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Prezados s r-s , 

Estou encaminhando cm anexo, cópia do trabalho intitulado 
11E;·:trnti vismo e Meio Ambiente", resultado de um pequeno 

estudo realizado junto a fa~ilias de seringueiros do muni 

cipio de Xapuri-Ac. 

Ezpero_que o refe:::-ido trabalho possa de alguma forma con 

tribuir no esforço na busca de respostas no que ·tange ao 

desenvolvimento da região em bases sustentáve'is. 

At onc ã oaamerrte , 

À 

Comissão Pró-Índio do Acre - CPI-Ac. 

Nesta. 
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Extrativismo e Meio Ambiente 

Conclusões de um pequeno estudo sobre a Relação 

do Seringueiro com o Meio Ambiente 

por· 

Ronaldo L. Oliveira 

fev./1991 

I - Introdução 

O presente trabalho~ o·resultado de uma pesquisa realizada 

junto a familias de seringueiros do municipio de Xapuri ~ 

Estado do Acre, sob o patrocínio da Casa do, Seringueiro vin 

culada à Fundação Cultural do Estado do Acre. 

A·sua elaboração está consubstanciada em pesquisa de campo 

.. e observações participativa junto a 09 (nove) familias de' 

serin~ueiros residente~ nos seringais Boa Vista, Floresta e~ 

Nazare ,. todos no município de Xapuri-Ac. 

A preocupação temática do trabalho diz respeito à questão 

da Relação do Seringueiro com o Meio Ambiente, 

como ponto de partida, duas teses. 
tornando-se 

A primeira, ·surgida no contexto do movimento de seringuei 

ros da Amazônia.e defendida por ambientalistas/ecologistas, 

que aponta para a existência de uma relação de completa har 

rnonia do seringueiro com o meio ambiente. 

A segunda tese, levantada por alguns pesquisadores da Arnazô 

nia e alguns setores da sociedadeJ sugere que aquele rela - 
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cionamento se dá de forma var+rr.r., nem sempre harmônica, 

porquanto determinada por fatores sócio-econômico-culturais 

os mais diversos. 

o interesse determinante da pesquisa reside primordialmente 

no fato de que a relação do seringueiro com o meio ambiente 

precisa ser melhor compreendida e qualificada, de modo a 

contribuir para um efetivo avanço do m~vimento ~ da organi 

zação daqueles trabalhadores, e também de forma a contribu 

ir positivamente no direcionamento de ações governé1!11entais 

para o desenvolvimento da região, desenvolvimento este que 

contemple simultaneamente os componentes ecolÓgico, econÔmi 

coe social. 

Enfim, esclarecer os condicionantes que moldam a relação do 

seringueiro com_o meio ambiente é fundamental, de modo a se 

evitar o emprego de 11clichês11 na discussão de teses a~erca:1· 

dos seringueiros. Mais que isso entretanto, a_proposiçao de 

politicas, em todos os níveis, assim como a orientação de 
' 

estudos e pesquisas relativas ao extrativismo precisam fun 

damentar-se, cada vez mais, no conhecimento das múltiplas 

realidades dos seringais. 

Importante evidenciar as limitações do presente trabalho, 
. . 

tendo em vista sua realização em condições bastante restri- 
• 

tivas, tanto do ponto de vista do universo estudado, apenas 

nove f~~ilias de seringueiros em tres seringais, como o te~ 

po dispensado ao trabalho de campo, cerca de dois meses. 

Tais limitações deveram-se essencialmente à limitação.de re 
cursos financeiros e de espaço de tempo estabelecidos pelo 
, - ,. orgao patrocinador da iniciativa. 
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Não obstante, se este trabalho_conseguir sensibilizar pes 

quisadores/estudiosos da Amazônia, Órgãos governamentais , 

e principalmente lideranças e assessorias do movimento dos 

seringueiros, para a necessidade de se estudar mais à fundo 
a questão do extrativismo na Amazônia, bem como o desenvol 

vimento de experimentos, estudos e pesquisas que possam con 

substanciar o estabelecimento de estratégias e métodos, com 

vistas ao desenvolvimento da Amazônia a partir da utiliza 

ção do amplo manancial de riquezas contidas na heterogenei 

dade da floresta, respondendo satisfatoriamente aos compo 

nentes ecolÓgico, econômico e social, certamente este tr.aba 

lho e a iniciativa da Casa do Seringueiro/Fundação Cultural 

terão sido absolutamente exitosos. 

.. , 
Fica aqui meus sinceros agradecimentos as familias de serin~ 

eueiros que me receberam de forma extremamente cordial e\f 

amiga. Especial agradecimento aos seringueiros Sebastião Ro) 

cha e Valderi Vicente que, mais que objetos de estudo, se 

mostraram como autenticos parceiros durante todo o processo 

da pesquisa. 

Meus agradecimentos estendem-se também, e de forma particu 

larmente especial, a Marco Antonio Mendes, Migue~ Neto, Pa~ 

lo Erigido, Fátima Silva e Dercy Carvalho que em muito con 

tribuiram para a realização deste trabalho. 
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II - Seringueiro peculiar classe social 

, - Para uma melhor e mais facil compreensao dos resultados da 

pesquisa realizada entre familias de seringueiros residen - 

tes nos seringais Boa Vista, Floresta e Nazaré considero de 

fundamental importância tecer breves e resumidas _consi_dera 

çÕes acerca do processo de povoamento da Amazônia, particu 

larmente do Estado do Acre, por individuas não indigenas. ~ 
, , , 

principalmente a partir das ultimas ~res decadas do seculo 

XIX, dando origem à categoria "seringueiro". 

A importância de tais considerações reside primordialmente, 

na necessidade de ser ter claro os caminhos, caracteristi - 

case circunstâncias que resultaram na formação da categori 

a "seringueiro", em razão das peculiaridades que a cerca 

ram. 

' 
Resultado direto de dois fatores significativos,_ a ocorrên~ 

eia de uma acentuada seca no nordeste e a crescente valor~~ 

zação da borracha nos mercados internacionais, o povoamento 

da região, revestiu-se de características bem especificas e 

que se refletem até os dias atuais nas formas e condições 
, , 

de vida dos seringueirosi como tambem em possíveis altera - 

çÕes no ecossistema da região. 

Consideráveis contigentes de nordestinos, especialmen cea - 

renses, induzidos a acreditar estarem trocando os horrores 

da seca que se abatia sobre sua região de origem por um es 

timulante sonho de riqueza fácil, deslocaram-se para a regi 

ão Amazônica. 

' - Ao chegar a regiao, e principalmente ao interior dos serin- 

-IV- 



gais,aqueles nordestinos não .. só viram desmoronar rapidamen 

te seu sonho de riqueza, como também, e talvez mais trágico, 

viram-se empurrados compulsoriamente para um processo de d! 

sagregação social avassalador, fato este que certamente de 

ve ter marcado profunda e irremediavelmente a formação da 

categoria. 

