivaninha, 
cadeira e sistema de radiofonia com painel solar.

Recursos humanos e infraestrutura:

Como principal resultado econômico, a Asproc apresenta uma tabela que compara 
os preços de produtos de primeira necessidade vendidos às famílias extrativistas, 
antes e após a implementação desse novo modelo de comércio ribeirinho, e que torna 
claro o sucesso da atividade e sua real importância para os benefi ciários do comércio 
ribeirinho solidário. 
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recursos naturais e do quanto este objetivo só se tornaria viável quando caminhasse junto 
à melhoria da qualidade de vida das comunidades benefi ciárias das unidades.

Pode-se perceber que essa melhoria se refl etiu na potencialização da renda, aumento 
dos níveis educacionais formais, valorização do conhecimento tradicional e geração 
de oportunidades em zonas rurais onde o acesso é difi cultado por suas características 
geográfi cas. Certamente, a superação desses desafi os veio por meio do fortalecimento 
dos sujeitos locais, via organização social e construção de parcerias importantes.

Entre seus projetos de ampliação da diversifi cação produtiva, estão o aperfeiçoamento 
das casas de farinha (agora higienizadas), a produção de açaí, a coleta da borracha 
(incentivada pelo pagamento dos subsídios municipal, estadual e federal), o manejo do 
pirarucu, a criação de galinhas, implantação de Sistemas Agro Florestais (SAF), além de 
outras. Essa preocupação é fundamental em áreas de Resex altamente ocupadas, pois a 
exploração de um único recurso pode levar ao seu esgotamento. Vale dizer que investir 
na exploração diversifi cada de recursos naturais, benefi ciamento de alguns produtos e 

Item Descrição Unid Regatão Comércio 
Ribeirinho Diferença %

1 Açúcar kg 2,60 1,70 53

2 Café kg 23,00 13,00 77

3 Sal kg 2,00 0,70 186

4 Sabão em Barra kg 4,50 2,40 88

5 Sabão em Pó cx 5,80 3,20 81

6 Leite em PCT 120 G pct 3,00 1,70 76

7 Leite Ninho lata 15,00 8,80 70

8 Bolacha pct 5,00 2,00 150

9 Feijão Kg 7,50 2,90 159

10 Gasolina litro 6,50 3,50 86

11 Diesel litro 4,50 2,95 53

Total da diferença em % 98
Fonte: Slide de apresentação da Asproc.

COMPARAÇÃO DE PREÇOS DOS REGATÕES COM O 
COMÉRCIO RIBEIRINHO SOLIDÁRIO
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Em relação aos resultados obtidos no Médio Juruá, pode-se considerar o modelo de 
gestão econômica da Asproc como um dos principais elementos desencadeadores da 
melhoria das condições de vida na Resex. Esse fato vem alterando a relação dos ribeirinhos 
com suas comunidades e com a natureza. 

A mudança na qualidade ambiental e na vida dos comunitários pode ser entendida 
com a afi rmação de ribeirinhos: “aprendemos que conservar rende mais que destruir”. 
Essa pequena frase tem um grande conteúdo, pois não adianta discutir conservação 
ambiental com pessoas famintas, afi rma Manuel Cunha, tesoureiro do Conselho Nacional 
de Populações Extrativistas (CNS). Se as pessoas tiverem alternativas para produzir, gerar 
renda e emprego em suas comunidades, com recursos derivados e extraídos da natureza, 
a conservação e o uso sustentável desses recursos farão sentido para elas, enfatizaram os 
líderes, senhores Elson Pacheco, Manuel Cunha e Garcia do CNS35. Para estes senhores, o 
comércio ribeirinho libertou o extrativista do atravessador. Entretanto, para a permanência 
do ribeirinho na iniciativa é exigido que cumpra procedimentos orientados pelas boas 
práticas, sempre incentivadas pela Asproc e CNS.

Organização social e relevância na gestão e controle da UC

A Asproc funciona como uma organização de organizações. Com a capacitação e 
estruturação desenvolvidas consegue, em conjunto com os ribeirinhos, atuar de maneira 
mais esclarecida na vida política da Resex do Médio Juruá e da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Uacari (RDS)36. O resgate e a interpretação crítica da prática vivida pelos 
atores locais que vivenciam o comércio solidário permitiram entender que as comunidades, 
com lideranças mais ativas e envolvidas na UC e na Asproc, passam a melhor estruturar 
suas atividades produtivas. Essa lição é central, pois, num território como o da Resex 
do Médio Juruá, contar com as comunidades, de forma participativa, nas atividades 
desenvolvidas na unidade é fundamental e decisivo para os novos rumos. Trazendo uma 
relação dessa estruturação com atividades ligadas à gestão da UC, pode ser citada, por 
exemplo, a vigilância de praias e tabuleiros onde ocorrem desovas de quelônios. As ações 
do ICMBio somente têm êxito devido ao envolvimento das comunidades organizadas e 
dispostas a contribuir com a realização de ações na área social e administrativa, como é 
o caso do Conselho Deliberativo, sempre focando na conservação do meio ambiente. 

