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RELA TÓRIO DE ATIVIDADES 
CNPT -1999 

1. FINALIDADES DO CNPT/IB~MA 

Promover a elaboração, a implantação de planos, programas, projetos e ações 
demandadas pelas populações tradicionais, especificamente para fomentar o 
desenvolvimento sustentado, implantar e desenvolver reservas extrativistas e apoiar a 
articulação institucional visando beneficiar estas populações. 

2. LINHAS DE ATUAÇÃO DO CNPT EM 1999 

2.1 - Execução de atividades "Aqministrativas e Burocráticas do 
Serviço Público" 

Esta linha de atuação corresponde todas as atividades inerentes ao fato do CNPT 
ser uma unidade do IBAMA, com: 

- Participação em reuniões da Diretoria do IBAMA 
- Elaboração de documentos de restruturação do IBAMA 
- Participação em reuniões e treinamentos próprios da administração 
do IBAMA. 

- Elaboração de pareceres e de documentos solicitados pelo IBAMA 
Representação do IBAMA em reuniões, comissões e eventos 
relacionados com populações tradicionais. 

2.2 - Apoio a Populações Tradicionais. 

Esta linha de atuação está ligada às atividades realizadas pelos técnicos 
do CNPT nos Estados, a saber: 

' - Assessorias e orientações em aspectos de organização 
- Orientações sobre produção e comercialização 
- Capacitação de lideranças e comunidades 
- Elaboração de Projetos comunitários 
- Apoio financeiro para execução de projetos 

2.2.1 - Projeto Piloto de Manejo Sustentável do Extrativismo da 
Borracha na Amazônia (SRA 95/029) 

O Projeto teve seu inicio em janeiro/96, quando visava implantar 1 O (dez) usinas 
para beneficiamento de borracha. Estudos realizados ao longo dos anos de 1996/97 
provaram que a região produtora não preenchia os requisitos indispensáveis para 
comportar tal número de usinas. Assim, foi decidido com os produtores e lideranças 
extrativistas a implantação de apenas 03 (três) usinas, nas localidades de Cruzeiro do Sul, 
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Feijó (AC) e Porto Velho (RO). Este fato, aliado à mudanças na política nacional da 
borracha (Lei Nº 9.497 de 12/08/97) e no mercado internacional e nacional da borracha, 
indicaram a necessidade de reformular o projeto. Nesta reformulação, o Projeto passou a 
centralizar 04 (quatro) objetivos imediatos: 
1. Implantar 03 (três) usinas de beneficiamento de borracha para Cooperativas de 

Seringueiros da Amazônia; 
2. Implantar 80 (oitenta) Ilhas de Alta Produtividade (IAP's); 
3. Desenvolver tecnologias simplificadas para produção de borracha na Amazônia; 
4. Fortalecer 50 (cinqüenta) comunidades extrativistas mediante a capacitação .em 

aspectos organizacionais e de produção, fornecendo-lhes apoio ·técnico e financeiro 
para execução de projetos produtivos de melhoria familiar. 

2.2.1.1 • RESUL TACOS ALCANÇADOS 

Implantação de Usinas 

A seleção dos 03 (três) municípios - Cruzeiro do Sul, Feijó (AC) e Porto Velho (RO), 
obedeceu a quatro critérios técnicos básicos: abundância de matéria prima, possibilidade 
de transporte, organização dos produtores e infra-estrutura disponível (água, energia 
elétrica, local para construção, etc.). 

Decidiu-se também pelo aumento da capacidade de processamento das usinas de 
50 Vmês para 120 Vmês, considerando as indicações dos estudos de viabilidade 
econômica deste tipo de empreendimento. 

Implantação de 50 (cinquenta) unidade de produção de borracha natural tipo FDL - 
Folha de Defumação Líquida, na Reserva Extrativista do Alto Juruá, município de Cruzeiro 
do Sul, no Estado do Acre. 

O projeto arquitetônico para construção e funcionamento da usina em Porto Velho 
foi elaborado, sendo que o mesmo projeto, com pequenas adaptações, servirá para Feijó. 
O custo para colocar em funcionamento a usina é de aproximadamente R$ 550.000,00 
(quinhentos e cinqüenta mil reais). Os trabalhos em Porto Velho encontram-se adiantada, 
os equipamento já forma adquiridos e previsão do termino da obra da usina esta previsto 
para dezembro de 1999. 

Considerando os recursos dispon'íveis no PNUD, em reunião desta coordenação 
com os representantes extrativistas, foi decidido pela manutenção da instalação da usina 
apenas em Porto Velho. Os trabalhos em . F.eijó e o pleito de Cruzeiro do Sul estão 
atrelados à liberação de mais recursos . \ \ 

Com o objetivo de considerarmos experiências anteriores e ao mesmo tempo não 
interrompermos a produção de borracha nas três usinas construídas e doadas pelo IBAMA 
às Cooperativas de Xapuri (AC), Sena Madureira (AC) e Santarém (PA), o Projeto SRA 
95/029 prestou-lhes assessoria, consultoria e treinamentos em técnica de beneficiamento, 
além de prestar serviços como ampliar a capacidade de um poço (Xapuri), dobrar o 
número de carrinhos de secagem de borracha e reformar a estufa de secagem 
(Santarém), manter um técnico qualificado contratado (Santarém). 

Ilhas de Alta Produtividade 

As IAPs - /lhas de Alta Produtividade são pequenos plantios de seringueira (Hevea 
sp) em áreas de roçados ou capoeiras, espaçados entre si e rodeados pela diversidade da 
floresta natural. Preferencialmente consorciados em Sistemas Agroflorestais tendo a 
seringueira como cultura principal, possibilita a produção a curto, médio prazo 
maximizando o uso dos recursos naturais através dos princípios da sucessão ecológica. 
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Esta atividade visa valorizar os seringais nativos, mediante a implantação de 
sistemas agroflorestaís com predominância da seringueira. Além do objetivo econômico à 
médio prazo, esta experiência promove o monitoramento e avaliação fitopatológica da 
seringueira plantada em pequenas parcelas no coração da floresta e a seleção de 
indivíduos mais produtivos. 

Foram mantidas as 38 IAP's já implantadas anteriormente à inserção desta 
atividade no BRA 95/029, permanentemente monitoradas por (01) um engenheiro 
agrônomo, (02) dois biólogo, 01(um) Economista e (12) doze paraflorestais. 

Foram ministrados 12 cursos de treinamento para formação de paraflorestaís ou 
lideres das comunidades preparados para acompanhar semanalmente os experimentos e 
transferir conhecimentos aos seringueiros proprietários da área. 

O projeto adquiriu 9 (nove) equipamentos, sendo (03) três Pluvíografo com data 
Logger, 3 (três) Estação de Coleta e (03) três Termo Higrógrafo Mod. TH 508. 

Tecnologias para Produção de Borracha na Amazônia 
' 
' Produção de Folha por Defumação Uquida (F.D.L) 

Este processo consiste em produzir no próprio seringai à partir do látex, um tipo de 
borracha apta a ser empregada diretamente pela indústria, sem precisar de processos pré 
industriais de lavagem, transformação e secagem. 

A F.D.L. é uma borracha totalmente pura, sem alterar suas características básicas 
naturais, com graus de sujidade e umidade mínimos, assemelhada à Folha Clara Brasileira 
ou à Folha Fumada Brasileira. A incorporação de produtos preservantes é feita, não 
através de defumação, mas mediante a agregação de um líquido ácido (coagulante) com 
características preservantes (ácido pirolenhoso) durante o processo produtivo. Através do 
controle da espessura da folha, por calandras desenvolvidas especificamente para este 
estudo, a secagem é feita ao ar livre e na sombra, dispensando o uso de estufas. 

Em parceria com o Laboratório de Química da Universidade de Brasília, sob a 
coordenação do Professor Floriano Pastore, foram montados 60 (sessenta) unidades 
familiares produtivas da F.D.L., nos Estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Após 
09 (nove) meses de acompanhamento 'contínuo de técnicos do IBAMA, os resultados 
foram altamente significativos, uma vez que o processo foi totalmente dominado pelos 
extrativistas que produziram mais de quatro toneladas de borracha da melhor qualidade, 
confirmada por análises laboratoriais do CE~EpO e do LPF/IBAMA. 

As amostras, examinadas por cinco indústrias consumidoras do Rio Grande do Sul, 
foram suficientes para despertar grande interesse por este novo produto, que alertaram 
sobre a sua característica inodora, não peculiar da borracha natural durante o 
processamento, o que causa desconforto à população vizinha à indústrias . 

A viabilidade econômica deste processo produtivo ficou demonstrado em um estudo 
realizado por este CNPT. 

O resultado desta pesquisa abre uma opção concreta de valorização do seringai 
nativo, pois permite a agregação de valor ao produto no próprio seringai. possibilitando a 
produção à nível familiar, evitando tanto o transporte do látex ou borracha bruta por longas 
distâncias e a defumação nociva à saúde do seringueiro. 

O montante gasto para a implantação e execução da segunda etapa do projeto 
piloto na Resex do Alto Juruá foi da ordem de R$194.787,00. Com o objetivo de não 
desestimular as famílias produtoras, a borracha produzida está sendo adquirida pelo 
projeto até que seu executor encontre nova fonte financiadora para a expansão e difusão 
da tecnologia. 



O objetivo geral deste trabalho é viabilizar uma forma sustentável de trabalho e 
renda para os extrativistas daquela RESEX, propiciando condições de sua permanência 
na floresta, evitando o êxodo rural e, ainda, preservado a floresta e da cultura onde vivem 
as comunidades extrativistas. 

Os resultados alcançados pelo projeto, foram: 
Cerca de 1.500 kg de FDL já produzidas e compradas, estocadas nas cantinas 
localizdas: Foz do Tejo, Rio Machadinha, Rio Manteiga, Foz do _Bagé e Rio 
Amôneo; 
Cerca de 46 seringueiros já produzem normalmente a FDL; 

- A tecnologia de produção da FDL foi bem assimílada pelos produtores; 
Preparação do questionário de monitoramento e sua correção após experiência 
prática de aplicação com 41 seringueiros; 
Preparação da Tabela de Classificação de FDL; e 
Preparação do Manual de Procedimentos da Associação de produtores . · 

Borracha Estendida com Óleo 

' Atividade que vem sendo desenvolvida em parceria com o SENAI/CETEPO desde 
o último mês de setembro, quando pretende-se desenvolver tecnologia simplificada de 
produção de borracha denominada especial, à partir do látex. No momento, as folhas 
preparadas com a incorporação de óleo mineral estão sendo testadas e caracterizadas 
tisico-quimicamente. Para fins comparativos, a borracha estendida com óleo e as 
borrachas produzídas convenciona/mente como o GEB (Granulado Escuro Brasileiro) e 
PSD (placa Bruta Defumada) estão sendo submetidas ao processamento e incorporação 
de produtos. Os resultados, embora preliminares, demonstraram uma redução de energia 
elétrica de cerca de 51%. 

Para conclusão do projeto foram repassados ao CETEPO R$ 32.628,00. É 
necessário ressaltar que o BRA 95/029 não · contempla fases posteriores ao 
desenvolvimento desta tecnologia, que possui características perfeitamente agregáveis à 
da FDL As tecnologias, neste caso, poderiam ser associadas fornecendo mais uma opção 
de produção ao seringueiro da Amazônia. 

Fortalecimento de Comunidades Extrativistas 

As atividades compreendidas por este objetlvo visam alcançar três metas principais: 
1. Organizar e capacitar melhor os extrativistas para a exploração da borracha; 
2. Apoiar a diversificação da economia extrativista, uma vez que a borracha não encontra 

mercado em muitas localidades e 
3. Fortalecer institucionalmente o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), órgão 

representativo dos extrativistas. 

Através do projeto e com apoio das 20 (vinte) representações do CNPT e CNS 
foram identificadas e selecionadas as comunidades e organizações a serem beneficiadas, 
nos seg1,.1intes êstadcs e Municípios: 

, ACRE: Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Maneio Lima, 
Tarauacá, Feijó, ·Rio Branco, Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil, Sena Madureira, Seringai 
Sta. Ana, Tabatinga, Amapá, Canamary (Margem do Rio Lace), Capixaba do Rio Branco - 
Seringai Vila Nova, Remanso, Sta. Flora, Amélia e, Bom Fim; Porto Acre e Soca do Acre - 
Seringais Amapá, Nova Axíoma, Andirá, Natal, Redenção, Lua Nova, Sta. Filomena, Entre 
Rios. 

, AMAPÁ : Município de Laranjal e Vitória do Jari - Rio Bispo, Açaiguba, 
Santana, Mamorana, Pau de Cabeça, Matauaú, Igarapé dos Paus, Laranjal, Anari, São 



..•.. 
Tomé, ltapira, Tambaqui, Maitá, Boca do Baço, Mangueira, ltaboca, Serrinha, Sta. Clara, 
São Pedro, Sororoca, Agua Branca, Aningal, Martins, Marinho, Acampamento, Santarém, 
São João do Paraíso, Sta. Rita, Tapereira, São Sebastião, Conceição do Muriacá, Boa 
Vista, Comércio, Sta. Helena, Aterro, Terra Vermelha, Poção e Ariramba. 

» AMAZONAS: Guaiará, Médio Juruá - Carauarí, Boca do Acre, Rio Jutaí, 
Auti-Paraná, Fonte Boa, Catuá - lpixuna, Copeá, Coari - Tefé, Maraã, Capanazinho - 
Manicoré .. 