Talvez não seja muito dificil imaginar as angústias daque - 

les nordestinos, ao se sentirem de repente, introduzidos 

num meio totalmente desconhecido, cheio de mistérios, e por 

isto mesmo hostil, privados do convivia social habitual, e 

sobretudo, submetido ao rigído sistema da empresa seringa - 

lista através do 11barracão11, com características que 

deviam ao sistema escravagista. 

nada 

Do ponto de vista psico-social, a experiência daqueles nor-~· 

destinos deve ter sido signif:cativamente aterradora,e con 

sequentemente, ter tido influencia significativa no proces 

so de formação da categoria. 

Absolutamente subordinado ao patrão seringalista, o serin - 

gueiro já chegava a seu local de trabalho, a colocação, com 

uma divida proveniente das despesas de viagem, de utensíli 

os domésticos, instrumentos de trabalho~ da primeira "avi~ 

ção", divida esta que se mostrou, em sua grande maioria, irn 

pagável. 

Na colocação era instalado numa pequena moradia, normalmen 

te construida com pau roliço, ripas de paxiÚba e cober-tur-a 
de palha. Tal moradia, antes de se mostrar corno um modelo ' 

de habitação apropriada .às condições climáticas locais, de- 
- ' - 

veria responder em primeiro lu~r, aos interesses do serin- 
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galista em restringir gastos considerados desnecessários. 

Pqr outro lado, vivendo completamente isolados, a·distânci 

as consideráveis, normalmente medidas em horas de caminhad~ 

privados de quaisquer meios de comunicação com o mundo exte 

rior ao seringal, sem assistência médica, sem educação, sem 

lazer e normalmente maltratados fisicamente pela tarefe diá 

ria de produção da borracha e deficiências alimentares, a 

queles nordestinos se transformara~ numa população em perm~ 

nente e completa desagregação social, além de fisicamente 

frágeis. 

Uma característica marcante da empresa seringalista, que se 

refletiu fortemente nas condições de vida dos seringueiros 

pós apogeu da borracha, diz respeito à exclusividade da bor 

racha no contexto da economia local. 

' 
Durante o apogeu da borracha, época em que se deslocou par~ 

a região Amazônica o maior contigente de nordestinos, os s~~ 

ringaiistas com raríssimas excessões proibiam não só o cul 

tivo de roçados de subsistência, como qualquer outra ativi 

dade por parte do seringueiro, que não a extração do látex, 
A 

ou seja, viv~ndo no interior da floresta com abundancia de 

terras cultiváveis, os seringueiros não produziam absoluta 

mente nada do que consumiam. 

É interessante registrar que em razão dos altos preços da 

borracha os seringalistas exerciam uma forte vigilância so 

bre os seringueiros no que diz respeito às técnicas de "cor 

te" da seringueira - Hevea brasiliensis - com vistas a·evi 

tar danos às àrvores. Ou seja, o seringueiro era levado com 

pulsoriamente a manter uma postura preservacionista com re- 
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lação às seringueiras sob pena____Q_e se ver expulso da coloca- 

- çao . 

Aquele comportamento dos seringalistas, parece, respondia a 

interesses os mais diversos. Em primeiro lugar, a exclusivi 

dade no trabalho de extração do látex, certam_ente lhes ga 

rantia maior produção, e consequentemente, maiores lucros. 

Por outro lado, garantia-lhes o monopólio no fornecimento 

de produtos industrializados - gêneros alimentícios, vestua 

rio, instrumentos de trabalho, etc. - , além do que, possi 

velmente ensaiavam mecanismos inibidores de uma possível fi 

xação do homem à terra. 

Dentro desse quadro, não se estará exagerando ao afirmar 

que todo esse conjunto de regras que determinaram a ocupa - 

ção do espaço amazônico não permitiu, ou pelo menos não cr! 
' ou condições favoráveis a que o seringueiro adquirisse co-~ 

nhecimentos mais amplos acerca das riquezas contidas na fl~~ 

resta que lhes possibilitasse uma diversificação de produ - 

tos extrativos. Além disso, a não permissão ou a imposição' 
.., ' , ; 

de restriçoes quanto as praticas agricolas inibiu o aprimo- 

ramento e/ou identificação de t_~cnicas adaptadas ao clima e 

solos da região. 

Dessa forma, as características específicas e. restritivas 

da empresa seringalista, estruturada a partir do sistema do 

barracão .e do aviamento, colocou o seringueiro na condição 

de subordinação absoluta à exploração da seringa. 

Tal subordinação se mostrou tão forte, ao ponto de haver le 

vado os seringueiros a incorporar uma concepção de valor em 

relação à floresta.acentuadamente simplista. Ao se conver - 
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sar com o seringueiro, não rarQ se tem a impressão de que 

floresta é sinônimo de seringueira. 

O sensível enfraquecimento da empresa seringalista a pa~ 

tir do inicio da década de 1950, em decorrência de mais 

uma crise do setor gomifero da Amazônia, resultou em algu 

mas alterações na vida dos seringueiros principalmente no 

que diz respeito às suas relações de trabalho e mercantil, 

e também na relação com o ecossistema. 

Com as restrições de financiamento para o setor gomifero, 

as empresas seringalistas se mostraram incapazes de manter 

estoques de_ mercadorias suficientes à sustentação do siste 

ma do aviamento. 

Aquele fato não só abriu espaços a que os seringueiros bus 

cassem alternativas com vistas à aquisição de produtos de~1~ 
tinados à sua manutenção, como também o desobrigou da ex 

clusividade da venda da borracha ao barracão. Mais impor - ~ 

tante porém foi o desaparecimento das restrições quanto ao 

desenvolvimento de ativid~des agrícolas e criação de ani - 

mais domésticos. 

Apesar desse processo de "abertura" com cáracteristicas li 

bertárias, e da incorporação da atividade de ~oleta e co 

mercialização da castanha do Brasil - Bertholletia excelsa 

- , a exploração da seringueira - Hevea brasiliensis -, do 

ponto de vista econômico, manteve-se como principal ativi 

dade dos seringueiros. 

A década de 1970 trouxe em seu bojo novos f'atos que atingi 

ram fortemente as populaç9e~ residentes na floresta, prin- 
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cipalmente as localizadas no vale do Rio Acre. A completa 

falência da empresa seringalista associada ao novo modelo 

econômico planejado para a região atraiu um significativo 

n~mero de grandes investidores do Centro-Sul do país. 

Motivados pelo baixo preço das terras e os incentivos fis- 

cais do governo federal, aqueles investidores adquiriram 

grandes áreas de terras - os seringais - para a i~planta - 

ção de grandes fazendas para a criação de gado bovino. 

Esses fatos resultaram em grandes desmatamentos e a conse 

quente expulsão de significativo contingente de seringuei 

rqs, tanto para centros urbanos, especialmente Rio Branco, 

·como para os seringais da Bolivia. 

\ 

Essa nova situação propiciou o início do processo de orga-~ 

nização ~os seringueiros. Num primeiro momento, a partir~ 

da criaçao de Sindicatos, e posteriormente num movimento 1 
mais amplo envolvendo as questões de educação, saúde, coo 

perativismo e meio ambiente. 