Organização social para produção 

Apesar de ser uma organização que surge e se fi rma no âmbito do comércio, a Asproc 
é a grande orientadora das tendências de mercado e determina, em certa medida, os 
produtos a serem produzidos. No entanto, preocupada com a inclusão social, balizada 
pela importância da sustentabilidade de suas ações e nos limites da produção de alguns 
produtos, a Asproc vem incentivando, igualmente, a diversifi cação da produção local.

35 Elson Pacheco da Silva (vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Carauari - ASPROC), Manoel Silva da Cunha (tesou-
reiro da CNS) e Garcia Pinto de Lima (associado da ASPROC).
36 RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uacari, criada, em 2005, pelo governo do estado do Amazonas.  O Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação (Lei no 9.985, de 18/7/2000) defi ne a categoria como “Área natural que abriga populações tradi-
cionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações 
e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 
diversidade biológica”.
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em serviços com resgate da cultura local é uma fórmula que vem apresentando bons 
resultados para a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Resex.

Estruturação e sustentabilidade econômica

A organização da Asproc se deu a partir da decisão de tratar os ribeirinhos como 
protagonistas de suas atividades, detentores de um conjunto de direitos e deveres, 
construindo e fortalecendo a relação entre ambos. Essa mudança acaba com um dos 
principais problemas do comércio local, a compra na modalidade fi ado37, que levava 
muitos comércios locais à falência.

O fortalecimento da cadeia de responsabilidades refl ete-se em todos os campos 
sociais da Resex, pois, ao reconhecer que, para ter acesso a direitos, o benefi ciário tem 
responsabilidades a cumprir consigo, com outros e com sua organização institucional, os 
resultados positivos se multiplicam.

Como instrumento central para a sustentabilidade econômica, destacam-se as 
parcerias e a diversidade produtiva e comercial do Médio Juruá, sempre orientada pela 
Asproc. Nessas parcerias, destacam-se os seguintes atores sociais e políticas públicas: 
Fundação do Banco do Brasil, Conab, Projeto Corredores Ecológicos do Ministério do Meio 
Ambiente, ICMBio, Prefeitura de Carauari, Governo do Estado do Amazonas, Associação dos 
Moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari (AMARU), Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Programa Minha Casa Minha Vida, Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam),   
Instituto de Pesquisa Ambiental do Amazonas (IPAM), Centro Estadual de Unidades de 
Conservação do Amazonas (Ceuc),  Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
(ADS/AM), Fundação Amazonas Sustentável, Natura, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA, Memorial Chico Mendes e o CNS.

Toda essa transformação veio apoiada em alguns fatores estruturantes que suportam 
a atividade: (i) contratação e profi ssionalização de funcionários; (ii) investimento em 
formação dos cantineiros-extrativistas; (iii) implementação de projetos; (iv) busca de novas 
parcerias; e (v) inclusão dos comunitários no desenvolvimento de ideias e projetos. Ou 
seja, o sucesso da Asproc é baseado em refl exão conjunta, trabalho, união, solidariedade 
e compromisso dos dirigentes da Asproc com aquelas famílias que mantêm as atividades 
comunitárias em funcionamento. 

Capacidade de infl uência institucional 

O ICMBio tem fortalecido sua presença e vem colaborando na sensibilização  e 
organização social das comunidades. A ação de combate às atividades ilegais é realizada de 
forma associada à discussão de novas alternativas de geração de renda nas comunidades 
e o compromisso com as futuras gerações.

A discussão sobre se ter um projeto voltado aos jovens sempre foi uma reivindicação 
dos moradores da Resex, fortalecida na época da elaboração do plano de manejo da UC. 
Mas, na primeira reunião para o diagnóstico dos temas a serem trabalhados, o grupo 
responsável (Jovens Lutando por uma Caminhada (JLPC), da comunidade São Raimundo 
– Resex) fez uma exigência: que o projeto fosse realizado em conjunto com os jovens da 
RDS Uacari, pela importância e contexto local. O ICMBio prontamente aceitou a proposta. 
37 Fiado – compra realizada sem dinheiro, baseada na confi ança, para pagamento posterior.
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Depois de elaborado o projeto, construiu-se um acordo com o gestor da RDS. Hoje, o 
processo de participação e colaboração tem esse princípio, conforme relata a gestora da 
UC: “se convidar os jovens da Resex, em seguida já convidam os da RDS, e sempre eles 
vão na busca do apoio para as viagens. Essa atitude foi construída de forma espontânea. 
Hoje, além dos jovens, a associação das mulheres se estendeu para a RDS Uacari. Eles 
iniciaram juntos a luta de criar a Resex. Não tem mais como separá-los”.