» PARÁ: Gurupá, Breves, Augusto Corrêa, Vizeu, Novo, Acará, 
Tapajós/Arapiuns, Comunidades de Várzea/Maicá, Comunidades de. Várzea, ltaituba, 
Óbitos, Oriximiná, Almeirim (Vila de Arumanduba, Curuá, Aktumã), Alenquer {Rio Curuá, 
Aveiro), Gurupá, Nova lpixuna, Santarém, Santa Bárbara,· Marabá, Alenquer, 
Jacareacanga, Tucuruí. 

)"' PERNAMBUCO: Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Abreu do Una, 
Abreu, Lima, Porto Jatobá, lpojuca, Ponta de Serambi, Carpina, Barragem de Carbina, 
Kambiwá, lbimirim, Reta do Mirim. · 

)"' RONDÔNIA: Machadinho D'Oeste, Porto Velho, Guajará Mirim, Jaci Paraná, 
Candeias do Jamari, Costa Marques, Rio Pacâás Novos, Cunã, Jaci Paraná, Cautário, 
Tapajara 

> RORAIMA: São João da Baliza, Caracari, Município do Cantá. 
> TOCANTINS: São Miguel do Tocantins -Augustinópolis. 
)"' MARANHÃO: Viana, São Luís, Imperatriz, Ciriacó, Mirinzal-Frechal 
A seguir foram elaborados os conteúdos para os treinamentos em aspectos de 

organização, gerenciamento e melhoria da produção. Num segundo momento passou-se a 
executar os treinamentos 

Treinamentos realizados: 

a) Organização Comunitária 

ESTADO Nº. TREINAMENTOS Nº. PARTICIPANTES 
.. - .· ·- 

Acre . 07 180 
Amazonas - 03 60 
Maranhão 01 30 

Pará 03 · 90 
Tocantins 01. · 30 
Rondônia 02 30 
TOTAL !Erro de sintaxe,) !Erro de sintaxe, ) 

' 

ESTADO . - - ·. '~ Nº. TREINAMENTO Nº. PARTICIPANTES 
- . 

· Maranhão 1 30 
Pará 2 60 

TocantJns 2 57. 
Rondônia 4 108 
TOTAL ! Erro de sintaxe, ) !Erro de sintaxe,) 

Foram ainda realizadas 07 (sete) assembléias gerais de associações e 
cooperativas para melhorar a administração e gerenciamento. Cinco comunidades foram 

· orientadas e assessoradas para legalizar sua organização. 



... 
Implantação de Projetos Alternativos de Produção 

Estes projetos visaram principalmente a agregação de valor a produtos extrativistas - 
como borracha (Couro Vegetal), castanha, açal, cupuaçu, artesanato, pescado, transporte 
da produção e recuperação de infra-estruturas. 

ESTADO Nº. DE PROJETOS VALOR 
PRODUTIVOS* (R$) . 

Acre 3 3.777,50 
Amapá 1 3.343,00 
Amazonas 6 30.314,00 
Maranhão 2 29,237,21 
Pará 25 152.580,00 
Tocantins 3 \ 12.479,43 
Rondônia 13 . 74.427,22 

TOTAL 51 303.248,36 

Fortalecimento do Conselho Nacional dos Seringueiros 

Viagens para organização do CNS e de suas regionais, realizadas pelo seu 
Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo e outras lideranças também fizeram 
parte deste ·programa. Além destas viagens. foram também custeados deslocamentos 
para a reunião do Conselho Deliberativo do CNS e para participação em reuniões de 
definição de políticas públicas e de capacitação dos seus membros. 

As representações regionais do CNS foram dotadas com equipamentos de 
informática e de transporte. 

Foram repassados recursos para manutenção de 15 representações do CNS, no 
valor de R$ 261.434,67 {duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos). · 

O Projeto custeou o salário anual do Secretário Executivo do CNS e do Auxiliar 
Administrativo. 

Estes investimentos deram como resi.iitado o funcionamento normal dos escritórios 
do CNS, dando apoio aos extrativistas e de medo especial aos seringueiros. 

2.3 - ~onsolidação de reservas e criação de novas 
·reservas. 

Entre as 13 (treze) reservas existentes, 04 (quatro) são atendidas pelo projeto 
Reservas Extrativistas do PPG- 7 que compõe a 4ª linha de ação. Aqui nos referimos aos 
trabalhos realizados nas outras reservas, e ainda os estudos para criar novas reservas. 

2.3.1 - Reservas Extrativistas em fase de estudos 



'• . 
RESERVAS EXTRATIVISTA.EM í:STODõ 

. ~ 

Nome da Reserva Estado NO de Famflat IAreafha) suuação Atual do Procea, 
Resex de Almenm PA 100 6.000 L.e,,antamento sócio-econõmico fase inicial 
Resex do Alto Tarauacá AC 181 150.000 L.e.antamento fundiério em fase de com:lusao 
Resex da Bala do lgape BA 903 96.000 Lwantamento fundiário em fase de conc:lusão 
Resex do Baixo Jurué AM 103 188.000 Concluído encaminhado ao MMA 
Resex do SatOQue CE 132 . lel.antamento sócio-econõmico fase inicial 
Resex do corumbau BA 340 . L.e,,antamento sóeiG-eConõmico fase inicial 
Resex do Delta do Pamalba MA/Pf 3600 . Lwantamento fundiário fase iicial 
Resex de ltaipú RJ 119 • Conclufdo encaminhado ao MMA 
Resex do Lago do cun;a RO 350 104.000 Concfufdo encaminhado ao MMA 
Resex do Lago do Tucurul PA 6000 241.000 Concfufdo encaminhado. ao.MMA 
Resex da Mata Norte PE 420 • Lwantamento sóeio-econõmrco fase inicial 
Resex do Mutum PA 32 21.606 Levantamento liJndiéno fase linaJ 
Resex de Soure PA 278 128.000 lel.entamento fundiário fase final 
Resex Rrozinho da Liberdade AC 178 400.000 Levantamento fundiário fase final 
Resex do Rio Juta! AM 116 250.630 Concluído encaminhado ao MMA 
TOTAL 12852 1.585.236 ·QBS: Areas em medição 

2.3.2 - Reseva criada em .1999 

Resex Lago do Cuniã/Ro 

A Resex do Lago do Cuniã tem uma área de 55.850 ha (cinquenta e cinco mil, 
oitocentos e cinquenta hectares}, localizada nos municípios de Porto Velho, Estado de 
Rondônia. Nesta região vivem cerca de 58 famílias, que em harmonia com a floresta, tiram 
dali o seu sustento. Organizados em formas de pequenas comunidades, trabalham desde 
de 1985 pela criação da Reserva, apoiados por movimentos ambientalistas locais e 
nacionais, tiveram o seu esforço reconhecido com a publicação do Decreto nº 3.238 de 1 O 
de novembro de 1999. 

2.3.3 • Trabalhos de Consolidação das Reservas Extrativistas 
Marinhas 

)- Resex Marinha de Pirajubaé - se 

Foram realizados trabalhos de monitoramento das características fisico-quimicas 
das águas do Rio Tavares. '. • 

Vistoria das obras realizadas pelo Governo do Estado no aterro da Via Expressa 
Sul, deu origem as medidas mitigatórias a serem cumpridas pelo Estado e estamos 
acompanhando; 

Realização de cursos profissionalizantes em conjunto com o SESI 

)- Resex Marinha de Arraial do Cabo - RJ 

A Resex de Arraial do Cabo tem sofrido muitas invasões por grandes embarcações 
atuneiras que insistem em transgredir a legislação vigente. Por esse motivo foram 
realizadas diversa ações de fiscalização, resultando na autuação de várias embarcações. 

O Plano de utilização foi concluído e encontra-se em fase e editoração. 
Foi elaborada a tabela de arrecadação para visitantes e embarcações. com o 

objetivo de normatizar o trânsito e turismo no interior da reserva. 
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" ,..... .•. . 
2.4 - Coordenação e execução do Projeto Reservas Extrativistas ; -: · : 

d PPG 7 
. . . ..;.:< . ", -! ;. ;: o - ·:·,:. ., .. · ... : 

O apoio que o IBAMA vem prestando às populações tradicionais, concretza-ee na · 
seleção de áreas prioritárias onde existem conflitos sociais, mas também há vocação 
ambiental para proteger os recursos naturais. Ali as populações são organizadas e 
capacitadas não só através de ações típicas de educação ambiental, mas também por 
meio de atividades para elevação da renda e melhoria das condições de vida. Outras 
vezes os resuftados se concretizam na criação e implementação de reservas extrativistas, 
forma moderna de unidade de conservação para promover o desenvolvimento sustentado. 

2.4.1. EFETIVAÇÃO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS 

Reserva Extrativista-do Rio Cajari · 

a) Realizado o Levantamento Fundiário e delimitação de propriedade e identificação dos 
imóveis que encontram dentro da RESEX, pela empresa MAPA-Engenharia e 
Construção Ltda; . 

b) Das 30 (trinta) Ações de Desapropriação ajuizadas em 1992, existem 14 processos 
com decisões favoráveis relativas à discussão da Decadência do Direito para iniciar o 
processo de desapropriação. Nestas ações está sendo iniciada a discussão do mérito, 
significa, portanto, que é como se os processos tivessem sido ajuizados somente 
agora e se dará início ao procedimento ordinário em .tomo de 4 processos já está com 
sentença e 2 processos em Execução de Sentença, os demais em fase de perícia e 
duas emissões de posse efetivadas, aguardando devolução de carta precatória para 
solicitar o Registro do Imóvel. Um processo teve um acordo homologado e aguarda o 
cumprimento do acordo por parte do'IBAMA para expedição da emissão de posse. 

c) 14 (quatorze} processos foram julgados EXTINTOS, os mesmos que deverão ser objeto 
de novo ajuizamento da ação a partir da reedição do Decreto da Reserva. O CNPT já 
encaminhou uma solicitação à PROGE/IBAMA visando o ajuizamento das 
desapropriações por interesse social. - 

d) 02 (dois} processos aguardam decisão definitiva quanto ao prazo decadência/; 
e) Foram ajuizados 03 (três) ações d.e desapropriação, entre elas está incluída 54 imóveis, 

que correspondem aos 14 (quatorze) processos julgados desfavoráveis e outros que 
foram identificados pelo levantamento mencionado no item "a". Dessas 03 ações 02 
duas estão com despacho deste 4.1 D:99, determinando a imissão de posse provisória 
deste que o IBAMA efetue o depç,sito do valor oferecido na inicial. No total de 
6.000.000,00 { seis milhões de reais}. • • 

Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto 

a) A partir do depósito da diferença da indenização o Juiz Federal emitiu a posse em 
nome do JBAMA, entretanto ainda não se encontra registrada em cartório. 

b) Os processos na sua maioria estão em fase de publicação de editais e perícia. Essas 
. despesas vem sendo pagas com recursos do projeto. 

e) Já se encontra no MMA o processo nº 02.001.004957/97-83, que trata da medição do 
Ato De~laratório de criação da Resex, para excluir porção da área descaracterizada 
antes mesmo da criação da Resex. Este ato deverá ser feito através de Lei, nos termos 
constitucionais .. 

Reserva Extrativista Chico Mendes 

a) O processo para corrigir dístorções na área, com a reedição do Ato Declaratório de 
Criação da Reserva já se encontra no MMA. 

--------------- -- 



~ . 
b) Foi realizada a manutenção de picadas (limites demarcados) em áreas estratégicas, 

visando melhorar as atividades de controle e fiscalização. · 

Concessão de Uso 

Desde a avaliação realizada em outubro de 1997, onde foi definida uma estratégia 
de ação para encaminhamento dos processos de concessão de uso, houveram 
mudanças nas normas legai~ ·que orientam os procedimentos a serem tomados. 
Adicionalmente, o fato de não existir jurisprudência anteriormente criada, faz com que as 
normas legais vigentes sejam objeto de múltiplas interpretações pelos diversos agentes 
envolvidos no processo. 

Assim sendo, com o advento da Lei Nº 9.636 de 15.05.98, que incorporou na 
análise jurídica o Decreto de 04.08.97, foi definida uma nova estratégia de ayão pelo 
18AMA em conjunto- com o MMA. Através dessa Lei o Congresso Nacional deu 
competência ao Presidente da República a competência de autorizar a Concessão, que 
por sua vez outorga a autoridade competente. 

É importante observar que, os procedimentos adotados pelo IBAMA e MMA, em 
função da interpretação do quadro legal, estão restritos a procedimentos administrativos 
para a outorga de concessão de uso, entretanto, a mesma interpretação precisa ser 
acolhida pela da Secretária de Patrimônio da União - SPU. 

Tivemos várias reuniões na SPU, até que, ·em 30 de março úHimo, ficou acertado 
que deveríamos formalizar o pedido. Assim, foi feito em 19/04/99, para a Resex Chico 
Mendes e Alto Juruá; em 21 de junho de 1999, para a Resex Marinha de Arraial do Cabo; 
e, em 19/04/99, solicitamos um Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Utilização 
gratuita para a Resex Marinha de Pirajubaé. 

Face ao silêncio da SPU relativo a matéria e a desculpa da falta de pessoal que 
conheça as leis ambientai, e através do OF. 574/99, de 29/07/99, a signatária foi cedida 
por um mês a SPU para cooperar nas resoluções das Cessões de Uso e manifestação 
nas áreas destinadas a criação de novas Resex. 