Todo esse processo evolutivo no entanto, parece não ter 

conseguido dar respostas satisfatórias para a questão da - , . utilizaçao racional e sustentavel dos recursos florestais, 

e muito menos para mudanças significativas nas 
de vida dos seringueiros. 

condições 
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III - Metodologia 

Foram identificados tres seringais localizados no municÍ 

pio de Xapuri-Ac, que contemplam requisitos considerados 

significativos para os objetivos da pesquisa. Nesse senti 

do, foi identificado o seringal Boa Vista, que tem como 

característica principal, sua proximidade - ou pelo menos 

de várias de suas colocações - do centro urbano d~ XapurÍ; 

o seringal Floresta, que se encontra na área de influência 
, 

mais direta de um empreendimento agropecuario, e por fim o, 

seringal Nazaré, relativamente mais isolado. 

Efetivada a identificação dos seringais foram selecionadas 

09 (nove) familias de seringueiros, 03 (tres) por serin- 

gal. A seleção das familias foi realizada de forma a se 

contemplar a maior amplitude de variáveis com vistas a se~ 

ter um mosaico aproximado do un:ve;so do seringal. Dessa\~ 

forma, foram consideradas questoes como: tamanho do grupo 

familiar; variação da composição do grupo familiar q~anto 

ao sexo de seus m~mbros; tempo de moradia na colocação; lo 

cal de orÍgem; distância do centro urbano; distância de em 

preendimento agropecuário; participação de organização sin 

dical/associativa, etc. 

As familias selecionadas foram visitadas numa fase prelimi 

nar da pesquisa, ocasião em que foram informadas acerca do 

objetivo da visita e da iniciativa da Casa do Seringueiro/ 

Fundação Cultural. Além disso, através de diálogos infor 

mais foi iniciada a coleta de informações básicas com vis 

tas à montagem de um questionário. Ainda durante essa visi 

ta preliminar, que durou ~mm.é.dia dois dias por família 
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foi iniciado o trabalho .de. .. vivenciar aspectos do cotidiano 

das familias. 

Com base nas informações coletadas preliminarmente foi el~ 

borado o questionário, que após uma fase de consultas a 

técnicos de áreas especificas - florestal, faunistica, 

agrícola, saúde, etc.-, foi acrescido de um anexo. 

A aplicação do questionário ocorreu entre os meses de outu 

bro e novembro de 1990. A aplicação de cada questionário 

envolveu uma visita que variou de um a quatro dias a cada 

familia • 

. Durante o periodo de permanência em cada colocação, o pe 

ríodo noturno foi quase sempre dedicado à aplicação do 

questionário, que na maioria dos casos contou com a parti- 
- . , . 1 

cipaçao de todo o grupo familiar. O período diurno foi del 
dicado quase sempre ao trabalho de observação participante 

das diversas atividades desenvolvidas pelos seringueiros, 

como o corte de seringa, caçada, trabalho em roçado, comer 

cialização, etc. 

Uma idéia inicial era a de que, concluida a aplicação do' 
, , . 

questionario, seria procedida uma analise preliminar dos 

dados obtidos, com base na qual seria levada~ efeito uma 

entrevista formal com cada uma das famílias, êom vistas a 

possíveis necessidades de complemen~ação de informações. A 

análise preliminar dos dados no entanto, mostrou desneces 

sária a realização das entrevistas. 

As informações e dados obtidos.durante as diversas :fases 

da pesquisa seriam tratados -de- forma amplamente participa 
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tiva, envolvendo não som.en_te as familias dos seringueiros, 
, 

como tambem membros do Conselho Nacional de Seringueiros, 
, 

do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Xapuri e tecnicos' 

·e estudiosos interessados na questão. 

Não obstante o empenho para que tal procedimento fosse pl~ 

namente adotado, a exiguidade de tempo e algumas dificulda 

desde estabelecer contatos, as met~s previstas não foram 

alcançadas em sua plenitude. 

De qualquer modo foi possível envolver naquela tarefa, de 

' forma bastante positiva, os sering~eiros Sebastião Rocha,e~ 

Valderi Vicente. Outras participaçoes,·notadamente de te~1 
nicos envolvidos com a questão do meio ambiente ocorreram, 1 

porém de forma superficial. 
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IV - Resultados da pesquisa .. 

o que se depreende da análise dos dados obtidos com a pes 

quisa é que os seringueiros se mostram hoje como componen 

tes de uma categoria social com fortes sintomas de desagrf 

gação social, num estado de miséria que parece crescente , 

e desprovidos de perspectivas quanto a um projeto de vida. 

Estes fatos parecem determinantes na questão da relação do 

seringueiro com o meio ambiente. 

A manutenção de uma economia assentada basicamente no mono 

-extrativismo da borracha, tendo em vista que o segundo 

produto extrativo explorado comercialmente, a cas~anha-do 

Brasil - Bertholletia excelsa-, face ao pouco volume, não ~ 

os serin -j 
gueiros a adotarem comportamentos em relação ao meio ambi-1 

ente que além de estarem se refletindo de forma 

altera significativamente o quadro, tem levado 

negativa 

ém seu padrão de vida atual, poderão resultar num crescen 

te desequilibrio do ecossistema. 

O permanente processo de desvalorização da borracha da Ama 

zÔnia, por razões amplamente conhecidas, e a crescente in 

cidência de sub-divisões das colocações de seringa - das 

nove colocações pesquisadas, seis já sofreram sub-divisões 

- tem levado os seringueiros a uma super-exploração das 

"estradas de seringa" numa tentativa de minimizar sua 

crescente perda de poder aquisitivo de produtos industria 

lizados(quadro 1). 

A exaustão das estradas de seringa já se faz sentir. Das' 

nove familias envolvidas na pe:iQuisa, cinco admitem que a 
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produtividade das estradas tem diminuído sensivelmente nos 

Últimos anos. Os próprios seringueiros acham que tal dimi 

nuição deve estar associada ao "corte" excessivo. 

Com relação a este aspecto os próprios seringueiros admi 

tem que na época em que existia patrão seringalista, ne 

nhum seringueiro se arriscava a "maltratar as madeiras" 

pois o gerente do seringa! mantinha uma permanente fiscali 

zação através de fiscais e noteiros. 

' - , Por outro lado, no que tange a questao agrícola, os resul- 

tados obtidos mostram alguns aspectos peculiares e preocu 

pantes. são ilustrativos por exemplo, os critérios utiliza 

dos pelos seringueiros quando da escolha de locais 

roçados. 

para 

• 
A totalidade das familias de seringueiros envolvidos na)/ 

pesquisa colocaram como send~ critér:o~ básicos na esco-~ 

lha do local para roçado a nao existencia de seringueira - 1 
Hevea brasiliensis -, castanheira - Bertholletia excelsa - 

madeiras de lei como: mogno - Swietenia macrophylla - 

massaranduba - Manilkara huberi -, intaÚba - ~ezilaoros 

ita-ub~ - e preciosa - Aniba canelilla -; seis familias ci 

' • 

taram o fator "pouca derruba", ou seja, a existência de 

poucas árvores de grande diâmetro; duas citaram a não exis 

tência de nascentes e apenas uma se referiu ao fator "ter 

ra boa" e não sujeita -a alagações. 