Entre os parceiros que apoiam os jovens e as mulheres, são citados ICMBio, ASPROC, 
AMARU, CEUC, FAZ, Açaí Tupã, ASMAMJ (associação das mulheres), CODAEMJ (Cooperativa 
dos Óleos), AMECSARA (Associação da Comunidade São Raimundo), AANE (Associação da 
Comunidade Nova Esperança), entre outros.

Conservação da biodiversidade e sustentabilidade ambiental

A conservação da biodiversidade e a sustentabilidade ambiental são vinculadas a todos 
os fatores anteriormente analisados. A organização das comunidades de base, as formas 
de produção e manejo sustentáveis, a inclusão comercial, a obtenção de resultados 
econômicos positivos e o acesso a direitos sociais básicos são elementos que infl uenciam 
a conservação e a consequente sustentabilidade ambiental.

Com parcelas signifi cativas das comunidades envolvidas em atividades legais, realizadas 
com a fi scalização e o controle social necessários, os ribeirinhos terminam por adotar uma 
postura de cuidar do que é seu. Os novos conhecimentos adquiridos em atividades de 

Um dos componentes do grupo "Jovens Protagonistas" 

explicou que não sabia a importância de frequentar cursos 

técnicos já que ele morava em comunidade do Médio Juruá. 

A partir de seu ingresso no grupo de jovens e participação 

em cursos técnicos oferecidos na região do Médio Juruá, 

ele começou a se dar conta de que a formação oferecida 

todo o saber necessário para a sua região e que nenhum 

lugar era melhor que a sua comunidade para a aplicação 

dos conhecimentos técnicos e ambientais obtidos.

No entanto, para garantir o surgimento de outras formas de organização do trabalho 
é preciso investir em formação organizacional e profi ssional. Assim sendo, o fomento à 
atividade de jovens e mulheres vem sendo central para o fortalecimento e abertura de 
novas frentes produtivas, a inserção social e o processo de tomada de decisão.

Esses são os resultados da participação institucional do ICMBio, obtido via parcerias 
com os comunitários e demais organizações que trabalham na região do Médio Juruá. Com 
o passar do tempo e pelo trabalho desenvolvido, o ICMBio foi se tornando um parceiro 
essencial ao desenvolvimento sustentável e à organização social das comunidades da UC. 
O órgão é entendido como fundamental no apoio a esse movimento de organização 
social, fortalecimento comunitário e geração de emprego e renda em territórios sob 
sua gestão.
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manejo legalizadas fazem com que os ribeirinhos alcancem as condições indispensáveis 
para a análise e a tomada de decisões sobre a conservação de suas áreas protegidas.

A realidade do Médio Juruá é uma demonstração signifi cativa para quem defende a tese 
de que as maiores pressões sobre os recursos naturais de áreas protegidas, sobretudo 
em UC de Uso Sustentável, ocorrem de fora para dentro. Não quer dizer que benefi ciários 
que vivem e trabalhem nessas áreas onde ocorrem as ações predatórias estão isentos de 
atitudes danosas. É necessário levá-los a uma refl exão mais profunda a partir de dados 
reais.

Um dos resultados reconhecidos pela Asproc em seus documentos é “o fi m das ativi-
dades ilegais na Resex, realizadas por meio dos regatões”. Como atravessador, o regatão 
dava sustentação a uma cadeia econômica perversa, onde o lucro pertencia exclusiva-
mente a ele, sujeito mais poderoso da cadeia, e onde a pressão sobre os recursos era 
incentivada e realizada como forma de gerar maiores ganhos econômicos, sem cuidados 
ambientais. A implementação do comércio ribeirinho quebrou esse elo de dependência e 
orientou um novo ciclo econômico para a região. Desde então, as atividades ilegais vêm 
diminuindo, ao mesmo tempo em que a Asproc e a atuação do ICMBio na região se forta-
lecem, juntamente com o empoderamento das comunidades. 

As ações produtivas legais e exitosas aumentam na mesma proporção em que 
diminuem as atividades ilegais, pois as atividades desenvolvidas sem atenção à legalidade 
geram baixo ganho fi nanceiro e possuem alto risco em sua operacionalização. Além do 
mais, o sentimento de comunidade é muito forte na região. O ribeirinho sente receio em 
colocar a sua comunidade em risco e, ao mesmo tempo, é cobrado pelos demais para o 
cumprimento dos acordos coletivos estabelecidos.  Porém, nem todo ribeirinho vive em 
comunidades e nem todos os que exploram os recursos da Resex são benefi ciários. Mas 
o que se pode afi rmar, após toda a refl exão conjunta feita, é que o comércio ribeirinho 
instituído é o ponto focal para o desenvolvimento das boas práticas de conservação, do 
fortalecimento da organização social e da solidariedade comunitária, apresentando-se 
como uma solução viável para a geração e estabilização do emprego e da renda sobre o 
controle dos comunitários/ribeirinhos/benefi ciários da Resex do Médio Juruá.