Por fim, pós negociações, solicitamos a transferência para a gestão do JBAMA 
apenas das áreas pertencentes à União {art. 20 da CF), considerado que o 18AMA, já 
seria responsável pelas demais áreas, uma • por força do Decreto, onde o Presidente da 
República determinou a criação, o local, o perímetro, os limites e o interesse social e 
ecológico, tendo como responsável· ó IBAMA. Essa decisão é suprema, e se esta foi a 
vontade do Sr. Presidente, então porque voltaríamos a pedir da SPU que tem delegação 
de competência da Presidência - seria. pedir o que já se foi dado, a outra, com a 
continuidade do processo e desapropria;ão, o IBAMA foi lmitido da Posse de todas áreas 
de propriedade particular, hoje registradas· em nome do IBAMA. 

Quadro resumo do processo de regularização fundiária 

ANDAMENTO EM JUIZO e.MENDES A. R.O.PRETO R. 
JURUA CAJARÍ 

DECRETO DE CRIAÇÃO 99.144/90 98.863/90 99.166/90 99.145/90 

.. 
a~eft539 · 

DATA DE AJUIZAMENTO DAS AÇÕES 1992 1992 1992 1992/ .. 1999 

NÚMERO DE PROCESSOS EXISTENTES 172 14 225 16+3 

!MISSÃO DE POSSE CONCEDIDAS AO IBAMA 168 14 210 2 

REGISTRO EM CART. DA !MISSÃO DE POSSE EM ·FAVOR 168 14 - - 
DOIBAMA 

q 



-. . 
AÇÕES COM SENTENÇAS DE 1° GRAU (1) -172 14 - -2 

AÇÕES NO TRF - P REGIÃO 02 
(2) -103 -6 -50 

AÇÔESNOSTJ - - - - 
(3) 

BAIXA DEFINITNA • CITRANSITO EM JULGADO 63(-) . 2c·-, - 28r, 
(4) 

AÇÕES PASSfVEIS DE CONCESSÃO DE USO 172 14 - -2 

-· .. - '- 

r} Ações aguardando julgamento relativo a Decadência do Oi-eito, e não do mérito da ação de desapropriação. 
r*} Com babca definitiva com relação à decadência do Direito, sendo 14 (quatroze) DESFAVORÁVEIS e 14 (quatorze) 
FAVORÁVEIS, sem julgamento do mérito - fase de perícia. Dos 14 favoráveis há um processo que através de acordo 
homologado aguarda 0- cumprimento de pendências 1ilanceiras para expedição da emissão de posse em nome do IBAMA. 
(***) Favoráveis ao IBAMA, está sendo discutido somente os ~tos para pagamento do ..-alor de indenização. 
{1} AÇÕES CPOM SENTENÇA DE 1º GRAU significa que o expropriado pode recorrer ao TRF. 
{2) AÇÕES NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -TRF significa que o eicpropriado pode recorrer ao STJ. 
(3) AÇÕES NO SUPREMO TRIBUNAL OE JUSTIÇA- STJ sigrifica que nesta instância a decisão é definitiva e não pode ser 
contestada. , . 
(4) BAIXA DEFINITIVA COM TRANSITO EM JULGADO significa que as ações já foram definitivamente julgadas no STJ e 
voltam para a instancia de origem para execução da sentença. Na análise deste item observar quer no caso da Reserva Cajarl, 
a baixa definitiva se refere ao julgamento da Decadência do Direito de Desapropriação. 
Atualização: CNPT/ novembro/99 

2.4.2. ORGANIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA 

Capacitação e treinamento 

a). Reserva do Rio Ouro Preto: 

Em função das dificuldades organizacionais que essa Associação atravessou em 1998/99, 
as atividades de treinamento e capacitação, realizadas no semestre de janeiro a julho com 
302 participantes, foram as seguintes : Ili Encontro de Mulher - Novas Lideranças, 
Treinamento do Plano de Utilização e Estatuto da Associação, li Operação Saúde 
Cidadania, 1 Oficina de Agentes Comunitária, avaliação da organização comunitária e 
também uma avaliação das atividades administrativas para os Diretores e lideranças dos 
núcleos de base e estudo da nova Lei Ambiental, 

,, 
b). Reserva do Alto Juruá: 

Paralelamente a uma avaliação participativa do funcionamento das cantinas comunitárias, 
foi realizado um treinamento em planejamento e execução financeira de atividades 
produtivas, no mês de maio onde participaram 14 pessoas entre cantineiros, Diretores e 
pessoal de apoio da ASAREAJ. 
Adicionalmente, no mês de setembro, por recomendação expressa no relatório de auditoria, 
foi (ealizado um treinamento em execução financeira de recursos do projeto RESEX no qual 
participaram Diretores e técnicos de apoio da ASAREAJ. 

e). Reserva Chico Mendes: 

Em Sena Madureira foram realizadas 02 reuniões para discussão do processo de 
associativismo e o plano de utilização da Resex e um treinamento em conjunto com a 
CPT/AC e o CNS, sobre Assoctatívísrnc, Cooperativismo e na área administrativa, para 

1íl 



.. 
' melhorar a capacidade da Direção das Associações e dos seus assessores no controle e __ 

planejamento financeiro de recursos externos. · 
Em Capixaba e Rio Branco - Seringais Vila Nova, Remanso, Santa Flora , Amélia e Bonfim.~ 
foram realizados 04 (quatro) reuniões, para discussões do processo de criação da. 
Associação. com escolha dos representantes dos moradores que participarão de 
treinamentos. 
Foram realizados 03 treinamentos para lideranças de núcleos de base para 65 pessoas no 
mês de julho. O conteúdo dos treinamentos correspondeu ao Programa de·Treinamento 
desenvolvido dentro do Projeto RESEX. 

d). Reserva do Rio Cajari: 

~ Foram realizados levantamentos das áreas de açaizais, retirada de amostras para o 
inventário e manejo na região do médio Cajari. 

)oi, Reunião com os moradores envolvidos no projeto de recria de camarão em câtiveiro e 
distribuição dos materiais para implantação e visita as regiões do Alto, Médio, Baixo, litoral do 
Amazonas e Rio Ajurixi, onde foram realizadas divulgação, mobilização e organizações das 
comunidades para participar nas quatro reuniões de Avaliações do desempenho da 
comunidades. · . \ . 

)oi, Realização de seminário de ZEE - Zoneamento Econômico Ecológico. 
~ Realização de reuniões com os representantes do núcleos, sobre projeto de casa de 

farinha comunitária e distribuição dos materiais para sua implantação. 
~ Finalização do projeto de capacitação, tratamento e distribuição de água na comunidade 

do Ariramba do Cajari. 
)oi, Foram realizado também treinamento na área administrativa, permitindo melhorar a 

capacidade da Direção das Associações e dos seus assessores no controle e planejamento 
financeiro de recursos externos. 

Educação e saúde 

Foram continuadas as atividades de articulação com os Governos Municipais e Estaduais 
visando intensificar o atendimento dos serviços de saúde educação dentro das Reservas, 
sendo as mais importantes: · 

• Negociações com o Ministério da Saúd~ •. visando efetivar ações do Programa Amazônia 
Solidária nas Reservas Extrativistai. \ nas áreas de Farmácia Básica, transporte, 
vacinação e saneamento básico. ' ' 

• Negociações com o Programa Comunidade Solidária visando acessar material escolar e 
de saúde (continuação de distribuição de kit escolar nas escolas e kit saúde e doação de 
materiais como geladeiras, carteiras .... ); · 

• Acompanhamento e negociação no MEC e FNDE dos projetos de Educação de Jovens 
e Adultos e Aceleração da Aprendizagem, aprovados nos primeiros meses de 98 -com 
recursos repassados às Prefeituras Municipais e para o GT A, a serem iniciados em 
novembro. 

• · Elaboração de Projeto para doação de microscópios, enviado ao SENEP (FNS). 
• Efetivação da proposta de apoio do Programa Farmácia Básica, com o envio de 

medicamentos para os postos de saúde das Reservas Chico Mendes e Rio Cajarí. 
• Elaboração de coletânea de informações socioeconômicas das reservas extrativistas 

para o Programa Amazônia Solidária, visando a negociação de recursos nos Ministérios 
de Saúde e Educação. 

• Elaboração de cartilha de saneamento básico para as Reservas Extrativistas. 
• Elaboração de cartilha para saúde bucal para enfermeiros, professores e moradores das 

Reservas. 
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• Negociações com o Programa Comunidade Solidária visando acessar material escolar e" 

de saúde (continuação de distribuição de kit escolar nas escolas e kit saúde e doaçãode 
materiais como geladeiras, carteiras .... ); 

• Acompanhamento e negociação no MEC e FNDE dos projetos de Educação de Jovens 
e Adultos e Aceleração da Aprendizagem, aprovados nos primeiros meses de 98 com 
recursos repassados às Prefeituras Municipais e para o GTA, a serem iniciados em 
novembro. 

• Elaboração de Projeto para doaçâo de microscópios, enviado ao SENEP (FNS). 
• Efetivação da proposta de apoio do Programa Farmácia Básica, com o envio de 

medicamentos para os postos de saúde das Reservas Chico Mendes· e Rio Cajarí. 
• Elaboração de coletânea de informações socioeconômicas das reservas extrativistas 

para o Programa Amazônia Solidária, visando a negociação de recursos nos Ministérios 
de Saúde e Educação. - 

• Elaboração de cartilha de saneamento básico para as Reservas Extrativistas. . 
• Elaboração de cartílha para saúde bucal para enfermeiros, professores e moradores das 

Reservas. - 
• Distribuição de kit's de saúde e realização de 04 cursos de capacitação para agentes de 

saúde. • \ 
• Curso de alfabetização de adultos na ,Reserva do· Rio Cajarí com recursos do 

CNPT/IBAMA. 
• Acompanhamento das parcerias estabelecidas com os Governos Locais para merenda 

escolar, transporte escolar, contratação de professores, adequação de calendário 
escolar, distribuição de kits escolares e de saúde bucal, assim como, reciclagem de 
professores. 

• Realização de programas semanais de rádio Execução de atividades de saúde 
preventiva e de educação, através da realização de um programa semanal de rádio. 

• Distribuição de medicamentos para todas as Prefeituras da Reserva Chico Mendes 
através do Programa de Farmácia Básica. 

Parcerias efetivadas: 

Prefeitura Municipal de Guajara Mirlm - Resex O. Preto 
1. Estão sendo continuadas as atividades de distribuição de merenda escolar; 
2. apoio ao Transporte escolar; 
3. contratação de agentes de saúde; 
4. distribuição de material escolar; 
5. execução de atividades preventivas de saúde bucal e distribuição de kit's de saúde bucal; e 
6. curso de capacitação dos 11 professores da Rese,va. 

•' 

Prefeitura Municipal de Brasiléia-Resex C. Mendes 

1. Cofltinuação da distribuição de merenda escolar das escolas mantidas pela Prefeitura (04); 
2. sistema de Transporte escolar; 
3. distribuição de material escolar para as escolas cadastradas na Prefeitura; 
4. As escolas e postos mantidos pela Associação tiveram dificuldades de funcionamento em 

. 98 devido a falta de articulação entre a AMORES e a Prefeitura; 
s. Execução do projeto de alfabetiZação de jovens e adultos, com um total de 573 alunos. 

Prefeitura Municipal de Assis Brasil - Resex C. Mendes 
1. distribuição de merenda escolar; 
2. apoio para transporte escolar; 
3. distribuição de material escolar; 
4. contratação de professores; 
5. curso de capacitação de professores da Reseiva; 
6. Execução do projeto de alfabetização de jovens e adultos, com um total de 182 alunos. 

1? 
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Prefeitura Municipal de xapurí - Resex C. Mendes 
1. distribuição de merenda escolar; 
2. apoio ao transporte escolar; 
3. distribuição de material escolar; e 
4. execução do projeto de alfabetização de jovens e adultos, com um total de 165 alunos. 

Prefeitura Municipal de Capixaba ~ Resex C. Mendes 

1. merenda escolar para 01 escola; 
2. distribuição de material escolar, 
3. curso de capacitação de professores da Reserva; 
4. execução do projeto de alfabetização de jovens e adultos, com um total de 90 alunos. 

Ações em negociação:. Contínu.idade das ações executadas em 98 e ampliação dos serviços 
~raoo. · · 

SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇQS DE SAÚ.DE E EDUCAÇÃO 

RESERVA N' N" N' MÉOIADE POSTOS AGENTES """GAO I PROJETO 
ALUNOS POR DE DE MANTEHEDOR 

EXTR.ATMS ESCOLAS PROFESSORES Al.UNOS esc;oLA SA0DE SAÚDE PROFESSORES AG. DE SAVDE 
TA 

RJOOURO tt ti 123 11 (M 03 MUNJCIPIO" 100'11, MUNICIPIO • IOO'II, 
PRETO 

RO 
il AMOREA8 • 12,5'11, 

CHlCO (1 AMORSB • 2S'!6 SAúoe • CTA • 95'!6 
MENDES- 34 40 1.054 31 34 38 ESTADOICTA • 52.5'!6 ASSOCIAÇÃO• 5% 

AC ESTADO• 2.5% 
PREFEIT\JRA • 1.5')(, 

ALTO MUNIOPIO • 65.4% 
JURUÁ -49 49 1.593 32 12 12 RESEX • 20.4% RESEX • 88,S'!6 

AC ESTA00• 142'11, 
MUNICIPIO • 63,6'11, 

RIOCAJAAI 21 37 1.115 41 03 11 PREFEITURA" 38, 1'11, SUS•9' 
AP ESTADO• 61.fl 

Fonta: CNPTnSAMA • PrDjetD RESEX-PPGl7 outubro 1998. 
(")37.5'11, dos ~ nlo fanlm •mela contralaffl peja prefartun, por qua nla r:umpt1111m n exigtnc:id de qualiflea?o mln1m11. As prefel1wn alio~ opa,ta,nidadr., 
para - prdassores colocando a dispc,$iç,1o eursos de formação através do Projeto FENIX. 