Esses critérios do ponto de vista de preservação do ecos 

sistema parecem restritivos, uma vez que desconsideram 

questões :fundamentais como "habitats" de animais silves- 

tres, grande número de espécies~·vegetais que são f'ontes de 
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alimento para a fauna, rede hidrográfica, topografia do 

terreno, etc. 

outro fato significativo diz respeito à questão da produtf 

vidade das culturas que normalmente compõem os roçados de 

subsistência: arroz - Or;za sativa -, milho - Zea mayz - , 

feijão - Phaseolus vulgaris -, mandioca - Manihot esculen 

~ -, principalmente em se. levando em conta o ciclo de 

utilização do roçado (quadro 2) e a progressão das áreas ' 

cultivadas nos Últimos cinco anos (quadro 3). 

o que se observa é que apesar do ciclo de utilização do ro 

çado ser reduzido, apenas tres anos, e ocorrer a progressi 
va incorporação de áreas com cobertura vegetal primária, a 

produtividade daquelas culturas, especialmente A de mandio 

ca, tem diminuído (quadros 4 e 4a). 

' 
A estes dois componentes, extrativismo e agricultura, que~ 

se mostram como bastante signif:cativos enquanto determi -~ 

nantes do comportamento e relaçao do seringueiro com o me 

io ambiente há que se acrescentar ainda questões mais ge 

rais do ponto de vista sÓcio-econÔmico-cultural. 

Ao se analisar aspectos relativos a costumes e dieta ali - 

mentar das famÍlias conclui-se, em primeiro lugar, que o 

seringueiro se alimenta muito mal. 

Sua dieta alimentar assenta-se na ingestão diária de tres 

refeições eventualmente compostas de arroz, feijão, fari - 

nha e carne de animal silvestre. são raras no entanto as 

familias que conseguem produzir arroz e feijão suficientes 

para o consumo diário por um periodo superior a·seis meses 
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por ano. Mesmo com relao-ão à farinha, tradicionalmente 
, ,. 

mais consumida, algumas familias tem tido dificuldades fr! 

quentes de disponibilidade do produto em razão dos cada 

vez mais frequentes ataques de animais silvestres, especi 

almente o porquinho - Tayassu tajacu -, cutia - Dasiprocta 

~ - e paca - Agouti paca - às plantações de mandioca. 

Com relação à carne de animais silvestres, a totalidade 

das familias afirmaram réssenti!se de sua progressiva es-, 

cassez. Das nove colocações estudadas, em cinco já são con 
siderados raroa o Veado Capoeira - Mazana americana-, o 

Porquinho - Tayassu tajacu -, o Jaboti - Geochelone sp - 

o Macaco Guariba - Alonatta seniculus - e o Veado Roxo 

Mazana gouazoubira -. Segundo as fa~ílias daquelas coloca 

ções tais animais existiam com relativa abundancia até cin 

co anos atrás. 

Não é demais acrescentar que, durante a fase 

do que s t í onar-í o, nenhuma familia dispunhA de 

mais silvestre para a alimentação apesar de 

caçadas habituais. 

- 1 de aplicaçao',~? 

carne de anii 

empreenderem 1 

Outro dado significativo diz respeito ao grande número de' 

jab~tis que têm sido capturados e vendidos a comerciantes', 

de Xapuri por inúmeros seringueiros daquela região, não ne 

cessariamente pelos envolvidos na pesquisa. Em média aque 

les animais têm sido vendidos a preços que variam de um a 

dois mil cruzeiros a unidade. 

Mostra-se tambem como um fato significativo na questão ali 

mentar dos seringueiros, o consumo de frutas e verduras. 
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Apesar da existência de árvQres frutíferas corno laranja - 

Citrus sp -. abacate 

ra indica-. abacaxi 

, 

Persea americana-, manga - Mangife 

Ananas sp -, mamão - Carica ~ia- 

e banana - ~ sp - na maioria das colocações, seu consu 

mo é eventual e reduzido. 

Tal situação parece dever-se, em primeiro lugar, à exis 
tência de tabus alimentares, mas também porque os serin 

gueiros, salvo raras excessões, não dispensam quaisquer 

tratos culturais àquelas árvores. Além disso, em geral 

as árvores frutíferas encontram-se em locais de antigas mo 

radias resultantes das suas constantes mudanças. 

No caso especifico da banana - Musa sp - , fruta mais fre 

quentemente consumida pelos seringueiros, deparamo-nos com 

um verdadeiro paradoxo. Apesar ~e se tratar de uma cul:ura~' 

largamente difundida, sendo dificil encontrar uma familia 

que não plante pelo menos vinte pés de banana por ano, sua 

disponibilidade para o consumo é reduzida. 

O que ocorre é que as bananei.ras sempre são plantadas nos 
11aceiros" dos roçados novos, recebendo trato cultural (li!!! 

pesa} apenas durante o primeiro ano, face à necessidade de 
se manter "limpas" as culturas de arroz e milho em torno' 

das quais as bananeiras são plantadas. Concluidà a colhei 

ta daquelas culturas, qualquer trato cultural ao bananal 
- 1 - raramente ocorre. Em razao desse procedimento, a produçao 

assegurada. restringe-se ao primeiro cacho , 

O consumo de verduras por seu lado, restringe-se à ceboli- 
nha, veriedades de pimenta doce, e em alguns casos à cou 

ve, -quiabo e maxixe. 
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, , 
Certos habitos dos seringueiros, alem de terem sido molda 

dos a partir de características da empresa seri~galista, 
. 

certamente que foram e continuam sendo determinados por f~ 

tores que dizem respeito à sua permanencia num est~do · de 

isolamento acentuado, e também por um certo "nomadismo" 

adotado principalmente após a falência e desestruturação• 

da empresa seringalista. 

Esse "nomadismo" caracteriza-se pelas constantes mudança 

de colocações. Das nove famílias envolvidas na pesquisa 

·seis delas encontram-se na atual colocação há no máximo 

cinco anos, uma familia reside no mesmo local há 

anos e duas há mais de dez anos. 

seis 

Apesar das familias terem alegado como motivo de.mudanças, 

por ordem decrescente, questões como: briga com vizinhos, , 

baixa produção de borracha, problemas de saúde e distância,{ 

de Xapuri, terminaram por admitir que na verdade buscam~ 

melhores condições de vida. 

Essas constantes mudanças antes de resultar nas melhorias 

esperadas têm se mostrado como fator de uma maior pauperi 

zação do nível de vida dos seringueiros. 

A permanente perspectiva de mudança tem levado'as familias 
.• - - a edificaçao de moradias improviàadas, o nao cultivo de 

culturas perenes, nesta caso também em razão da falta de 

conhecimento de técnicas apropriada~ e estímulos, e princi 

palmante à super-exploração das estradas de seringa. 

À ' ~ - A deficiencia alimentar associada as precarias condiçoes 1 

de higiene, neste caso resultante da falta de informações, 
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de moradias que dificultam $Ua prática, dificuldades de 

abastecimento d'agua, além da falta de assistência ··médica 

preventiva, resulta num quadro de saúde dos seringueiros' 

bastante precário. 