a) Resultados para a população extrativista e suas organizações

Resultados de Processo

- Capacitação de pescadores, agricultores e extrativistas para a autogestão dos processos 
produtivos, de comercialização coletiva de recursos naturais em bases sustentáveis, como 

É possível concluir que a conservação de áreas protegidas está 

diretamente ligada à capacidade de gerar oportunidades de 

trbalho/emprego e renda para as populações tradicionais 

que se constituem em sujeitos ativos e benefi ciários dessas 

áreas/territórios.
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pirarucu, borracha, açaí, implementação de SAF´s, bem como do criatório de galinhas e 
plantio de mandioca.

- Organização da Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), que atua 
como gestora do comércio solidário para viabilizar a produção e comercialização coletiva 
dos produtos agroextrativistas e a venda de insumos e de mercadorias necessários à 
alimentação, com preços acessíveis.

- Compartilhamento de poderes e obrigações na organização criada e maior 
reconhecimento de direitos e deveres.

- Estabelecimento de parcerias privadas e públicas nas instâncias municipal, estadual 
e federal, com acesso a diferentes instrumentos de política pública como suporte à 
diversidade produtiva e comercial da Resex do Médio Juruá.

 Resultados Finalísticos

- Fortalecimento da organização das comunidades e da solidariedade.

- Diversifi cação e melhoria nas práticas produtivas, com menos desperdício e diminuição 
de custos.

- Redução dos custos gerais de produção e consumo.

- Envolvimento de um número crescente de famílias nas atividades produtivas, atraídas 
pelo retorno fi nanceiro satisfatório.

- Aumento do número de pessoas com acesso a itens de alimentação, equipamentos 
domésticos e insumos produtivos, viabilizado pela oferta de mercadorias com preços 
reduzidos.

- Maior autonomia econômica e participação política das comunidades, incluindo a 
oportunidade de inserção das mulheres. 

- Expansão e sustentabilidade das ações da Asproc como a gerente do comércio 
solidário ao longo dos anos.

- Aumento do interesse em manejar outros recursos naturais de forma sustentável, 
pelo fortalecimento da consciência ambiental e cultural.

Impactos:

- Maior adesão e participação social nos projetos econômico-sociais.

- Redução da ação de regatões na região.

- Aumento da autoestima, da participação da juventude e do sentimento de pertencer 
ao lugar.

Resultados Obtidos
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- Surgimento de novas formas de inclusão da mulher no trabalho e na vida política.

- Fortalecimento da Asproc e do ICMBio na região.

- Consumo consciente e maior cuidado com o lixo. 

- Maior circulação de renda nas comunidades.

- Orientação de um novo ciclo econômico para a região do Médio Juruá. 

- Abertura de frentes de trabalho, emprego e geração de renda pela utilização 
sustentável dos recursos naturais.

- Estabilização das relações econômicas locais num patamar de regularidade e 
segurança. 

b) Resultados para a conservação da biodiversidade e gestão da UC

Resultados Finalísticos

- Menor pressão sobre os recursos naturais, devido à obrigatoriedade de se 
implementarem boas práticas.

- Controle e utilização sustentável dos recursos naturais na Resex.

- Recuperação de áreas antes degradadas por atividades agropecuárias, extração ilegal 
de madeira e outros recursos fl orestais.

Impactos

- Redução da pressão sobre espécies vegetais e animais.

- Diminuição da pressão na exploração dos recursos ambientais por atividades ilegais.

- Renovação dos estoques de peixes e das populações de quelônios.

- Vigilância de lagos e tabuleiros de quelônios pelos comunitários.

c) Recomendações 

- Viabilizar a realização de intercâmbio com outras comunidades, para compartilhamento 
da experiência do Médio Juruá referente ao comércio solidário e cidadão e obter 
experiências de outros locais.

- Instalar antenas de internet na Resex para facilitar o contato das instituições, 
organizações e dos jovens do Médio Juruá com os de outras UCs para troca de ideias e de 
informações sobre atividades e projetos, e para facilitar o processo de gestão do comércio 
ribeirinho.
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3.  CONTEXTO GERAL E FATORES DETERMINANTES QUE 
CONDICIONARAM OS RESULTADOS APRESENTADOS 

3.1 Contexto geral 

Considerando os resultados apresentados nas seis iniciativas produtivas sistematizadas, 
foi possível identifi car algumas características comuns que auxiliam na compreensão dos 
cenários políticos e institucionais que criaram condições favoráveis ao desenvolvimento e 
consolidação das iniciativas retratadas.