2.4.3. ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Implementação de usina de castanha'tfq Cajarí 

As atividades do projeto estão orientadas a implementação da usina de castanha da 
Reserya Extrativista do Rio Cajarí. A licitação foi suspensa pelos seguintes motivos: 

a. Visando evitar insucessos de outros empreendimentos produtivos na 
Amazônia, os recursos para a construção da usina não devem ter uma conotaçâo de 
recursos a fundo perdido, deve-se buscar a "apropriação" do empreendimento por 
parte dos produtores. 

Ficou evidente o caráter da atuação da ASTEX-CA e as suas fragilidades para 
administrar negócios, neste sentido, a administração da usina deve ser realizada por 
uma Cooperativa com visão de negócios. · 

A Cooperativa de produtores de castanha pode seguir os mesmos moldes da 
Cooperativa dos Produtores de Palmito, a mesma que mantém um vínculo com a 
ASTEX-CA e está sujeita as determinações dos instrumentos de gestão da Reserva, 
entretanto criar uma Cooperativa é resultado de um processo e não um evento 
isolado. 

b. 

e. 



: ~ -~- . ...• . .. .•. - ., . 
d. A "apropriaçáo" de um projeto com a importância da castanha para o \Alto · 

Cajarí exige tempo e um trabalho de conscientização permanente.· . . · .:· } : . 
e. . · Como parte do trabalho de conscieritização, os produtores devem se apropriar 

das informações decorrentes dos estudos de viabilidade econômica e entender os :· 
riscos e oportunidades presentes e Muros. · 
Assim sendo, é muito provável que a implementação de este empreendimento seja 

realizado somente no segundo semestre de 1999. As discussões estão sendo iniciadas 
enfatizando os aspectos referentes à contrapartida comunitária, acesse a crédito · para 
complementar os investimentos do projeto e gestão da usina e a interação com o Projeto 
Castanha do Governo do Estado, a ser financiado com recursos da Comissão Européia. 

', . ": :! -~~f.~l: 

Implementação de usina de palmito no Cajarí 

Cinco atividades nortearam os trabalhos depois do diagnóstico efetuado em 
fevereiro de 98: i) venda dos estoques de produto, para pagamento das dívidas da 
Cooperativa; ii) treinamento de três Diretores para assumirem as vendas da Cooperativa; 
iii) avaliação da proposta de vendas para as indústrias Equador e King of Palme; iv} 
negociações com o Governo do estado, 'bancos e outras instituições visando obter 
recursos para capital de giro; e v) constatada à existênçia de erros no plano de manejo de 
açaí encomendado pela WWF, o CNPT assumiu a responsabilidade de elaborar um novo 
Plano de Manejo. 

No que se refere ao capital de giro, o Governo do Estado através da Secretaria de 
Industria e Comércio aprovou um projeto de apoio à Cooperes no valor de R$ 33 mil. 

Fundo rotativo para comercialização de castanha no Cajarí 

Este é o único fundo rotativo que tem participação direta do Projeto na sua 
aplicação. A safra de castanha de 98, se caracteriza por uma queda significativa de preço, 
de R$ 426,67 para R$ 20, 70, originando perdas no montante do fundo (R$ 2,5 mil). Por 
outro lado foi feito um acompanhamento detalhado dos custos de transporte da safra, 
sendo que o valor médio é de R$ 30,00 por barrica de castanha. 

Estudo de viabilidade para implantação de Ecoturismo nas Reservas 

Este estudo, iniciado em 1997 e ainda não concluído tem como objetivo analisar a 
viabilidade social, ambiental e econômica do ecoturismo, para curto e longo prazos, e, 
desenhar um produto de Ecoturismo ~speitando as particularidades das Reservas. A 
partir do diagnóstico elaborado pela ~pe de consultores, fora realizados workshops e 
treinamentos nas Reservas Extrativistas Chico Mendes, Ouro Preto e Rio Cajarí. O Grupo 
Nativa entregou o relatório do workshop realizado na Reserva do Rio Ouro Preto. 

As parcerias na execução do projeto continuam sendo efetivadas, envolvendo projetos 
específicos, entidades publicas e privadas. 

Produção e comercialização de produtos florestais não madereiros 

Constatada a necessidade de cobrir a lacuna existente entre o produtor e o mercado, 
através, da busca de parceiros dispostos a investir na produção e transformação de 
produtos florestais não madereiros. Com esta finalidade, após identificação do potencial de 
espécies comercializáveis e do mercado consumidor (intermediários) o Projeto tem 
realizado as seguintes ações: 

~ Elaboração de painéis para exposições mostrando a riqueza de produtos das 
Reservas e as possibilidades de parceria. 

1 A. 
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Elaboração de cartilha promocional intitulada: ·oportunidades de negócios · e.m;, .. 
Reservas ExtrativistasD. . · . - · -- -~· ... ·: - 
Elaboração de documento promocional intitulado: •partnerships for Environmentally: · 
Sound Business". 
Participação da feira ªAmazonia/Tropic - Feira de produtos Florestais" de 26 a 30 d~ 
junho. 
Participação da feira •expo-Amazônia98", apresentando produtos e alternativas 
produtivas nas Reservas Extrativistas de 04 a 07 de setembro. 
Pesquisa de Mercado de plantas medicinais e plantas cosméticas em Brasília, São 
Paulo e Rio Branco 
Elaboração de um documento sobre o potencial econômico çfas plantas medicinais e 
cosméticas para o mercado nacional , identificação de distribuidores de produtos 
naturais 
Participação na organização de produtos extrativistas para eventos promocionais para 
o projeto RESEX, Expo Amazônia e Feira de Munique. · 
Levantamento quantitativo de plantas de uso econômico na Reserva Chico Mendes. 
Participação como expositores no Workshop "Comercialização de produtos Florestais 
não Madereiros"organizado pela SOS Amazônia em Rio Branco. 

\ 
Conclusão do Projeto de Engenharia da Usina de Castanha do Cajarí. 
Análise econômica da produção da Folha de Defumação Líquida do TECBOR, 
Universidade de Brasília 
Análise econômica da produção de GEB1 da fábrica de borracha em Porto Velho 
Análise econômica comparativa entre a produção de murmuru de castanha do Brasil 
Acompanhamento de contatos comercial com várias empresas nacionais e 
internacionais interessados em produtos extrativistas, entre outras: Shaman 
Pharmaceuticals (interesse em Sangue de Grado, coleta de amostras, análise de 
dados, informação para Associações, apresentação de resultados}, Carlos Rios 
(importador de extratos naturais, interessado em lpê Roxo, Guaraná e Camu Camu}, 
Tawaya S.A. (comprador de murmuru em Alto Juruá), Neals Yard {rede internacional 
de produtos naturais, interessado em óleo de castanha, andiroba, babaçu e copalba). 

~ Outros contatos mantidos: Greenpeace Brasil, Biosapiens, Centroflora, Phytoervas, 
Florecesse/Floramazon, ProNatus, Amazon Ervas. 

, Coleta e preparação de amostras de plantas medicinais, criação de embalagens, 
acompanhamento de criação de um ~1abel" de certificação de origem. 

, Diagnóstico do transporte na produção na Reserva Chico Mendes. 

2._4.4. GERENCIAMENTO AMBIENTAL E PLA~JAMENTO PARTICIPATIVO 
. .. 

Base de referência cartográfica 

As atiyidades que foram desenvolvidas dependeram do volume de informação disponível 
por reserva. Os diagramas de fluxo que refletem as ações desenvolvidas são 
apresentados a seguir: 
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Reserva do Alto Juruá 

---- --------------·------- 
Dados disponíveis Entrada de novos dados 

Digitalização/edição 

-' ~ 
"'.'.;:" 

Temas·: 
Hidrografia, altimetria, declividade 

. abrangência municipal, limites, vegetação 
uso do solo, colocações e infra-estrutura 

Temas: (RadamBrasil) 
Geologia, geomorfologia 
prdologia e vegetação 

, Aváliação/readequação/validação: 
i dos d~dos temáticos disponíveis ! 

Combinação/cruzamento dos · ' 
dados temáticos i \ 

Caracterização 
do meio físico 

Geração de novos níveis 
cartográficos 

Análise e validação dos 
Resultados 

; Elaboração de mapas e relatório . 
técnico 

Reserva Chico Mendes e Rio Ouro Preto 

Dados d1Spo11Nt1ís 
CSR/JBAMA 

l Temas: ! Hidrografia, altimelrla,~eomorfolog1a, pedologra 
I abrangéllCla m1111crpal.,oeolog1a, limites dos sennga1s 
! imites, wgetação, infr.Hstn.tin, declividade e coloc;ações 

/ Avaliação/Readeq •• çãoNaidação 
( dos dados temábcos disponive1s 

1 
Combinação e ctUZ11mentD dos j 
dados temáticos disponM11S ! 

· Caracteri:zaçio do Meio Fisic:o 
Geração de no11Cs nm1s 

cartográficos 

Análise e validação dos 
Resulados 

Elaboraçao de mapas e de 
Relalóno técruco 
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Reserva do Rio C8jarí 