Essa precariedade materi~liza-se principalmente numa frAg! 

lidade física e orgânica dos seringueiros propiciando uma 

alta incidencia de enfermidades, especialmente nas cri- 

anç as , 

Os dados obtidos com a pesquisa mostram que dos 54 nasci - 
, 

mentos ocorridos durante a vida das familias, ocorreram 16 

Óbtos de crianças entre o 32 dia e o 72 ano de vida. Além 

disso, são frequentes os casos de desinteria, gripe, pro 

blemas pulmonares, dores musculares, dores de cabeça e pr~ 

blemas de pele. 

Em todos os seringais pesquisados existe um posto de 

relativamente equipado e que conta com um agente de 

da própria comunidade. 

saúde~ 

saÚde~1 

Apesar disso, além de não se efetuar programas de vacina 

ção regular e do agente, via de regra, não desenvolver um 
, - . 

trabalho sistematico de orientaçao, a grande maioria das 

familias pesquisadas considera os serviços prestados pelo 

posto bastante deficiente. Aproximadamente 80% das fami 

lias afirmaram que, em caso de enfermidades adotam o se 

guinte procedimento: em primeiro lugar procuram resolver o 

problema através da utilização de remédio caseiro; caso es 

te tratamento não se mostre eficiente procuram o farmac·eu 

tico ou comerciante em Xapuri, e só em Último caso procu - 

ramo médico. Apenas 20%-das familias procuram, em segundo~ 

lugar o posto de saúde local. 
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No que tange à questão da educação formal, algumas conside 

rações acerca dos dados obtidos são importantes. 

Dos 42 indivíduos com idade superior a 07 anos, 36 são a 

nalfabetas, inclui-se aí 15 individuos que apesar de fre - 

quentar escolas do Projeto Seringueiro há períodos que vão 

de um a quatro anos, conseguem no máximo "desenhar" o no 

me. 

Dos 06 indivíduos restantes considerados alfabetizado~, 03 

são monitores em escola do Projeto Seringueiro, enquanto ' 

os 03 restantes foram alfabetizados durante periodos. em 

que residiram na zona urbana. 

Esses dados, do ponto àe vista educacional· são preocupan 

tes, principalmente se atentarmos para o fato de que a to 

talidáde das familias pesquisadas, quando arguidas acerca • 

do papel e importancia da e~cola em suas vidas, afirmarami~ 

ressentir-se do pouco aproveitamento dos alunos, ao seu '~ 

ver decorrente do funcionamento irregular das escolas, .~m 
, 

razão de frequentes faltas do professor, da falta de mat~ 

rial de apoio, professor mal preparado e do reduzido do nú 

mero de dias/aula/ano. 

- , _. . 
Sao surpreendentes tambem, algumas constataçoes a respeito 

do nível de compreenção e participação nos organismos rela 

cionados com a categoria. 

Com relação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xap~ 

ri, do qual pelo menos um membro de cada familia é asso- 

ciado, o nível de compreenção e participação parece muito 

limitado, ao se levar em c.onta que cinco deles são sócios- 
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fundadores, e quatro há pele menos cinco anos. 

Apenas dois associados afirmaram participar com certa reg_u 

laridade de reuniões e assembléias, seis admitiram raramen 

te participar daqueles eventos~ e um afirmou nunca haver 

participado. Todos afirmaram achar que o Sindicato está 

muito fraco. 

Quanto ao papel do Sindicato, apenas um associado afirmou 

que sua tarefa é de promover a organização dos trabalhado 

res e mobilizar a categoria para a conquista de dias melho 

res, enquanto os restantes afirmaram acreditar que o papel 

do Sindicato é o de apoiar os trabalhadores em horas pro 

blemáticas, principalmente na questão das derrubadas. 

1 

No ;ue se refere à C~operativa Agro:Extrativista de Xapu~~~ 
o nivel de compreençao e participaçao dos seringueiros nàov 
difere muito do quadro observado no Sindicato. 

Das nove familias envolvidas no estudo, apenas sete contam 

com um de seus membros na condição de associado. Desses s~ 

te apenas dois afirmaram participar com certa regularidade 

de reuniões a assembleias promovidas pela cooperativa. 

Com excessão de um dos associados que parece deter um ma - 

ior grau de compreensão acerca do significado e dos mecani 

smos de funcionamento da cooperativa, todos os outros asso 

ciar:un-se somente movidos pela esperança de conseguir algu 

mas facilidades no processo de venda da borracha e aquisi- 

ção de produtos industrializados. 

As respostas obtidas com á-aplicação do questionário suge 
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rem que a maioria dos asso.c.iados, em virtude da reduzida' 

capacidade de compreenção dos mecanismos e regras que re 
gemo funcionamento da cooperativa, são levados a uma par 

ticipação compulsiva e exclusiva na busca de melhorias do 

ponto de vista econômico. 

Além disso, todos os associados tendem a tecer criticas e 
; 

comentarios quanto a certas medidas de funcionamento da 

cooperativa, que se mostram extremamente negativos do pon- 

to de vista do aperfeiçoamento da organização, porquanto 

tais criticas e comentários são explicitados fora dos esp~ 

ços e instâncias apropriadas.para a discussão de tais que~ 

tões, e revelam muitas vezes seu desconhecimento ou falta 

de informações sobre o que de fato ocorre. 

Vários deles afirmaram, por exemplo, que a cooperativa não 

está funcionando muito bem, porque frequentemente tem fal~ 

tado mercadorias para venda aos associados, e dinhe:ro pa~\I 

ra compra de borracha, ou ainda que a cooperativa nao .esta-} 

melhorando em nada a vida dos associados, pois às vezes 

vende mercadorias mais caras que o comercio local. 

Não raro, referiram-se tambem ao fato de que a direção da 

cooperativa tem dado emprego a muitos que ·não são serin 

gueiros ou ainda, que a cooperativa está functonando como 
11marreteiro11, ou que a diretoria não está tér.do muito ini 

ciativa. 

Certamente que tais criticas e comentários poderi·am resul 

tar extremamente construtivas se levadas a efeito em momen 

tos e foro apropriados, o que parece não ocorrer. 
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No que tange ao Consel~Nacional de Seringueiros e a que~ 

tão da ideia de Reserva Extrativista, o quadro que a pes 

quisa conseguiu captar parece significativo. 

Se levarmos em conta que a criação do Conselho Nacional de 

Seringueiros resultou de uma certa dose de iniciativa do 
; . 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, ha pouco 

mais de cinco anos, e também que houve a participação de 
; 

dois seringueiros da area pesquisada no encontro que resul 

tou em sua criação, os dados apontados pela pesquisa mos~ 

trarn-se sob alguns aspectos, preocupantes. 

O primeiro fato constatado diz respeito ao restrito~ grau 

de compreenção e participação daqueles seringueiros 

Conselho. Das nove famílias pesquisadas, em apenas 

no 

uma, 

existe um membro que demonstra certo nível de compreensão• , 

d~ papel do Consel~o e que procura a~ompanhar sua evolu-:(; 

çao. As demais familias, incluindo ai um seringueiro que~ 

também participou do ato de criação do Conselho, demonstr~ 

ram rião ter ideia do significado daquela organização. 