Os contextos que serviram de pano de fundo para o desenvolvimento e o êxito destas 
iniciativas de inclusão produtiva com conservação da biodiversidade, em linhas gerais, 
podem ser assim elencados:

• a criação do ICMBio e o fortalecimento de um perfi l profi ssional sensível às questões 
socioambientais na gestão das unidades de conservação;

• a permanência de equipes do ICMBio nas UC, contribui para a continuidade da 
gestão comprometida com a superação dos desafi os existentes em cada iniciativa;

• a necessidade crescente do mercado comprador de obter produtos diferenciados 
oriundos de sistemas produtivos sustentáveis;

• a existência de políticas públicas em apoio às populações tradicionais e políticas 
de segurança alimentar, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o de Alimentação 
Escolar (PAA e PNAE), os Programas de Transferência de Renda e de Crédito Diferenciado, 
entre outros; e

• a atuação de instituições públicas das três esferas de governo e de organizações 
privadas de assistência técnica, capacitação, estudos e pesquisas.

O entendimento sobre a importância dos elementos identifi cados nesse cenário para 
o alcance dos resultados apresentados aponta para a necessidade de aprofundar a 
investigação, buscando elucidar o papel e a relevância dos diferentes fatores de contexto 
para o desenvolvimento de iniciativas produtivas bem sucedidas e com impacto positivo 
na conservação da biodiversidade.

Em todas as seis experiências estudadas, foram constatados resultados exitosos nas 
diferentes dimensões analisadas: (i) organização e controle social na gestão da UC; (ii) 
organização social para a produção sustentável; (iii) sustentabilidade econômica; (iv) 
atuação do ICMBio no desenvolvimento da iniciativa; e (v) contribuição da iniciativa 
produtiva para a conservação da biodiversidade. Isso implica dizer que a promoção de 
iniciativas produtivas desenvolvidas por famílias extrativistas, em UC de uso sustentável, 
mostrou-se, como estratégia para a conservação da biodiversidade, possível, positiva e 
indispensável para o alcance dos objetivos de criação das UC e para o fortalecimento da 

gestão e do papel do ICMBio.

    3.2 Fatores determinantes

Dois fatores foram identifi cados de alta relevância: a organização social das comunidades, 
que demonstrou ser preponderante em diferentes dimensões, e a capacidade de infl uência 
institucional do ICMBio, como órgão gestor das unidades de conservação.
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a) Organização Social

A organização social foi determinante no processo de empoderamento dos comunitários 
para sua atuação como sujeitos políticos, detentores de direitos e obrigações, bem como 
para a obtenção de melhorias na qualidade de vida. Foi também fator de atração de 
comunitários e grupos que desejam obter inclusão em atividades geradoras de renda e de 
emprego, como por exemplo na Resex Auti-Paraná. Já na Flona Carajás (extrativismo das 
folhas de jaborandi), a organização social foi decisiva para a legalização dos trabalhadores 
e a adoção de técnicas sustentáveis, com a orientação do órgão ambiental. De modo 
geral, a existência de um processo de organização das comunidades anterior mesmo à 
criação das UC e do início das atividades produtivas foi fator determinante no êxito das 
mesmas.

A conscientização advinda da organização social levou a um compromisso ambiental 
maior e de grupo, o que lhes vem conferindo credibilidade e maiores espaços de 
participação, seja nos Conselhos Gestores das UC, ou junto a empresas compradoras dos 
produtos do extrativismo. Do mesmo modo, as capacitações realizadas pelas organizações, 
de forma contínua, na busca da produção inclusiva e sustentável viabilizaram a prática 
correta de manejo e o aumento da capacidade dos comunitários de dialogar com atores 
diferenciados, em todos os casos.

A participação dos comunitários, de suas lideranças e organizações constituiu-se em 
condição essencial para o alinhamento das diferentes compreensões e posições, tendo em 
vista a questão ambiental e a promoção social e fi nanceira das famílias de trabalhadores 
envolvidas. 

Assim, em um círculo virtuoso, o processo produtivo em bases novas e compatíveis 
com a sustentabilidade dos recursos naturais levou ao fortalecimento das organizações 
sociais.

No contexto da estruturação e fortalecimento das iniciativas produtivas, a organização 
comunitária gerou corresponsabilidade no planejamento, na implementação, no 
monitoramento e na avaliação das ações conjuntas de manejo sustentável, na elaboração 
de códigos de conduta em trabalhos na fl oresta, no estabelecimento de contratos com os 
agentes do mercado comprador, bem como pela obtenção de melhorias da infraestrutura 
física produtiva, comunitária e de serviços básicos demandados nas comunidades.

Outro fator determinante para o êxito das iniciativas foi o apoio para a conjugação 
de esforços entre organismos públicos e privados, em bases dialogadas e voltadas ao 
atendimento dos interesses da conservação da biodiversidade, como também dos 
propósitos sociais e econômicos dos extrativistas, ribeirinhos e demais agentes das 
cadeias produtivas. 