Entrada de novos dados 
Digitalização/edição 

~~~~ ----]~----------- -- .. ---- -'- ---------- E - __ - r----- ·-------'--------~ 

Dados disponiveís 

Processamento digital das 
Imagens 

Vetorização e edição -------~---- ~-~-=-=-~r~:==-~- =~==e~--~--~--=~---=~~~ L--. -- 
Temas: (RadamBrasil) Tema: 
Vegetação, geologia Desmatamento 

geomorlblogia e pedologia 

Temas: 
Hidrografia, localidades 

abrangência municipal, limttes, 

Digitalização/edição Levanlamenlo de campo 
Tema: vegetação 

Processamento dos 
· dados coletados 

--- r------ . \ ------ ----- --- 
,Com binaçao/ctuzamento dos 

dados temáticos · 
::e: _____ _L ]_ _ 

. · Caracterizaç.llo do Meio Análise e vafidação do • . , 
Os Planos de Desenvolvimento das FISico F resultado e Rio Ca1an, foram 
concluídos discutidos a nível de comumaaae: us·f'fanos·ae··orsenvotvimento das Reservas 
Alto Juruá Chico Mendes se encontram ainda em fas-:Elab_. M d-'----- faltando a discussão . eraçae e mapas e 
do produto reJatólio técnico 

Planos de 

Plano de monitoramento 

Dentro das atividades do plano de Monitoramento ambiental, foram sistematizadas todas 
informações coletadas em 1997, as mesmas que permitiram realizar uma primeira análise a 
partir da comparação com alguns dados dos levantamentos socioeconômicos e cadastrais. 
Foram digitalizadas informações correspondentes a 820 questionários. 

2.5 - Coordenação do Grupo Técnico e da Equipe 
operacional do PRODEX, ', . 

O PRODEX tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento das atividades extrativistas 
de forma sustentável, através do uso de financiamentos e tecnologias eficazes para 
melhoria dà. produtividade e conservação do meio ambiente, incentivar a diversificação 
das atividades extrativistas visando, contribuir para elevar a produção e propiciar o 
aumento da renda dos trabalhadores extrativistas e suas famílias. · 

O PRODEX financia a extração e coleta de produtos florestais, manejo florestal de 
baixo impacto, sistemas agroflorestais, enriquecimento de espécies com valor econômico 
e beneficiamento primário da produção extrativista. 

2.5.1 - Atividades realizadas pelo PRODEX em 1999 

a) Capacitação de Técnicos de Extensão Rural e Paraflorestais 
Para a supervisão e elaboração dos Projetos financiados pelo PRODEX, foram 

capacitados 150 técnicos de extensão rural (Difusores de Tecnologia), que são 
responsáveis cada um por 50 projetos e pela supervisão de 5 Paraflorestais. 
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Os Paraflorestais são "Agentes Rurais" escolhidos pelos extrativistas, que ~ét_1fê{\ · 

elo de ligação. entre a Assistência Técnica e a Comunidade. Foram ·capacitados··(jOO_}·:;-- 
Paraflorestais responsáveis cada um pelo acompanhamento de 1 O Projetos.· ; · ~ · ·· ~ -~--_.,._ ·: 

-_ r • -~ .' 

b) Demonstrativos dos Projetos do PRODEX nos Estados ' . ~ 

. ' 

O apoio institucional montado (Comissão de Acompanhamento, Grupo Técnico, 
Equipe Operacional e Coordenadores Estaduais) tem demostrado ser altamente útil nessa 
fase do Programa. A experiência tem demostrado que um acompanhamento •;n loco'das 
atividades asseguram um planejamento local eficiente, legitimadó pelo conjunto· dos 
agentes. 

/QUADRO DEMOS7RATIVO DOS PROJETOS 00-PRODEXNOS ESTADO -- ··. · ·f 
Posição em No..embro de 1998 

Projetos Flrojetos Projetos Valor dos 
\ Projetos em em Análise 

Contratado 
Estados Propostas Ealboração no BASA Contratados s(R$) 
AMZONAS 200 151 136 10 23.202,00 
PARA 1 1607 219 53 478 1.683.147,00 
PARA2 70 - 200 32 256.000,00 
RONDONIA 70 13 12 35 35.000,00 
RORAIMA 30 10 - 9 51.425,00 
A MAPA 50 20 - 60 214.000,00 
TOCATINS 100 50 - - - 
ACRE 100 100 147 225 1.000.000,00 
TOTAL 2227 563 548 849 3.262.774,00 

2.5.3 - Principais Realizações do PRODEX. 

a) criação, estruturação e operacionalização de : grupos técnicos de Coordenação 
Nacional, Equipe de Coordenação Geral e 7 equipe de Coordenação Estadual; 

b) capacitação de 75 técnicos de diversas instituições na elaboração de projetos 
extrativistas, em planilha eletrôniqÍ do BASA; 

c) capacitação de 140 K Paraflorestàis, para atuação como colaboradores da 
Assistência Técnica, todos com financiamentos de projetos de investimentos em 
SAF - Sistemas Agroflorestais; 

d) reuniões com o público alvo, envolvendo associações e cooperativas nos 
Estados da Regiões Norte; 

e) Reuniões com técnicos e funcionários do BASA para adequação das normas 
operacionais e esclarecimentos aos extrativistas dos passos na obtenção· do 
crédito; 

f) Criação dé grupo técnico de trabalho para definição de coeficientes técnicos de 
produtos extrativistas da Amazônia, para atendimento da normas operacionais 
do agente financeiros, na elaboração e análise dos projetos; 

g) Produção de documentos técnicos, com aprovação interinstitucional, para 
definição e aprovação de modelos de SAF; 

h) Levantamento de campo de 5.000 colocações e áreas rurais extrativistas, para 
elaboração de projetos; 

i) Contratação de 3.000 projetos-de financiamentos para atividades extrativistas; 
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j) Implantação de unidades demonstrativas de viabilidade técnica da explor~çãó ·. 

da Pimenta Longa e instalação de micro destilador para extração econômícadé · _ 
safrol em Reserva Extrativistas. · · · · .,. · 

2.5.4 - Principais realizações na criação de novas RESEX. 

a) • Reuniões com populações tradicionais das áreas com potenc;ialidades de 
criação de reserva, levando em consideração as solicitações, os recursos 
financeiros e fragilidade ambiental dos recursos naturais; . · 

b) Capacitação da lideranças no monitoramento ambiental e· formação de fiscais 
colaboradores, para sustentabilidade dos planos de utilizações das reservas; 

c) Levantamento sócioeconomico das populações e elaborações de Laudos 
Biológicos para definição de criação das novas reservas; 

d) Montagem de processos administrativos para criação das reservas; 
e) Realização de estudos em 21 áreas selecionadas para criação de novas 

RESEX. Esses estudos proporcionaram a decretação de uma reserva 
(Tapajós/Arapiuns), no Estado do Páfá, com 647.000 há, beneficiando 4.000 
famílias; · . 

f) Foram concluídos os estudos e entregues os processos, totalmente instruídos, 
no Ministério do Meio Ambiente, para criação das reservas de: Baixo Juruá/AM, 
Rio Jutaí/AM, Auatí-Paraná/AM, Alto Tarauaca/AC, Lago de Cuniã/RO, Lago de 
Tucuruí/PA, Soure/PA 

2.6 - Discriminação das Atividades por Estado 

2.6.1 -CNPT/AC 

ATIVIDADE TÉCNICAS: 

• Reuniões com lideranças no seringai Caquetá, Santa Ana e Tabatinga em Porto 
Acre nos dias 15.03 a 18.03.9S;. 

• Analises das prestações de 'contes da AMORES, exercício 1998, para futuros 
repasses por parte do PNUD. Realizados nos dias 23.05 a 01.04.99 em 
Brasiléia; · · 

• Treinamento de Fiscais Colaboracfures, Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
da AMORES em 23.03 a 01.04 ; 

• Visitas e supervisão à Resex Chico Mendes nas regiões de Brasiléia e Xapurí, 
realizados nos dias 28.05 a 31.05.99; 

• Apoio ao Projeto Cidadão no Seringai São Pedro em: 10.06 a 14.06.99; 
• Elaboração de Projetos nas áreas de Educação e Saúde, para as Prefeituras de 

Capixaba, Xapurí, Brasiléia e Assis Brasil para se habilitarem aos recursos do 
MEC e MS, para aplicação na Resex Chico Mendes. Este projetos resultam, na 
captação de recursos para construção de 02 Postos de Saúde e 02 Escolas , 
na Resex pela Prefeitura de Assis Brasil ; 

• Quatro (04) operações de Fiscalizações na Resex Chico Mendes e entrono em 
30.06 a 10.07.99; 

• Elaboração de cartas cartográficas na Resex Chico Mendes; 
• Acompanhamento e orientação aos responsáveis pela área contábil das 

Associações de Brasileía e ~~sis Brasil, nas atividades de prestação de conta; 
• 
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2.6.2 -CNPT/AM 

• Treinamento para Agente Ambiental Voluntário (Fiscal Colaborador), 
aplicado na comunidade Tabuleiro; 

• Encontro na Comunidade de Bom Jesus, com a participação de 
aproximadamente 120 famílias, para tratar de assuntos . referentes a 
produção agrícola nas comunidades da Resex. Participaram desse evento 
a Prefeitura Municipal de Carauarí é o Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário do Amazonas - 10AM; · 

• Assembléia da Associação de Produtores Rurais de Carauarí, contando 
com a participação da maioria da população da Resex, para a aprovação 
do Plano de Utilização da Reserva; 

• Reunião em Jutaf para atender a solicitação da comunidade, do Conselho 
Nacional dos Seringueiros e Prelazia de Tefé para verificar a possibilidade 
da criação de uma Resex no Rio Jutaí. Foi deferido com abertura de 
processo e inicio dos estudos para criação da mesma; 

• Campanha de fiscalização e, orientação· na Resex do Médio Juruá, 
cobrindo sua extensão nas proximidades do Rio Juruá, envolvendo 
Agentes do IBAMA e os Agentes Ambientais Voluntários da Reserva com 
ênfase a captura de quelônios e invasão de lagos; 

• Visita ao município de Juruá para atender solicitação da Prelazia de Tefé e 
Prefeitura Municipal, para verificar a possibilidade de implantação de uma Reserva 
Extrativista no local; 

• Aquisição de uma base flutuante para atender as atividades do Município de 
Carauarí; 

• Participação do encontro promovido pelo Sindicato Rural de Novo Aripuanã; 
• Apoio a comunidade extrativista no município de Pauini, com fornecimento de 

material (tigela de lata, faca cabrita e balde) para extração de látex, com o objetivo 
de gerar uma atividade àquela comunidade que encontra-se totalmente 
abandonada e desassistida, a mercê do narcotráfico e madeireiras; 

• Campanha de documentação dos moradores da Resex; 
• Campanha de produtos (óleo e sabão de andiroba e copaíba e mel de abelha) 

coletados por moradores da Reserva, abrindo assim um novo mercado para 
comercialização desses produtos e· outros com potencial farmacológico, com 
preços atraentes e garantia de coml:ircialização de qualquer quantidade produzida, 
desde que observado a qualidade e os procedimentos adequados de coleta; 

• Manejo e conservação de praias (tabuleiros), na área da Resex; 
• Mat1ejo e conservação de lagos; 
• Atividades de Educação Ambiental e supervisão na área da Resex. 

2.6.3 ~ CNPT/AP 

• , Reuniões de organizações comunitária de preparação para assembléia geral e 
discuss~o da Minuta do Estatuto para fundação da nova Associação que 
abrangerá as regiões Baixo Cajari, Litoral do Amazonas e Lago do Rio Ajuruxi. 
Das quais sete (07) foram realizadas nas seguintes localidades: Tapereira, Santa 
Ana, Maranata, Santo André, Paraíso, Vila Betel, São José. 

• Reunião com comunidades e novos membros dos Núcleos de Base eleitos na 
Assembléia e paticipar da discussão para criação de uma nova Associação. 
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• Campanha de produtos (óleo e sabão de andiroba e copaíba e mel de abelha)° 

coletados por moradores da Reserva, abrindo assim um novo mercado para· 
comercialização desses produtos e outros com potencial farmacológico, com 
preços atraentes e garantia de comercialização de qualquer quantidade produzida, . 
desde que observado a qualidade e os procedimentos adequados de coleta; 

• Manejo e conservação de praias (tabuleiros), na área da Resex; 
• Manejo e conservação de lagos; 
• Atividades de Educação Ambiental e supervisão na área da Resex. 

2.6.3 ~ CNPT/AP 

• Reuniões de organizações comunitária de preparação para assembléia geral e 
discussão da Minuta do Estatuto para fundação da nova Assocíeçêc que 
abrangerá as regiões Baixo Cajari, Litoral do Amazonas e Lago do Rio Ajuruxi. 
Das quais sete (01) foram realizadas nas seguintes localidades: Tapereira, Santa 
Ana, Maranata, Santo André, Paraíso, Vila Betel, São José. 

• Reunião com comunidades e novos membros dos Núcleos de Base eleitos na 
Assembléia e paticipar da discussão para criação de uma nova Associação. 

• Fiscalização e atendimento de denúncias de desmatamento e invasão na área da 
RESEX Cajari. 

2.6.4 - CNPT/MA 

• Implantação de cantinas comunitárias; 
• Curso de Industrialização e Comercialização de babaçu; 