Importante acrescentar que o Único seringueiro que demons 

tra possuir um pouco mais de informações~ compreençâo dos 

objetivos e caráter do Conselho é, ao mesmo tempo, monitor 

em escola do Projeto .Seringueiro, membro da diretoria do 

Sindicato e membro da diretoria~ Cooperativa. 

Em se falando de Reserva Extrativista a situação não é mui 
to diferente. A totalidade das familias demonstrou não ter 

qualquer ideia mais clara a respeito de seu significado e 

muito menos o que representa tal iniciativa para o futuro 
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dos seringueiros. 

As manifestações dos seringueiros a respeito da questão res 

tringiram-se a afirmações do tipo: que cada seringueiro vai 
ser dono de sua colocação; não sabe o significado mas espe 

ra que seja uma coisa boJ; é uma segurança da terra contra 

os fazendeiros e suas derrubadas; que é uma demarcação li- 

vre de derrubada e que vai trazer progresso; que é para ze- 
lar as árvores e matar menos caça, etc. 

Alem disso, apesar da totalidade das familias pesquisadas ' 

terem suas colocações dentro dos limites da Reserva Extrat! 

vista Chico Mendes, até o presente moménto nenhuma discus ' 

são acerca do significado de sua criação foi desenvolvida~ 

e muito menos qualquer iniciativa no sentido de sua regula~l 

rização e viabilização. 

:·._. ... 
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, . 
V - Analise e Diagnostico 

Uma análise franca e objetiva que procurasse perceber e qu~ 

lificar a forma como os seringueiros relacionam-se com o 

meio ambiente à luz dos resultados obtidos com a pesquisa 
certamente nos levaria a afirmar que aqueles trabalhadores, 

principalmente no periodo pÓs empresa seringalista, não ado 

taram uma postura preservacionista. 

No entanto, há que se considerar que o relacionamento do se 

ringueiro com o meio ambiente amazônico começou a ser molda 

do a partir do momento da chegada dos nordestinos ao inte 

rior dos seringais, mesmo porque, a partir daquele momento 

passaram a fazer parte integrante de um ecossi.stema sobre 

o qual não dispunha de qualquer conhecimento. 

É lÓgico, que introduzindo-se num complexo onde interagem 

floresta-hidrografia-fauna-solo e fenomenos naturais, cabe~' 

ao homem, enquanto considerado ser privilegiado, inteirar-~ 

se das relações 'de equilibrio existentes, sob pena de prom~ 

ver o desequilíbrio do ecossistema. 

, . 
A particularidade no caso e que_ aqueles nordestinos, compul 

soriarnente transformados em seringueiros, foram introduzi 

dos num meio absolutamente desconhecido· e impedidos de de 

senvolver mecanismos apropriados do conhecimento do meio; 

em razão de não disporem de autonomia para tal. 

A empresa seringalista e os interesses mercantis sobre a 

borracha é que definiram e impuseram aos seringueiros as 

formas de comportamento que deveriam adotar. 
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Circunstancialmente, essas for.mas de comportamento de certa 

maneira estabeleciam uma relação com o meio ambiente que, 

em tese, não alterava significativamente o equilibrio do 

ecossistema. 

Instruídos a "cortar" as seringueiras de modo a não lhes 

causar danos, impedidos de desenvolver atividades agrícolas 

e até mesmo estimulados a não perder tempo com caçadas de 

animais silvestres, os seringueiros eram compelidos a ape 

nas 11transitar11 pelas estradas de seringa, "cortanto" com 

sensibilidade as seringueiras. 

Aquelas instruções, impedimentos e estímulos eram viabili 

zadas a partir do oferecimento de premios aos seringueiros 

que conseguissem atingir maior produção de borracha ao fi- 
, ,. 

nal de cada 11fabrico11 e pelo fornecimento de todos os gene- 
, ' ,. 

ros indispensaveis a sua sobrevivencia, inclusive· a carne. 

Também circunstancialmente, em algumas questões os 

gueiros eram levados a adotar comportamentos que 

serin1 
) 

em tese- 

poderiam resultar num certo g~au de perturbação do ecossis 

tema. 

Orientados a construir moradias de pau roliço, ripas de pa 

xiÚba - Socratea exonhiza - ou açai - Euterpe.sp - e cober 

ta de palha de jarina - Phytelephas nacrocarpa - ou ouricu 

ri - Attalea excelsa - se viam na contigencia de "reparar"' 

ou construir nova moradia num ·prazo relativamente curto, f~ 

to que resultava numa eliminação considerável daquelas espi_ 

cics. 
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, - ~1 _Quando a empresa seringal-ista sofreu serias restriço·es de 

financiamentos bancários, no inicio da década de 1950, os 

próprios seringalistas e gerentes de barracão tomaramEa ini 
r co, , 

~iativa de estimular o desenvolvimento de atividades·~agri_ 

colas pelos seringueiros. 

, 
, , j e·· 

1 .~mportante esclarecer porem, que se tratava de estimules 

apenas moral, urna vez que não cogitaram propiciar ~ha~quer 

~juda, quer do ponto de vista informativo ou 

e muito menos financeira • 

t• tecnologico, 

. A falência da empresa seringalista e a implantação do · novo 
,,. - , .' . r 

modelo economico para a regiao, baseado na pecuaria, no ini 
cio da década de 1970, apesar de expulsar um consiiÚ~~ável 

' numer-o de t'amÍlias de seringueiros para a periferia clls ·ci 

dades e seringais bolivianos, deixava os ser-í.ngue í r-os" que · 

~:nseguiram permanecer em suas colocações livres das i;posi~ 

~oes quanto ao seu comportamento frente ao meio ambiente. · · ~ ·· 

Este fato, no ent ant.o , não trouxe novas ideias e concepç:3~'s ::·· 
quanto à necessidade de se repensar o modelo de oc'u;·jJfo :·,- . 
e utilização das r-Lquez'as contidas na heterogeneidade , ·· da 

. floresta considerando os componentes ecolÓgico, 
r .. - . 

econoni1co 

e social, não só por parte de organismos governamentais·· ' 
como também pelo Sindicato, _emergente organfsmo representa 

tivo da categoria. 

Nos anos subsequentes, até o inicio da década de 1980, a or 
- - < ganizaçao daqueles trabalhadores, talvez em razao dos inume 

ros. problemas originados da luta pela manutenção da póss'e . ' 

da,terra, não tomou iniciativas voltadas para questões JJ1a 
' - 

tivas a alternativas economicas mesmo considerando. que · · ~ ... a 
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a borracha perdia progressJyarnente seu valor comercial, e - ' muito menos para a questao ambiental, mesmo porque, aquela' 

época o tema meio ambiente não se mostrava muito presente. 

Importante registrar que o movimento denominado "empate• 

surgido por inspiração do Sindicato de Trabalhadores Rurais 

de Brasileia tendo à frente o sindicalista Wilson Pinheiro, 

apesar de se desenvolver com bastante intensidade não sign! 

ficava, pelo menos de forma consciente e planejada, como 

uma preocupação com o meio ambiente em termos de manutenção 

do equilÍbrio do ecossistema. 