Com relação à conservação da biodiversidade, a organização social contribuiu para o 
estabelecimento de planos de manejo e de outros instrumentos de gestão da UC, nos quais 
ocorre a integração de saberes tradicionais, técnico-científi cos, institucionais e normativos. 
Forneceu também motivação permanente, na conduta individual e profi ssional, visando a 
mudança de comportamento em relação à conservação dos recursos naturais, em virtude 
do compromisso ambiental assumido por todos. Fortaleceu, assim, a compreensão sobre 
a importância da conservação da biodiversidade para a manutenção e reprodução social 
por meio de iniciativas produtivas sustentáveis.

No que diz respeito à participação e controle social na gestão das unidades de 
conservação, as organizações sociais conferiram maior importância à representação dos 
comunitários nos espaços de consulta e decisão, com destaque para o Conselho Gestor. 
Foi demonstrado também que as entidades comunitárias e gestoras das iniciativas 
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produtivas passaram a atuar como parceiras no monitoramento e controle das unidades, 
na implementação das atividades de manejo dos recursos naturais e na divulgação da 
atuação das UC na região. Destaca-se a atuação na prevenção de incêndios, na inibição da 
caça, do garimpo e da extração ilegal de madeira nas UC, evidenciadas, em alguns casos, 
de forma signifi cativa.

b) Capacidade de infl uência institucional do ICMBio

O ICMBio é reconhecido pelos extrativistas, comunitários e por atores externos às 
unidades como o principal parceiro na estruturação da iniciativa de inclusão produtiva 
nessas unidades de conservação. Essa compreensão ocorre pela atuação do órgão 
ambiental como:

• articulador de parcerias e defensor de direitos dos grupos/comunidades extrativistas 
com relação ao uso dos recursos naturais da UC;

• coordenador dos trabalhos de defi nição de instrumentos de gestão nas UC, dos 
planos de manejo sustentável com regramento para a realização de atividades produtivas, 
exigências de contrapartida do mercado comprador/consumidor em relação a condições 
mais justas e seguras de trabalho, acompanhamento do cumprimento de cronogramas 
de implementação, monitoramento e avaliação das atividades e dos resultados obtidos;

• viabilizador da maior aproximação com universidades, instituições de pesquisa, 
instituições parceiras da iniciativa e outros órgãos ambientais;

• promotor da geração de conhecimento institucional, passível de replicação;

• estimulador do diálogo entre os diferentes atores;

• facilitador dos trâmites burocráticos para o cumprimento de normas e formas de uso 
dos recursos naturais;

• apoiador da diversifi cação da atividade produtiva por meio da facilitação para o 
exercício de outras iniciativas de extrativismo e para a exploração de um novo produto 
fl orestal, como, por exemplo, sementes, no caso da Flona Carajás;

• agente promotor do controle social para a conservação, com a inserção de comunidades 
como parceiras e “fi scais” do meio ambiente;

• promotor de capacitações e de assistência técnica para os extrativistas e 
comunitários;

• incentivador da ampliação do conhecimento e das práticas que agregam valor ao 
produto manejado;

• parceiro principal na formalização de contratos com agentes do mercado comprador 
da produção extrativista, defi nindo, com sua autoridade, as garantias necessárias para os 
trabalhadores e para a conservação da natureza;

• divulgador da UC, em função da boa aceitação dos produtos manejados no mercado 
e pelos resultados positivos em termos da conservação da biodiversidade e dos recursos 
naturais.
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4. APRENDIZADOS GERAIS            E RECOMENDAÇÕES

O ICMBio decidiu realizar a Sistematização de Experiências de forma conjugada com 
a metodologia de Aprendizados Organizacionais para melhor conhecer os resultados, 
aprendizados e recomendações provenientes das iniciativas de inclusão produtiva 
desenvolvidas em UC de uso sustentável, com a fi nalidade de absorver e compartilhar o 
aprendido.

O trabalho empreendido permitiu captar os saberes individuais e coletivos e a 
interpretação crítica sobre as iniciativas, feita pelos sujeitos sociais envolvidos, e traduzi-
los em um formato de comunicação que explicita a importância do aprendizado em equipe, 
que é maior do que aquele oriundo das inteligências e das capacidades individuais.

Esse esforço de todas as pessoas e instituições envolvidas tem por objetivo o 
aprimoramento das ações e relações para a conservação da biodiversidade e a melhoria 
da qualidade de vida das populações residentes em UC de uso sustentável. Isso implica 
falar em refl exões e ações contínuas, bem como no fortalecimento de espaços de decisão 
favoráveis à mudança e ao aprimoramento institucional. 