• Seminário Meio Ambiente e Qualidade de Vida em Frechai; 
• Produção de Cartilha sobre o Plano de Uso da Reserva Extrativista do Frechai; 
• Ações de Fiscalização e acompanhamento do Projeto UNICEF na Resex 

Frechai; 
• Vistoria em nova área para criação de Resex na Baixada Maranhense; 
• Educação Ambiental "Controle de Queimadas" em Ciriáco; 
• Trabalhos com a Associação Agro-ecológica TIJUPÁ no Programa de 

Capacitação de Lideranças, Oficinas de Trabalhos na Resex Frechai; 
• Demarcação da Resex Frechai; 
• Aquisição de 210 mudas de árvcres frutíferas (acerola, ata e cupuaçu) e 60 

pacotes de seméntes de hortaliças para a Resex Ciriáco; 
• Curso de apicultura no CETRAUlmperatriz, com a participação dos moradores 

da Resex Ciriaco; . 
• Conclusão do processo de Eletrificação da comunidade do Frechai; 
• Elaboração da cartilha sobre o plano de utilização da Reserva Extrativista do 

Frechai; . 
• Acompanhamento a implantação do Projeto Processamento e Comercialização 

· ·do coco babaçu, financiado pelo IBAMA/CNPT, na Resex Ciriaco: 
• Oficina de Trabalho para aproveitamento do coco babaçu na Resex Ciriaco; 
• Produção de Material Educativo sobre Comércio de Animais Silvestres; 
• Fiscalização para proteção dos Recursos Naturais na Resex Quilombo do 

Frechai; 
• Acompanhamento das atividades nas cantinas para fazer balanço de venda e 

estoque na Resex Ciriáco; 
• Reunião com lideranças das Comunidades da Resex Quilombo do Frechai para 

criação do Conselho da Reserva e Plano de Desenvolvimento da Área; 
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• Acompanhamento do Projeto de Horta Comunitária financiada pela UNICEF na 

Resex Frechai; 
Reunião com técnicos do CENTRU para discutir Projeto de Apicultura para 

moradores da Resex Ciriaco. 

2.6.5 -CNPT/Santarém/ PA 

• Mediação e Assessoria de Acordos de Pesca nas regiões de: Araplxuna, 
Urucarituba, Lago Grande do Curuai, Maicá, ltuqui, Boa Vista do Cuçari; 

• Recuperação de áreas alteradas de várzea, implantação de sistemas 
agroflorestais/SAFs na regiões de: Maicá e Resex Tapajós/Arapiuns; 

• Treinamentos de agentes ambientais· colaboradores na Flona do Tapojós; · 
• Monitoramento de. estatística pesqueira; 
• Programa de Educação Ambiental na Resex Tapajós/Arapiuns; 
• Mapeamento de Projetos existentes desenvolvidos por outras endidades - Resex 

Tapajós/Arapiuns; · . ' 
• Sistematização, avaliação de atividade econômicas dentro dos critérios de 

sustentabilidade da Resex; 
• Desenvolvimento de métodos e elaboração de material didático e de divulgação 

relativos às formas adequadas de exploração/conservação dos recursos naturais. 
• Manejo de lagos centrais ( repovoamento), criação de peixes em sistemas de 

gaiola e produção de mudas para recuperação de mata ciliar na Resex; 
• Assistência técnca aos projetos de agricultura de corte, horticultura, criação de 

peixes em tranques e manejo de áreas de espécies extrativistas/seringa e açaí. 

2.6.6 ·CNPT/RJ 

• Campanha de divulgação da Resex; 
• Participação de eventos, objetivando a divulgação da Resex; 
e Mobilização da Comunidade Pesqueira; 
• Elaboração de material promocional (placas, papel timbrado, adesivos); 
• Fiscalização inibindo a Ação Predatória dentro da Resex, seguida de autuação, 

apreensão do pescado e distribuição para instituições filantrópicas; 
• Campanha de esclarecimento com di~ribuição e orientação às embarcações sob 

o Decreto que instituiu a Resex; 
• Recrutamento e seleção dos pescadores para participação do curso de fiscal 

coíaborador; 
• Mobilização da comunidade de pescadores; 
• Campanha de divulgação da Resex (rádio, TV, jornal); 
• Levantamento logístico para compra de material para estudo de dinâmica de 

populações; 
• Pesquisa de catafagos de material cientifico; 
• Realização da 2ª etapa do Curso de Fiscal Colaborador; 
• Reuniões e encontros com pescadores locais, das diversas entidades 

representativas da classe, objetivando a formação de chapas para criação da 
Associação da Resex (Colônia, Cooperativa, Associação); 

• Assembléias e reuniões para criação do estatuto e fundação da Associação de 
Pescadores da Resex; 

• Legalização da Associação e Publicação do Estatuto da Resex; 
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• Reuniões com os seguimentos da comunidade para elaboração do Plano ~e 

Utilização (maricultores, pescadores, turismo); · · 

2.6. 7 ~CNPT/RO 

• Associação de moradores do Cuniã fortalecida; 
• 04 (quatro) comunidades orpanizadas; 
• Capacitados 07 (sete) extrativistas como agentes de saúde; 
• Treinamento de organização comunitária, realizado na ·aldeia Karitianaj 

comunidade Araras em Jí-Paraná e Tanajura em Guajará Mirim; 
• Treinados 120 ( cento e vinte) índios; 
• Atendimento médico e odontológico a 124 famílias da Resex do Rio Ouro Preto, 

totalizando 350 pessoas; 
• Realização de 03 .(três) palestras sobre a saúde da mulher; 
• Realização de 03 (três) palestras sobre o uso racional dos recursos naturais; 
• Realização de 03 (três) oficinas sobre a separação e acondicionamento do lixo 

doméstico; 
• Realização de 10 (dez) dinâmica de grupo; 
• Exibição de 05 (cinco) vídeos educativos; 
• Implantação de sistema de radiofonia em 6 comunidades da Resex do Rio Ouro 

Preto; 
• Apoio logístico para distribuição de material e matéria! didático e medicamentos 

para todas as escolas e postos de saúde da Resex do Rio Ouro Preto; 
• Apoio na Assembléia geral da ASROP na comunidade Floresta na Resex Rio 

Ouro Preto; 
• Construção de 02 guaritas de fiscalização em limites críticos da Resex, que serão 

adminstradas por Fiscais Colaboradors; 
• Realização de 8 reuniões votadas ao desenvolvimento de políticas públicas, incentivando 

a mobilização de lideranças na Resex do Rio Ouro Preto; 
• Recadastramento de moradores da Resex Rio Ouro Preto; 
• Construção do Barracão do Centro de Formação de Seringueiros na Comunidade 

Florestas na Resex do Rio Ouro Preto; 
" Realização de 28 fiscalização na Resex do Rio Ouro Preto com apoio do CNPT/IBAMA, 

POCOF-G. Mirim, POCOF- Porto Velho, Departamento de Polícia Fedral, 
ASROP/Comissão de Proteção da Resex t:to Rio Ouro Preto e IBAMA/AC; 

• Realização do I Encontro de Mulher: Corpo, Mente e Alma no Centro de Formação de 
Seringueiros com a participação de mulheres de todas as Comunidades do Rio Ouro 
Preto; 

• Elaboração da primeira etapa do Diagnóstico Situacional das Comunidades da Resex Rio 
Ouro Preto: 

• Realização do treinamento em Cooperativismo ministrado por técnicos da EMATER/RO, 
com a participação de 30 pessoas das Resex do Rio Ouro Preto e Pacaás Novos. 

2.6.8 - CNPT/RR 

• Confecção de 05 secadores artesanais; 
• Visita a 06 comunidades ribeirinhas (Santa Mª do Boiaçu, Sacai, Vila da Costa, 

Remanso, Jtacuera e Samaúma), para realização de cursos sobre beneficiamento 
de pescado; 

• Visita a 02 Comunidades Indígenas (Boqueirão e Mangueira) para implantação de 
sistemas agroflorestais; 
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• Realização de Treinamento em Santa Mª do Boiaçu sobre o beneficiamento de 
pescado (salga, secagem e defumação} e lnstataçâc de 02 secadores artesanais. 

2.6.8 - CNPT/RR 

• Confecção de 05 secadores artesanais; 
• Visita a 06 comunidades ribeirinhas (Santa Mª do Boiaçu, Sacaí, Vila da Costa, 

Remanso, ltacuera e Samaúma), para realização de cursos sobre beneficiamento 
de pescado; 

• Visita a 02 Comunidades Indígenas (Boqueirão e Mangueira) para implantação de 
sistemas agroflorestais; · 

• Realização de Treinamento em Santa Mª do Boiaçu sobre o beneficiamento de 
pescado (salga, secaçern e defumação) e Instalação de 02 secadores artesana's. 

ATIVIDADES REALIZADAS COM A EXECUÇÃO DOS PROJETO - ( BRA/95/029) 

Financiados 43 comunidades com pcojeto produtivos no montante de R$ 
129.655,62 (cento e vinte nove mil, seiscentos ecmquenta.e cinco reais e sessenta e dois 
centavos), conforme a seguir: 

ACRE 
• Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feijó (Transporte da Produção e Aumento 

da Renda Familíar) ----- R$ 4.890,00 
• Sindicato dos Trabalhadores Rurais de C. do Sul.( Transporte da Produção) .... -- 

-------------------- .R$ 2.999,00 

• Associação Santa Ana ( Escoamento da Produção) ---R$ 6.412,50 
• Total •. ---------- -·- •.. - ---- ••..•• ---------R$ 14.301,50 

AMAPÁ 
• Associação dos Trabalhadores Agro-Extrativista do Carvão-( Melhoria da 

Produção)------ ---------R$ 4. 050, 00 
• T otal--------------------------------------------------------R$ 4.050,00 

AMAZONAS 

• AMARN ( Artesanato indígena) R$ 3.050,00 
• Total - --- ----- ---R$ 3.050,00 

MARANHÃO 

• Grupo Comunitário de Deserto (Produção de farinha de Mandioca)-R$ 2.510,00 
• Grupo Comun~ário N.S. da Vitória (Produção de farinha de mandioca)-R$ 505,00 
• Associação Moradores do Quilombo do Frechai (Produção de farinh~ de mandioca)- -----------------------R$ 528,00 
• COOPEC - (Conservação do de Pescado) R$ 3.000,00 
• Grupo Comunitário de Deserto ( Casa de farinha) R$ 1.520,00 
• ATARECO-(Produção de óleo e raninha de coco babaçu R$ 2.632,46 

Total --··-·-··-··--·-- -------··----·········---·-······--·--·R$ 12.607 ,47 
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• Organização Comunit. Agroambiental de Murutuazinho ( Apicultura)-R$- 735,oo· ·:. "· ; · 
• STR Curalinho ( Viveiro de mudas de aça1 R$ 12.916,00 
• Associação Prod. Aramaquiri ( Beneficiamento e Produção de Açaí)-R$ 7.3710,00 
• Assoe. Comunit. Genipaúba ( Beneficiamento de Pescado) R$ 5.856,00 
• ASMOVIC ( incremento da venda de artezanato ) R$ 2.842,00. 
• AIRAMA ( aumento da Produção de alimentos} RS 2.700,00 
• Assoe. Yané Caeté ( Criação de Catetor R$ 9.642,00 
• AOMT-BAM ( Produção de Pescado) R$ 3.850,00. 
• Assoe. Yané Caeté ( Apicultura} R$ 3.000,00 
• ASMIPRUT ( Produção de borracha natura R$ 3.429,80 
• Comunidade Mariazinha ( escoamento da produção) R$ 3.035,00 
• Colônia de Pescadores Z-19 (Forum de Pesca} R$ 2.536,00 
• AMAPESCA ( Prodt,!ção de redes para pesca) R$ 3.000,00 
• AMPRO-SURT ( transporte da produção) R$ 2.726,60 
• Comunid. Nova Sociedade ( criação de peix~s em gaiolas R$ 3.558,50 
• ASCOPRA ( Apicultura) R$ 3.494,00 
• Assoe. Yané Caeté ( casa de farinha) R$ 3.000,00 
Total----------------------- ---·---------.----- R$ 73.951 ,44 

TOCANTINS 

• Associação Mulheres do Buriti ( apoio a produção babaçú)- R$ 4.610,00 
• AP-3 Prof. Parcelino Penha ( aproveitamento de frutas) R$ 3. 770,80 
• STR-axixá ( casa de farinha) - -- R$ 2.000,00 
• Assoe. Moradores Pav. Morada Nova ( produção de óleo babaçú)-R$ 1.968,38 
Total --------------- --------------···· R$ 12.369, 18 

RONDÔNIA 

• Primavera ( artesanato, produção de doces e sabão)- R$ 8.667,00 
• ASRJP ( produção de farinha, castanha e borracha) - R$ 6.578,00 
• Col. Pescadore z-1 ( escoamento da produção do pescado)-R$ 10.450,00 
11 ASROP ( artesanato) . - - R$ 3.790,00 
• ASMOCUN ( produção de latéx, óleos, castanhas) R$ 4.850,00 
• ASROP ( artesanato) '' R$ 3.000,00 
., Primavera {artesanato) --------- R$ 3.000,00 
• AGUAPÉ ( fabricação de doces e sabão ecologico) -- R$ 3.000,00 
Total::.. - R$ 43.335,00 

Total Geral ----------------· --------------- R$ 163.964,58 

.· PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS POR RESERVA 

RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES - NÚCLEO ASSIS BRASIL/ACRE 

• Implantação de 03 hortas, totalizando uma área de 305 m2, nos Seringais: lcuriã, Petrópolis e 
São Francisco; 
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• Plantio de 260 mudas de cupuaçu, 910 de pupunha, 42 de goiaba e 200 de café, nos 

Seringais: /curiã, Petrópolis, Paraguassu e São Francisco; 
• Limpeza de 132 km de varadouro, nos Seringais: lcliriã e São Francisco; 
• Preparação de 24.150 m2 de áreas destinadas aos Sistemas Agroflorestais, nos Seringais: 

lcuriã e Liberdade; 
• Construção de 04 pontes no Seringai lcuriã; 
• Aquisição de 02 radio fonias, para os Seringais: /curiã e Paraguassu; 
• Aquisição de 06 motores a díese(, 'para os Seringais: lcuriã, Guanabara, São Francisco, 

Margem e Petrópolis; 