Na verdade, o 11empate11 tinha o objetivo de lutar contra as 

grandes derrubadas que estavam afetando fortemente as serin 

gueiras e castanheiras, espécies consideradas vitais à so 

brevivência dos seringueiros. 

SÓ a partir do inicio da·ctécada de 1980 é que surgem novas' 

iniciativas que incorporavam questões mais abrangentes d~ 

vida dos seringueiros, como as relacionadas com a educação, 

saúde e cooperativismo. 

A primeira experiência nesse sentido foi desenvolvida pelo 

Projeto Seringueiro, denominação dada à iniciativa de um re 

~uzido grupo de pessoas formado por Marlete OliNeira, Mary 

Allegreti e Ronaldo L. Oliveira junto a algumas familias de 

seringueiros residentes no seringa! Nazaré em XapurÍ-Ac. 

A ideia inicial do grupo era a de instrumentalizar os seri~ 

gueiros no que diz respeito à questão da leitura e escrita, 

e introdução à 'matemática, com 'Wfistas a criar condições 

objetivas mais favoráveis...nas relações mercantis dos serin- 
• 
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gueiros com 11marreteiro~ e comerciantes locais. 

É importante ressaltar que até então não se vislumbravam 

maiores preocupações quanto à questão da exclusividade do 

binomio seringa-castanha no contexto da economia dos seriE 

gueiros, bem como com relação à qúestão agrícola, e também• 

no que diz respeito à questão ambiental nos moldes atuais. 

SÓ a partir da segunda metade da década de 1980, com a rea 

lização do I Encontro Nacional de Seringueiros, ·em Brasília 

DF, que resultou na criaçãa do Conselho Nacional de Serin - 

gueiros trazendo em seu bojo a ideia de Reserva Extrativis 

tas, a edição e divulgação da série de filmes "A década da 

destruição" de Adrian Cowell tratando do processo de ocupa 

ção do Estado de Rondônia e das preocupações internacionais 

a respeito da questão ecolÓgica-ambiental é que o conjunto' 

das organizações que compõem o movimento dos seringueiros, 

com apoio de instituições ambientalistas não governamentais~ 
evidencia suas preocupações acerca do ecossistem~ amazÔnicoif 

) 

A partir desse momento tem inicio um amplo trabalho de di- 

vulgação acerca das distorções, do ponto de vista ambien- 

tal, das iniciativas e politicas do governo brasileiro para 

a Amazônia, relacionando-as sistematicamente à problemática 
dos seringueiros e grupos indígenas. 

- , , 
Tal campanha tem seu auge na suspensao temperaria de empre~ 

timos e contratos de organismos internacionais e m~ltilate 

rais, espréstimos e contratos esses que destinavam-se a em 

preendimentos principalmente hidrelétricos e rodoviários. 

A suspensão daqueles empréstimos e sua subordinação à ado - 
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çâo por parte do governo J2rasileiro de medidas concretas 

de proteção ao meio ambiente resultou, entre outras coisas, 

na criação de Reservas Extrativistas em vários estados da - ,. 
regiao amazonica, especialmente no Acre. 

A grande mobilização em torno de tais questões exigiu das 

lideranças do movimento dos seringueiros como Osmarino Aman 

cio, Raimundo Barros, JÚlio Barbosa e especialmente Chico ' 

Mendes, um grande esforço que levou principalmente este Úl 

timo, até o momento de seu assasinato, a constantes e pro 

longadas viágens pelo território nacional e exterior, no 

sentido de não só divulgar o movimento mas também na busca 

de apoio político e financeiro com vistas a viabilizar suas 

demandas. 

Em contrapartida, ·a grande maioria dos seringueiros continu 

aram desenvolvendo suas atividades tradicionais e cada vez~ 

mais dissociados da imagem que o movimento adquiria naci-\~ 

onal e internacionalmente. ~st~ fato talvez possa ser medi 

do pelo crescent~ processo de desmobilização por que tem 

passado o STR de Xapuri nos Últimos anos, e principalmente• 

pela falta de iniciativas concretas no que diz respeito 
.. 
a 

tentativa de viabilização das Reservas Extrativistas enqu3.!2 

to modelo alternativo de desenvolvimento para a região. 

Por seu lado as organizações não governamentais de assesso 
~ 

ria ao movimento dos seringueiros a nivel local, continua- 

ram desenvolvendo suas atividades de cunho educacional 

nas áreas de saúde e cooperativismo de forma tradicional 

e 

J 

na medida em que não inovavam no que diz respeito à realiz~ 
çio de estudos, pesquisas e experimentos, com vistas~ i~en 
tificação de modelos apropr~ados que pudessem comprovar, na 
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prática, a viabilidade do mod.el.D Reserva Extrativista.A Ún1 

ca iniciativa digna de nota diz respeito à instalação de 

uma Usina de Beneficiamento de Castanha do Brasil, agregada 

à Cooperativa Agro-Extrativista de Xapuri. Todas as outras' 

iniciativas de cunho econômico têm sido centradas com base 

na produção da borracha. 

Quaisquer outras iniciativas, seja de caráter cientifico no 

sentido de adquirir e aprofundar conhecimentos acerca das 

condições de vida dos seringueiros, de investigações desti 

nadas a adquirir e aprofundar conhecimentos acerca das po 

tencialidades da floresta em termos de produtos extrativos' 

passiveis de comercialização, de experimentos que possibili 

tem a identificação de técnicas ágrÍcolas apropriadas em 
- A consonancia com as necessidades de sobrevivencia dos serin 

gueiros e a preservação do ecossistema jamais foram tomadas. 

1 
Este quadro parece determinante quanto ao fato de os serin-:rJ 

gueiros, apesar da criação-das Reser:as Extrativistas,_ con-'1 

tinuarem vivendo em condiçoes deploraveis _por falta de al 

ternativas resultantes do desconhecimento das potencialida 

des da floresta, com urna dependencia acentuada da produção 

de borracha que se encontra em processo de desvalorização ' 

crescente, desenvolvendo uma agricultura incipiente do po~ 

to de vista de diversificação e produtividade.em decorren - 

eia do desconhecimento de tecnologias apropriadas e que 

parece vem afetando o ecossistema, cqlocando também em ris 

coa viabilização do modelo Reserva Extrativista enquanto 

alternativa para um desenvolvimento regional em bases sus- 
, # A • 

tentaveis do ponto de vista ecologico-economico e social. 
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VI - Algumas Considerações e ~~gestões 

Considero em primeiro lugar a necessidade de, tanto o movi 

mento de seringueiros, através de seus organismos represen 

tativos como Sindicatos e Conselho Nacional de Seringúeiros, 

como tambem as instituições não governamentais de assesso 

ria ao movimento~ ecologistas/ambientalistas, instituições' 

governamentais e instituições de ensino e pesquisa que têm 

interesse em contribuir num processo de mudanças significa 

tivas das atuais condições de vida dos seringueiros, e prin 

cipalmente no que diz respeito a implantação de um novo mo 

delo de desenvolvimento para a Amazônia que contemple simul 

taneamente os componentes ecolÓgico, econômico e social, se 

aperceberem com mais clareza do significado e importância' 

das Reservas Extrativistas. 