Os aprendizados gerados em cada iniciativa de inclusão produtiva e nas reuniões 
de aprofundamento e validação realizadas com lideranças comunitárias, gestores e 
coordenadores de processos possibilitaram as contribuições que se seguem, em termos 
de aprendizados gerais e recomendações, numa perspectiva até agora parcial, posto que 
ainda carecem de análise mais abrangente de todos os macroprocessos e das diferentes 
diretorias deste Instituto, bem como de outros entes afetos ao tema. 

As afi rmações abaixo apresentam, em sua essência, uma provocação ao debate intra 
e interinstitucionais. Não são, portanto, verdades acabadas, mas possibilidades para o 
aprendizado e para a construção de cenários cada vez mais adequados à conservação da 
biodiversidade e à inclusão social e produtiva nas UC. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA

• A capilaridade das organizações sociais reforça as suas estruturas nas bases e 
confere maior efi ciência para a produção extrativista, e respalda outros níveis de 
decisões comunitárias. 

• A participação das comunidades, de forma autônoma, nas atividades desenvolvidas 
na unidade com foco na produção sustentável é fundamental para o sucesso e o 
empoderamento desses grupos.

• A defi nição clara dos objetivos e papéis de cada organização social nas UC evita 
confl itos institucionais e a sobreposição de interesses.

• As iniciativas produtivas coletivas, envolvendo diferentes parceiros (comunidades, 
instituições governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada), geram 
conhecimentos e benefícios para todos.

• O conhecimento tecnológico é essencial para a superação dos desafi os logísticos e 
de infraestrutura. 
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• A assistência técnica deve contemplar assessoria e capacitações adequadas à 
realidade dos extrativistas, que possam, de fato, ser absorvidas e adotadas pelas 
comunidades, contribuindo para a geração de saberes e fazeres que promovam a 
autonomia.

• A organização e capacitação dos produtores para o manejo e comercialização 
resultam em menor pressão aos recursos naturais e na melhoria das condições de 
qualidade de vida.

• É importante que as organizações sociais envolvidas no manejo dos recursos 
naturais estejam preparadas e capacitadas para lidar com as demais necessidades de 
uma iniciativa produtiva como: capacidade técnica, sustentação fi nanceira, gestão 
contábil, gestão da comercialização, representatividade e legitimidade da base e 
das lideranças, relações e parcerias, e colaborações e alianças institucionais. 

• As experiências de inclusão produtiva reforçam a importância da transparência nas 
instâncias e mecanismos de gestão participativa da UC e dos empreendimentos 
comunitários. Entre outros benefícios, promovem o sentimento de pertencimento, o 
envolvimento dos jovens e das mulheres e despertam o interesse dos comunitários 
em participar.

• A organização e a dinâmica do trabalho devem ser defi nidas e estabelecidas pela 
própria comunidade, garantindo-se, assim, a manutenção das formas de produção 
tradicional e de comercialização, mesmo as mais especializadas. 

• O posicionamento da equipe de gestão da Unidade de Conservação, junto à iniciativa 
produtiva, contribui para o sucesso ou retrocesso da atividade. 

• Deve-se buscar a aproximação do ICMBio com instituições de pesquisa e 
universidades, com o intuito de gerar conhecimento a respeito da cadeia produtiva. 

• Nas iniciativas de inclusão produtiva, é necessário trabalhar de forma articulada o 
fortalecimento da identidade local e o aprimoramento das capacidades e habilidades 
das organizações.

• É essencial trazer para a legalidade e institucionalidade as práticas produtivas 
já realizadas pelas comunidades, sempre considerando os modos de vida e de 
organização tradicional. 

• Atentar para a inclusão de mulheres e jovens às atividades, ampliando também a 
sua participação social na gestão das UC. 

• A comunicação é elemento importante. Quando falha ou quando leva à concentração 
de informações entre poucas pessoas, provoca desentendimentos entre o indivíduo 
ou grupo apoiado e o restante da comunidade.

• A presença de lideranças atuantes contribui para a efi ciência das instâncias de 
gestão participativa.
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• O fortalecimento dos Centros Especializados do ICMBio permitirá que a sua atuação 
seja mais próxima das iniciativas produtivas, a exemplo do que foi feito na Resex 
do Lago do Cuniã, em Rondônia. 

• Relatórios de exploração de iniciativas produtivas devem servir como ferramentas 
de gestão da atividade produtiva e funcionar como instrumentos essenciais para 
aproximar extrativistas dos gestores da UC, por serem ferramentas úteis na solução 
de entraves. 

• Iniciativas de manejo bem sucedidas inspiram a adoção de práticas sustentáveis 
por outras comunidades. 

• A baixa rotatividade de equipes do ICMBio nas UC, quando ocorre, e a presença 
de gestores e técnicos com perfi s adequados aos desafi os socioambientais 
das unidades são condições muito importantes para uma boa estruturação das 
iniciativas produtivas.