• Construção de 01 casa (06X08m), para abrigar os caprinos da AMOREAB; 
• Aquisição de 02 engenhos no Seringa/ lcuriã. 

• RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES-NÚCLEO BRASILÉIA/ACRE 

• Implantação de 194 hortas, totalizando· uma área de 4.940 m2, nas Localidades de: 
Apodir, Paquara, São Cristóvão, Amapá, Porongaba, Campoana, Forte e Panorama; 

• Plantio de 5. 750 mudas de guaraná, 1.595 de pupunha, 2.980 de café, 80 de cupuaçu, 
36 de dendê, 30 de carambola, 220 de citrus e 105 de coco, nas Localidades de: 
Guanabara, Humaitá, Filipinas, Porvir, Centrá do Cabocos, Altamira 1, Etelve, Morada 
Nova, Altamira, Camaru 1, Altamira l, Santa Rosa, Boa Água, Lago Floriano, Forte São 
Sebastião, Panorama _e Campoana; 

• Limpeza de 498 km de varadouro, nas Localidades de: Guanabara, Humaitá, Filipinas, 
Etelve, Porvir, Campoana até a margem do Triunfo, Apodir, Paquara, Panorama, São 
Sebastião, Amapá, São Cristóvão e Porongaba; 

• Construção de 09 casas de farinha, nas localidades de: Amapá, Porongaba, Encontro, 
Cumaru 1, Filipinas, Humaitá, Palmeíraa e Guanabara e 01 casa móvel de farinha (06m 
x 07m) (cada produtor tem o seu forno individual), na Localidade Apodir; 

• Plantio de 2 % hectares de cana de açúcar, nas localidades de: Etelve, Morada Nova, 
Centro dos Cabocos, Altamira e Guanabara; 

• Plantio de 05 hectares de puerária, nas Localidades de: Etelve, Morada Nova, Centro 
dos Cabocos, Altamira e Amapá; 

• Construção de 04 Postos de Saúde, nas Localidades de: Etelve, Santa Rosa, Apodir e 
Amapá e 03 Escolas, nas Localidades: Amapá e Boa Agua; 

• Construção de 01 açude na localidade de Guanabara; 
• Construção de 04 engenhocas para prodµção de derivados da cana de açúcar, nas 

Localidades: Amapá, Campoana, Mané Domingos e Palmeiras; 
• Instalação de 02 rádios fonia, nas Localidaties: Santa Rosa e Centro dos Cabocos; 
• Plantio de 25 hectares de leguminosas para melhoria do solo, nas Localidades: 

Guanabara, Humaitá e Filipinas; 
• Construção de 03 galpões. 
• Construção de 09 pontes nas Localidades: Amapá, Porongaba e São Cristóvão; 
• Construção de 02 armazéns, nas localidades Amapá e São Cristóvão. 

• RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES - NÚCLEO XAPURI/ACRE 

• Construção dê 19 casas de farinha, nas localidades de: São Pedro, Independência, 
Vila Nova, Palmarí, Floresta e Boa Vista; 

• Construção de 68 galinheiros, totalizando uma área total de 1.147 m2, com 3.648 bicos, 
nas localidades de: Sibéria, Nazaré, Floresta, Boa Vista, Filipinas, Venezuela, Lua 
Cheia, São Pedro, Vila Nova, São João do lracema, Independência, Dois Irmãos, 
Palmari, 
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• Roçado de 32 hectares de milho nos Seringais: São Pedro, Lua Cheia, Venezuela, ~C?-8 ' 
Vista, Filipinas, 'Nazaré e Sibéria e 17,5 hectares de· milho e arroz, no Seringai Floresta; 

• Implantação de 3,25 hectares de cana de açúcar, no Seringai Boa Vista; · · · · 
• Construção de viveiros com 43.155 mudas de pupunha, 12.525 de café, ·307 de 

guaraná, 450 de açaí, 12 de cupuaçu e 50 clones de pimenta do reino, nos Seringais: 
Palmari, Dois Irmãos, São João do lracema, Vila Nova, Independência, Boa Vista, 
Floresta, Albrácia, Nazaré e Sibéri~; 

• Construção de 03 Núcleos de comercialização de produtos, nos Seringais: São Pedro, 
Floresta e Sibéria; 

• Construção de 01 tanque para piscicultura, no Seringai Palmari; 
• Implantação de O 1 Centro de fabricação de remédios naturais, no Seringai Sibéria e 02 

unidades de produção de artesanatos com sementes, nos Seringais: Sibéria e Dois 
Irmãos; · . 

• Plantio de 19 hectares· de mudas de borracha em Ilhas de Alta Produtividade, nos 
Seringais: Floresta e Dois Irmãos; · 

• Realização de cursos para: Melhoramento d~ Farinha, de Corte e Costura, Fabricação 
de Artefatos de Borracha .{fabricação de, sapatos, balões, bisnagas, etc.), e 
Treinamento de Destilação do óleo da Pimenta Longa; , 

• Atividades culturais de reforço à organização comunitária; 
• Treinamento de criação e vacinação de pequenos, médios e de grandes portes, no 

Seringai Dois Irmãos, para 25 participantes; 

• RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁIACRE 

• Plantio de 1.400 mudas de guaraná, 20 de coco de praia, 1.200 de café, 1 O de 
cupuaçú, nos Seringais: Foz do Breu, Santa Helena, Foz do Caipora, Belfor, Foz do 
Acuriá, Estirão, Jracema; 

• Construção de 06 viveiros com 150 mudas de guaraná, 94 de coco de praia, 120 de 
café, 1.300 de pupunha e 600 de cítrico para enxertia, nos Seringais: Santo Antônio, 
Belfor, Restauração, Boa Vista, Maranguape e Pifa/hão; 

• Implantação de 06 hortas, numa área total de 200 m2, nos Seringais: Foz do Breu, 
Helena, Pedra Pintada e Foz do Machadinho; 

• Implantação de 19 unidades de produção. de farinha, nos Seringais: Helena, Santo 
Antônio, Foz do Caipora, Foz do Acuriá, ,Estirão, Boa Vista, lracema, Seringueirinha, 
Campus Elízios, Pedra Alta, São José, · Depósito/Riozinho, Vitória, Fausto, Volta 
Grande, Assembléia, Adão e Eva, Tapaúnas, e São Salvador; 

• Implantação de 06 unidades de produção de açúcar preto e derivados da cana de 
açúcar, nos Seringais: Foz do Breu, Belfor, Pedra Pintada, Pifa/hão, Saboeiro e 
Remanso; 

• Implantação de 04 unidades de produção de couro vegetal, nos Seringais: Foz· do 
Machadinha, Cajueiro, Capenga e Foz do Bagé; 

• Com~trução de 05_ escolas, nos Seringais: Belfor, Remanso, Compus Elízios, Vitória e 
Bagé; 

• Implantação de 04 cantinas, nos Seringais: Foz do Machadinho, Quieto, Foz do Tejo e 
Foz do Bagé; 

• Construção de 04 armazéns comunitários, numa área total de 252 m2, nos Seringais: 
Foz do Caipora, Belfor, Foz do Tejo e Depósitos/São João; 

• Implantação de 01 hectare de SAF's com mudas de coco de praia, graviola, manga, 
dendê, jaca e jambo, no Seringai Se/for; 
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• Aquisição de 03 motores yanmar, nos Seringais: Foz do Machadinha, Seringueirinha e 

Foz do Tejo;. ' . 
• Aquisição de 07 baleeiras com capacidade para 03 toneladas com motor yanmar de 

7.5 Hp, nos Seringais: Foz do Acuriá, Boa Vista, Pifa/hão, lracema, Remanso, 
Manteiga e Nova Vida; · 

• Aquisição de 02 barcos com motor, nos Seringais: Pedra Pintada e Foz do Tejo e 01 
canoa de 800 kg com motor yanmar de 05 HP, no Seringai Quieto; 

• Implantação de 05 unidade de beneficia(Tlento de arroz, nos Seringais: Se/for, Pedra 
Pintada, Foz do Machadinha, fracema e Quieto; 

• Construção de 01 açude comunitário, no Seringai Restauração; . 
• Implantação de 01 de engenhoca e 03 tachos para produção de açúcar preto e 

derivados de açúcar, no Seringai Seringueirinha. 

• RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAJARI/AMAPA 

• Apoio logístico ao projeto artesanato de cipó, na Comunidade Marinho; 
• Levantamento situacional de escola e poste médico (não existente) Estadual ou 

Municipal, na Comunidade Marinho; · 
• Povoamento do tanque de piscicultura com Acará-roque, na Comunidade Aninga/; 
• Povoamento do projeto de piscicultura com alevinos de tambaqui, na Comunidade 

Aningal; 
• Levantamento situacional da escola e posto médico (Estaduais), na Comunidade Agua 

Branca; 
• Manejo de bananal, identificação de controle de doenças que atacam bananeiras, na 

Comunidade Agua Branca; . 
• Levantamento situacionaf da escola (estadual) e posto médico (não existente), na 

Comunidade Santa Clara; 
• Realização do monitoramento ambiental, na Comunidade Santa Clara; 
• Realização de monitoramento ambiental, na Comunidade Martins; 
• Treinamento de SAF e consorciamento, na Comunidade ltaboca; 
• Manejo de açaizais, na Comunidade de ltaboca; 
• Realização de monitoramento ambiental na Comunidade de Fazendinha; 
• Apoio a construção de posto de saúde na Comunidade de São José; 
• Plantio direto de feijão e melancia, na Comunidade de Santo André; 
• Realização de treinamentos sobre: a ,h'l:lportância da cobertura morta e SAF's, 

Emprego da calda bordalesa, Monitores eni educação, no Seringai Marinho; 
• Realização de treinamento em Manejo de criação de animais de pequenos e médio 

porte (aves e suínos), no Seringai São Joaquim do Pacui; 
• Realização de treinamento sobre: Consorciamento agrícola e introdução de SAF, no 

Seringai ltaboca; , 
• Realização de treinamento em: Monitores em educação, no Seringai São José; 
• Treinamento de Fiscais Colaboradores, nos Seringais Alto Cajari e Baixo Cajari; 
• Formàção de 3.967 mudas de culturas permanentes formadas, nos Seringais: Marinho, 

Aningal, ltaboca, Dona Maria, Água Branca, Boca do Braço, Macedônia, Santo André e 
São José. ·· 

• Implantação de 671 m2 de horta comunitária, nas Comunidades: Marinho, São 
Sebastião, Conceição do Muriacá, Açaizal e Aningal; 

• Construção de 07 galpões com área total de 256 m2 , para criação de frangos, nas 
Comunidades: Marinho, Açaizal, Martins, Tapereira, As Moita, São José, Seria, Sertão 
e Aracaibaf; 
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• Construção de 09 casas de farinha comunitária, com área total de 440 m2, nas 
Comunidades: Água Branca, Aningal, Martins, Boca do Braço, Santarém, Poção, Sanjo 
André; 

• Construção de 01 Centro comunitário, com 50 m2, na Comunidade Açaizal; 
• Construção de 08 pocilgas, com área total de 163, 75 m2, nas Comunidades: Aningal, 

ltaboca Serrinha, Ariramba, Fazendinha, Nova Olinda, Maitá, Santa Rita; 
• Construção de 01 galpão para armazenamento de produção, com. 32 m2 na 

Comunidade Travessia; 

ATIVIDADES EXECUTADAS COM RECURSOS DO PROJETO BRA 
92/043 

Atividades para Aumento de Renda. 

• Melhoramento da produção, mediante o aumento de produção de borracha nas 
reservas Chico Mendes, Ouro Preto e Alto Juruá; que está sendo adquirida pelas 
usinas de usinas de Sena Madureira e Xapuri; 

• Acréscimo de valor à matéria prima, mediante a produção da borracha tipo Folha por 
Defumação Líquida - FDL, na reserva do Alto Juruá; 

• Agregação de valor à farinha de mandioca, mediante melhoria da qualidade, na reserva 
Chico Mendes; . 

• Melhor organização da comercialização de castanha na reserx do Rio Cajari; 
• Legalização de 04 reservas extrativistas com os processos de regularização fundiária 

em andamento, como base para a concessão de uso para as Associações dos 
moradores; 

• Conscientização da preservação ambiental através de campanhas de fiscalização 
conjuntas com os moradores e da elaboração e discussão de Planos de Utilização das 
Reservas. A implementação dos · Planos de Utilização tem contribuído para a 
recuperação de algumas espécies da fauna mais afetadas por práticas predatórias de 
caça e pesca, fato constatado pelo monitoramento das reservas. 

• Criação de Associações de moradores, cem fortalecimento das lideranças através de 
sua capacitação, e cnaçêo de núcleos de bàse nas comunidades das reservas; 

• Programas de saúde, educação, meios de comunicação e transportes implementados; 
• Implementação de sistema de planejamento participativo; 
• Fixação dos extrativistas nas reservas e sua sustentabãdade via financimento da 

produção através do PRODEX, e da implementação de novos projetos produtivos, com 
diversificação da produção; · · 

• Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento Ambiental; 
• Elaboração de Planos de Desenvolvimento das Reservas, que prevêem a quantificação 

dos estoques de recursos naturais, tecnologias de produção empregadas, e impactos 
ambientais, e servem para quantificar as intervenções humanas nas· reservas. 

Resultados Alcançados: 
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• Capacitação de 17 técnicos envolvidos com PRODEX; 

• Elaboração de 3 modelos de SAF's para atender as Resex. 

Resultados Globais de Atendimento 

A seguir são apresentados os números que resumem o atendimento presentado 
pelo CNPT durante o ano de 1999. 

Em quatro grandes àtividades principais : 
1. Oragnização Social : 9.522 famílias - 38.088 pessoas; 
2. Apoio Técnico e/ou Financeira a Populações Tradicionais: 22.298 pessoas com mais 

de 70 projetos produtivos; \ . 
3. Criação de novas Reservas Extrativistas: traóalhadas 3.075 novas famílias com 16.925 

pessoas; 
4. Apoio à Comercialização de Produções de Populações Tradicionais: Trabalhados 

3.384 famílias em 41 localidades diferentes. 

1. ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

POPULAÇÕES ( MUNICIPIOS/ LOCALIDADE) NºFAMIUAS NºPESSOAS 

1-ACRE 
• Sena Madureira/AC - Seringais Sta. Ana, Tabatinga, Amapá, Canamary 
• Margem do rio Laco. 624 3.744 

• Capixaba do Rio Branco/Ac - Seringai Vila Nova, Remanso, Santa Flora, 
Amélia e Bom Fim 
• Porto Acre e Boca do Acre/AC - Seringais Amapá, Nova Axioma, 
Andirá, Natal Redenção, Lua Nova, Sta. Filomena, Entre Rios. 

1.120 5.720 

2-AMAPÁ: 
Local : Município de Laranjal e Vitória do Jarí • Riq Bispo, Açaituba, 

Santana, Mamorana, Pau de Cabeça, Matauaú, lg~rapé dos Paus, 
Laranjal, Anari, São Tomé, ltapira, Tambaqui, Ma~ .soca do Baço, 
Mangueira, ltaboca, Serrinha, St9 Clara, São Pedro, Sororoca, Água 
Branca, Aningal, Martins, Marinho, Acampamento, Santarém, São João 
do Paraíso, Santa Rita,Tapereira, São Sebastião, Conceição do Muriacá, 
Boa Vista, Comércio, Sta Helena, Aterro, Terra Vermelha, Poção e 
Ariramba. 

2.040 12.240 

3 - AMAZONAS : 2.200 13.200 
LOCAL : Médio Juruá - Caraurí/AM. 
Baixo Júruá • Juruá/AM . 
Rio Jutal • Jutaí/AM 
Auati.Paraná - Fonte Boa /AM 
Catuá - lpixuna, Copeá , Coari!Tefé, Maraã/AM 
Capanãzinho - Manicoré/AM. 

BAHIA: 130 780 
Maragojipe - Angolá/BA 
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5 - MARANHÃO : 150 900 . -~- 

-· 
LOCAL: Cidelândia/CIRIACÓ; Mirinzal/Frechaf 

6-PARÁ 1: 1.090 6.540 

LOCAL : Guruoá, Breves, Augusto Corrêa, Vizeu. Santarém, Novo e Acará. 

- -;:~~~, '{ 
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1.A • ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
contlauaçãc 

7-PARÁ:IJ: 

LOCAL: Região do Urucurttuba; Tapajós/Arapiuns; 
Região do Maicá; Comunidades de Várzea;ltaituba; 
Óbidos -Lago Jauari dos Botos; Oriximiná - Lago do 
Sapucuá; Almeirim - Vila de Arumanduba· e Almeirim; 
Curuá/Aktumã; Alenquer - Rio curué: Aveiro \ 

1.010 6.060 

8 - PERNAMBUCO: 
750 I 2.000 

LOCAL: Marisqueiros; Pescadores; Rio Formoso; 
São José da Coroa Grande; Abreu do Una; Abreu e Lima; Porto 
Jatobá; lpojuca; Ponta de Serambi; Pescadores Artezanais de 
águas interiores; Carpina; Barragem de Carbina; Indígenas 
8Kambiwá; lbimirim; Reta do Mirim. 

· 9 - RONDÔNIA : 
184 f 1.746 

LOCAL : Resex do Rio Ouro Preto - Guajará Mirim; Resex 
Estadual do Rio Pacaás Novos/ GM; 
Resex Cunâ/ Porto Velho; Resex - Estadual do Rio Jaci 
Paraná/Porto Velho; Resex Estadual do Rio Cautário/ Costa 
Marques; Resex Estadual de Machadinho ·o·oeste I Município de 
Machadinha do D'Oeste; Ribeirinho e Moradores de 
Tabajara/Tabajara/ Municipio de Machadinha D'Oeste. 

1 O - RORAIMA: 104 624 

LOCAL ; Sãq João da Baliza; Caracarai; Município do Cantá. 

11 -SANTA CATARINA: 120 720 

LOCAL : Resex do Pirajubaé 

TOTAL 9.522 38.0BB 
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APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO A POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

. COMUNIDADES ( LOCALIDADES) ( 
. " · MUNICÍPIO E LOCAL) 

PROJETOS ( NOME) Nº 
PEBSSOA 
s 

1-ACRE: 

RESEX Chico Mendes - Seringai São Pedro 
Xapurf. Palmari, Dois Irmãos, Independência 
VIia Nova - Xapuri, Bonfim, Remanso São 
Francisco do Espanha. Rio Branco 

2-AMAPA: 

LOCAL: Município do Laranjal, Vitória do Jari 
e Mazargão, Extrativista do Alto e Baixo 
Cajari e Litoral, Arquipélago do Bailique - 
Municipic de Macapá, Município de Santana, 1 792 
Litoral do Sucurijú/Município do Amapá, 
Município de Vitória, Município de Macapá. 

3-AMAZONAS: 

LOCAL; - Médio Juruá - Carauari; Baixo 
Juruá - Juruá; Rio Jutaí; Auati-Paraná - Fonte 
Boa. 

9.402 

4-BAHIA: 

LOCAL: MaragoJipe 

5 - MARANHÃO: 
450 

LOCAL : São Francisco, Viração, Alto do 
Peba, Cfriacó ( Cfdelândia). 

6-PARÁ 1: 
LOCAL : Breves, Melgaço, Qeiras do Pará, 
Soure, Santarém Novo, Vigia, Vizeu, 
Curalinho, Of!iras do Pará, . Maracanã, Sta. 
Luzia, Marudá, Sta. Barbara, lnhangapf, Breu 
Branco, 

7.380 

7-PARÁ li: 

.LOCAL Belterra - Cajutuba, Piqu/atuba e 400 

Projeto Cidadão; Divulgação da Produção ( 
1.584 1 Plantio de Melancia e Melhoria da Produção 

.PROOEX - Custeio da Safra de Castanha e 
investimentos para manejo de açaizais; • 
Custeio da Pesca Artesanal; -Educação 
Ambiental em Escolas e Comunidades Rurais. 

Borracha, manejo de lagos, praias, produção 
de farinha, placas de identificação da 
fiscalização na Resex; Manejo de praias, 
fiscalização, hortas, comunitárias, formação 
de mudas e placas de identificação para 
locais protegidos; Manejo de praias, 
fiscalização e encontro de seringueiros da 
Resex; Fiscalização da Resex. 

120 Programa de assistência a marisqueira e 
Lavradoras que tiveram filhos nascidos 
apartir de Fevereiro de 1999. O Governo 
Federal ajudou durante 24 meses, com um 
(01) salário mínimo mensal. 

igricultura, Coste Custrura, Psicultura. 
~esocarpo. 

Projetos de psicultura, manejo de açalzais; 
Projetos de criação de unidade piloto de 
benef. de polpa de açaí; fortalecimento 
comunitária: mel, produção de redes 
artesanais e artefatos de pesca; 
Industrialização e comercialização de açai, 
implantação de viveiros frutíferas, Produção e 
beneficiamento de mel silvestra 

Construção de casa de farinha e aquisiç.ão de kit's 
pi extração de seringa; Apoio a produção de 
borracha; Apoio a infra-estrutura pi o Sindicato de 
Trabalhadores Rurais do Municii:>_io de Betterra; 



Revolta; Santarém - São Miguel , Com. de 
Mariazinha, Lago Grande, Com. de Fátima, 
Com. de Pinhel, Com. de Arapiranga, Com. 
de cametá, Com. de Andurú, Com. de São 
Pedro, Monte Sião, Terra Rica, Tiningu, 
Murumuru, lpaupixuna e Açaizal/Maicá, Vila 
do Curual; Alequer • Com. Sombra da Lua, 
Igarapé Grande; Monte Alegre - Com. de 
Bom Jardim. 

8 - Pernambuco : 

LOCAL: Baragem de carpina/Carpina 

9 • RONDÕNIA : 

LOCAL : Comunidade - Sebetiba, Petrópolis, 
Ouro Negro, Divino Esp. Santo, Floresta, 
Nossa Senhora dos Seringueiros e Nova 
Colônia. 

10 - RORAIMA: 

São João da Baliza, Caracarai, Projeto de 
Assentamento Taboea - Cantá. 

11 • SANTA CATARINA: Resex do Pirajubaé 

TOTAL- 

320 

22.418 

200 

CriaÇão de capivaras .n cativeiro ~ Sls1ama 
Semi-Extensivo; Apoio as Com. Agl'OlfXtnltivist do 
Alto Rio Maró; Criação de Catetos em CativeilOS; 
Criação de galinhas caipiras no sfstema.extansfvo 
como alternativa de renda comunftiria; Apolo na 
Produção e lnfraestnrtui'a da Associação; Produção 
de Açai e espécieS nativas de várzea, Incentivar a 
produção de artesanato e comidas ,egionais. 

920 

Criação de peixes em tanques de rede. 
850 

Mapeamento de viabilidade econ. e organizaciona• 
1999; Ili encontro de mulher ; a Operaçlo Sa&lde 
Cidadania; 1 Oficina de Agentes Comunitário; 
Criação de peixe em tanques de nide. 

Prodex • em andamento 

Plano de Manejo do Caranguejo-uçá; Projeto 
de Mariscultura; Curso de Manut. de Motores 
a diesel. 

---------- 



CRIAÇÃO DE NOVAS RESERVAS EXTRA TIVISTAS 

RESERVA ( NOME/ MUNJCIPIO} N<' NO TREINAMENTOS 
FAMÍLIAS PESSOA 

s 
1-ACRE: 12 12 

RESEX Boca do Acre e Porto Acre Treinamemto sobre Associação e 
Cooperativismo. 

Amapá - Resex - Sucurijú. 
85 275 Reunião de retomada de discussão para criação 

Amazonas: da Resex 
Baixo Juruá - Juruá 
Rio Jutai - Jutaf 951 6.657 Treinamentos. 
Auati.Parana • Fonte Boa 
Catua-lpixuna • Tefé e Coari 
capanãzinho - Manicoré 

~ - Baía do lguapé 
< 

\ 
~ Tucuruí, Soure, Curralinho, 
Augusto Corrêa, Bragança, 
Curuçá, Marapanim, Santarém, Visita e demarcação dos limites, junto D.P.U 
Novo, Maracanã e São caetano de 903 4.960 Treinamento 
Odivelas. 

200 1.000 
Pará li - Santarém ~ Gleba Lago 
Grande 
Nova Arumanduba • Almeirim 

Pernambuco - Mata Norte, Goiana, 
lta~issuma, lgarassu, Breu e Uma 

Rondõnia - Cuniã, Sotério 
cautário, Barreiro das Antas, 

TOTAL 815 3.460 

•' 
109 561 

' ,' 

: 
3.075 16.925 
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APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

MUNIC~ 1 --COMÜNÍDADE ( 
1 

ASSOCIAÇÃO J 1 NO FAMILIA I PRODUTOS 
__ LOCALIDADE} COOPERATIVA 
: 

Amapa: Alto Cajarf, .ASTEX.cA, 1 930 1 Castanha in Natura, Palmito 
Conceição do COOPER.CA, em conserva, Castanha e 

.Laranjal : Vitória Muricá, lratapuru, COMARU, ATEX- Biscoito, Óleo de Andlroba. 
do Jari; Mazagão; Vila Maracá, Vila . MARACA, COMAJA. 

Laranjal, Vila do 
Aruans 

Farinha, Mel da abelha 
!m!W]onas: · 1 ASPROC, ASPROJ, I , •••••••••••• oteag •••••• : 
Carauari, Juruã, Médio Juruá, Baixo ASPROJU, AAPA Farinha, Andiroba e Sabão, 
Jutaí, Fonte Boa I Juruá, Rio Jutal, 657 Copalba. 
Japurá Auati.Paraná 

Maragojipe 

Maranhão: 

Cldeltndia 
Cirinzal 

Gurupá, Oeiras do 
Pará, Curralinho, 
lnhangapí 

Pará li: 

.Santarém, 
Alenquer, Belterra, 
Jacaré-Acanga, 
Almeirim, Monte 
Alegn1, Gurupá, 
Aveiro. 

Rond6nia: 

Guajará~Mirim, 
Machadinho 
D'Oeste, Porto 
Velho 

Angolá 

Centro do Olímpio e 
Ciriacó, Rumo e 
Deserto 

Rio Mojú, Rio Arioca, 
Rio Canatacú, VIia 
Cariró 

RESEX, Gleba Curuá, 
Maguary, Cajutuba, 
Terra Rica, Aramanaí, 
Porto Novo, Reserva 
lndigena, 
Mundurucânia, 
Arumanduba, Rio 
Paní, Jari, Colónia 
Limão, Rio Mojú, São 
Raimundo. 

Resax Estaduais: 
Maracatiara, 
Aquariquara, 
Castanheira, 
Seringueira, Piqum, 
ltaúba e Jatobá, Rio 
Jacl Paraná 

ABC do A • Centro 
mangue 

Ata reco, Assoe. 
RumoJDeserto, 
Ata reco 

Assoe. dos 
Moradores do Rio 
Mopjú, Assoe. dos 
Prod. do Rio Arioca, 
Assoe. dos Prod. 
Aramaquiri, Assoe. 
dos Prod. São Luiz 
Gonzaga. 

ASROP, 
PRIMAVERA, 
COOSERON, ·· 

3.384 

Siri catado, Surur, Ostra, 
PeÍXes. 

10 

Mesocarpo, Mel, Psicultura. 

100 Borracha, Açaí e Cupuaçú, 
Mel de abelha 

220 Borracha beneficiada, 
Artesanato, Mel de Abelha, 
DeriVados da Mandioça, 
Copalba, Andiroba, Beiju 
branc:o, Artesanato de palha e 
madeira, Borracha Bruta, 
Mudas de essências 
florestais, Açaí. 1.237 

230 
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RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO DE 1999 

- . Códig Código do Dotação Executado % 

odo Subprojeto/Subativida (A) (B) B/A 
.L -·. - - . 

Projeto I Atividade de 

04.017.0104.2778 0001 · 1.513.925,00 685.665 . 45,29% 

Plano Interno: APOIORESEX 

OBS: A proposta orçamentaria do CNPT para o ano de 1999, com à operacionalização do 
Contigenciamento orçamentário, estabelecido pelo Decreto n 2451 de 05/01/98 e suas alterações, 

. . 
ficou na ordem de R$ 1.513,9?5,00 e os recursos efetivamente repassados, foram da ordem de 

R$ 685.665,00, insuficientes para cobrir todas as atividades do CNPT durante o ano, ou seja, 

45,29% dos recursos foram Jiberados 

Recursos Aplicados através do Projeto Piloto de Manejo Sustentável do 
Extrativos da Borracha na Amazônia (SRA 95/029) - 

1 - Fortalecimento Institucional do CNS 205.400,00 
2 - Fortalecimento de Comunidade Extrativista 604.107,00 
3 - lnstalacão de Ilhas de Alta Produtividades 147.200,00 
4 - Peso, com UNB sobre Folha por Defumacão LíQuida 304.207,00 
5-: Pesq. com CETEPO para melhoria da qualidade da borracha. 39.500,00 
Total Gerar 1.300.414,00 

R$ 1!00 

Recursos Aplicados Através do Projeto de Desenvolvimento Sustentavél do 
Extrativismo( BRA 97/008) 

lmolantacão do Prodex ~' 499.740,00 . ' 
Criacão de novas Reservas Extrativistas 164.034,00 
Total 663.034,00 

R$1,00 
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Recursos aplicados através cto Projeto Reservas Extrativistas (PPG .• 7) 

C:::omponente Chico Rio Cajari AltoJuruá Rio Ouro PNUD CNS TOTAL 

,., 

Mendes Preto 
01- Efetivação das Reservas 184.131,02 2.551,59 20.898,75 61.297,51 268.878,87 
Extrativistas 

02 - Organização Social e .43.812,60 33.135,93 27.764,34 19.980,38 291.498,20 416.191,45 
Comunitária ,. 

03 ..• Organização da Produção 36.611',77 22.030,00 37.766,32 341~251,39 437.659,48 > 04 • Gerenciamento Ambiental . . 
3.8~1,60 225.265,71 229.087,31 . .. . .. 05 - Gerenciamento do Projeto 

15.685,22 314.797,78 51.445,61 381,928,61 TOTAL 
264.555,39 35.687,52 49.794,34 98.152,27 1.234.110,59 51.445,61 1.733.745,72 obs : Valores expressos em R$ 

~ " ·~- -~ ,,_-. 