• A lógica do cuidado com as futuras gerações das comunidades agroextrativistas, 
vinculada à manutenção do território e à utilização consciente dos recursos 
socioeconômicos e naturais de um determinado local, pode auxiliar na diminuição 
de movimentos migratórios e na diminuição de confl itos pela terra e pelo uso dos 
recursos naturais. 

• As ameaças à segurança alimentar levam a crises nas estruturas econômicas e ao 
uso não sustentável dos recursos naturais, levando à diminuição dos estoques 
pesqueiros e da produção agroextrativista.

• Os órgãos federais, estaduais e municipais devem estimular iniciativas de acesso 
a políticas públicas de fomento a iniciativas produtivas em UC de uso sustentável 
e estabelecer mecanismos de acompanhamento e de ajustes necessários de forma 
conjunta com as comunidades.

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

• O manejo dos recursos naturais desperta na comunidade a consciência sobre 
a importância destes para a sua manutenção e reprodução social, econômica e 
cultural. E a sustentabilidade ambiental e econômica é fortalecida por meio da 
educação, inovação e incentivo à participação social.

• A presença comunitária realizando manejo fl orestal adequado apresenta bons 
resultados para a conservação. 

• Os espaços de participação de base são essenciais para o alinhamento entre 
comunitários, lideranças e órgão gestor. A gestão de grandes áreas, como as 
de Reservas Extrativistas e Florestas Nacionais com forte presença humana, 
só é possível via parcerias com entes públicos e privados e o envolvimento das 
comunidades locais.
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• As parcerias com entes federais, estaduais, municipais e privados possibilitam 
o aproveitamento de recursos e potencialidades locais e são essenciais para o 
trabalho do ICMBio. 

• A agregação de valor social e ambiental à produção é fundamental para garantir 
a sustentabilidade da ação, pois, com o devido valor reconhecido, a exploração 
passa a ser consciente e equilibrada, gerando receita e renda sufi cientes para a 
manutenção da atividade produtiva e redução dos impactos ambientais negativos. 

• É importante constatar a mudança na percepção dos comunitários sobre a melhoria 
na produtividade dos recursos naturais como resultado do manejo. 

• É possível estabelecer uma relação saudável entre empreendimentos sociais e a 
gestão das UC, buscando o uso racional dos recursos associado à qualidade da 
gestão (sustentabilidade social, econômica e ambiental). 

• A consolidação das iniciativas produtivas com práticas de manejo adequado garante 
o monitoramento das áreas, gera conhecimento, diminui a presença de invasores e 
as atividades ilegais. 

• Investimentos na exploração diversifi cada de recursos naturais, no benefi ciamento 
de produtos e em serviços geram bons resultados para a sustentabilidade ambiental 
e socioeconômica. 

• O interesse e compromisso ambiental de jovens e mulheres pode ser aproveitado 
por meio da criação de novas frentes produtivas sustentáveis.  

• A sustentabilidade das atividades constitui-se no ponto de equilíbrio entre 
conservação, aperfeiçoamento da produção, gestão de confl itos e controle de 
estoques naturais. 

• A gestão participativa da UC, com atuação efetiva das comunidades, que são as 
principais interessadas na utilização, conservação e manejo dos recursos naturais, 
é uma forma efi caz de se conduzir ações em grandes territórios, com poucos 
recursos fi nanceiros e humanos. 

• Existe a necessidade de produzir informação qualifi cada para subsidiar e 
fundamentar as decisões de manejo dos recursos naturais, gestão da UC e dos 
empreendimentos comunitários, fortalecendo a gestão compartilhada da unidade 
de conservação.

• O manejo é fonte de informação e conhecimento, que contribui para a conservação 
dos recursos naturais. 

• Buscar a garantia de que o recurso da compensação ambiental das UC atingidas 
por atividades geradoras de grande impacto ambiental, como a mineração, seja 
direcionado para a própria UC. 
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• Difundir a criação e o uso de padrões e ferramentas de monitoramento e avaliação 
do manejo. 

• O ICMBio deve investir em políticas internas para diminuir a rotatividade de 
servidores nas UC e qualifi car o seu quadro em gestão socioambiental. 

• Uma maior aproximação entre unidades de conservação e centros de pesquisa e 
conservação deve ser fortalecida pela articulação com universidades e/ou instituições 
de pesquisa, o que levará a maior estruturação das atividades produtivas.

Difundir a criação e o uso de padrões e ferramentas de monitoramento e avaliação 

O ICMBio deve investir em políticas internas para diminuir a rotatividade de 

Uma maior aproximação entre unidades de conservação e centros de pesquisa e 
conservação deve ser fortalecida pela articulação com universidades e/ou instituições 

Difundir a criação e o uso de padrões e ferramentas de monitoramento e avaliação 

O ICMBio deve investir em políticas internas para diminuir a rotatividade de 
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