Para isso nãos~ pode ignorar ou esquecer, em hipótese algu'ij 

ma1 que a criaçao das Reservas Extrativistas, apesar de se~ 

mostrar como um ~ato politico ~xtremamente importante, não 

resultou de uma vontade ou planejamento natural do governri' 

brasileiro €nquanto alternativa de desenvolvimento regional, 

mas sim de um amplo movimento· nacional e internacional de 

sencadeado a partir de teses e concepções ecolÓgico-ambien 

tais. 

É de se supor portanto, que sua manutenção fica subordinada 
' , 

necessariamente, a sua viabilidade pratica. Ou seja, a manu 

tenção das Reservas Extrativistas como componente de um mo 

delo de desenvolvimento racional e sustentável da A~azÔnia, 

supõe a demonstração de que tal componente responda satis - 

fatotiamente à manutenção de um ecossistema equilibrado 
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paralelamente ao alcance de condições sÓcio-econÔmicns sa 

tisfatbrias das populaç~es que vivem na floresta e que com 

porte reflexos positivos no desenvolvimento regional e na 

cional. 

É importante ressaltar portanto, que a ideia de Reserva Ex 

trativista pressupõe uma exploração racional e sustentável' 

do amplo manancial de riquezas contidas na heterogeneidade'. 

da floresta, como também o aprimoramento de.técnicas no se 
tor de produção agricola de subsistência, diversificação/in 

tradução de culturas anuais/perenes, introdução/racionaliza 
.· - . . ,., 

ção da avicultura, suinocultura e bovinocul tur-a , supr-easjio ,· 

de deficiências nos setores de transporte e comunicação, e 

introdução de modelos de habitação e formas de energias a 

propriadas. 

O primeiro passo parece-me deva ser direcionado ao aprimora , 

mcnto do conhecimento ~as caracteristicas sócio-culturais:~ 

dos seringueiros atraves de estudos e pesquisas mais siste-~/ 

máticos e profundos. 

Uma análise isenta e objetiva acerca das iniciativas desen 

volvidas nas áreas de educação, saúde e cooperativismo ao 

longo dos Últimos dez anos, principalmente junto aos serin 

gueiros de Xapuri mostra-se indispensável e urgente. 

' - l . 
No que diz respeito a exploraçao de riquezas florestais ex- 

trativas há que se criar condições objetivas visando sobre 

tudo à superação do excl u s í vo binomio seringa/co.ntanha. Pa..:. 

ra isso torna-se Lnd í speriaave I e urgente a implementaçãp de 

estudos e pesquisas com vistas à qualificação e quantifica 

ção das potencialidades extrativas. 

··:. 
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Quanto a este aspecto seria ba~tante interessante e provei 

toso uma maior articulação com organizações internacionais' 

ligadas a questões ambientais, que têm demonstrado interes 

se em viabilizar a comercializaçio de produtos tropicais 

extrativos ou não em mercados internacionais. 

No setor agricola, que tem significado singular na busca de 

soluções para o problema alimentar dos seringueiros, mostr~ 

se inadiável a realização de estudos e pesquisas mais apro 

fundadas e dirigidas, principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de experimentos que deveriam contemplar pre 

ferencialmente a recuperação e reutilização de áreas degra 

dadas. 

Há ainda que se desenvolver experimentos nas áreas de. avi - 

cultura, suinocultura e bovinocultura com vistas a se criaj· 

novos hábitos alim~ntare~ dos seringue:ros que possam ser~~ 

vir como indutores no alivio das pressoes exercidas sobre ' 

os animais silvestres. 

Por fim, em se pensando na necessidade dos povos da flores 

ta disporem, como qualquer ser humano, de condições mínimas 

de conforto e bem estar, reveste-se de singular importância 

a implementação de estudos e pesquisas voltadas para o apro 

veitamento racional dos recursos existentes n~ floresta com 

vista à supressão de deficiências nos setores de habit~ção, 

energia, abastecimento d'agua, transportes e comunicaç-ão. 

*********************************************************** 
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Quadro 1 

, 
Cesta Basica de Produtos Industrializados 

Produto 
agosto 1983 

Quant. Preço Unit. Preço Total 
fevereiro 1991 

Preço Unit. Preço Total 

Açucar 10 Kg 
, 

Ca:fc 03 Kg 

Pimenta 100g 

Alho 100g 

Pilha 6 Ui 

Chumbo 500g 

Pólvora lOOg 

Espoleta 50 Ui 

Sabão B 5 Ui 

Sabão PÓ 1 ex 
Sal 5 Kg 

Bombril 1 Pct 

Fósforo 1 Mç 

Querosene 5 Lt 

200,00 

1.500,00 

50,00 

140,00 

177,00 

900,00 

380,00 

9,00 

150,00 

208,00 

70,00 

50,00 

150,00 

138,00 

2.000,00 

4.500,00 

50,00 

140,00 

l.06~QOO 

900,00 

380,00 

140,00 

760,00 

90,00 

90,00 

160,00 

450,00 

350,00 

18,00 

50,00 

127,00 

40,00 

50,00 

100,00 

250,00 

1-.400,00 

2.280,00 

90,00 

90,00 

960,00 

450,00 

350,00 

900,00 

2so;oo 
127,00 

\ 

2~0,00 ~ 

50,00 ~ 

100,00 

1.250,00 

Totais 8.497,00 

450,00 

750,00 

208,00 

350,00 

50,00 

150,00 

690,00 

11.680,00 

" li li 

Valor Kg Borracha Agosto/1983 - 560., 00 

- 106,00 Fev./199~ 

Kgs. de Borracha necessários para aquisição da Cesta: 

Agosto 1983 20.85 - Fevereiro 1991 80.16 

Fontes: Valores 1983 - Arq. Coop. Produção e Consumo Seringueiros 

de Nazaré - Xapuri. 

Valores 1991 - Coop. Agro-Extrativista de Xapuri. 
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Quadro 2 

Ciclo de Utilização do Roçado 

No caso de Floresta Primária e Capoeirão entre 15/20 anos. 

- Nomes de julho efetua-se o trabalho de "broca" 

- Em julho procede-se à "derrubada" 
- Agosto ou setembro efetua-se a 11queima:11 

Entre setembro.e outubro planta-se: milho, arroz e banana 

- Em abril planta-se: feijão 

- Em outubro planta-se: milho e mandioca 

Após a colheita da mandioca, que normalmente ocorre num 
, , , , 

riodo de dois anos apos o plantio, a area e abandonada. 

Fonte: Seringueiros envolvidos na pesquisa. 

) 

., 
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Quadro 3 

, 
Area Cultivada 

Ha/ano 
Vegetação 86 07 88 89 90 Totais 

Floresta Primária 1.75 1.5 4 5.25 4.5 17 

Capoeirâo* 2.5 6.25 4 5.5 4.5 22.75 

Capoeira Fina 1.5 0.75 0.5 0.5 2,. 75 06 \ 

~ 
Totais 5.75 8.5 8.5 11.25 11.75 45.75 

*·Vegetação secundária em processo de regeneração natural de apro- 

ximadamente.· 15 a 20 anos. 

Fonte: Seringueiros envolvidos na pesquisa. 
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(f Quadros 4/4a 

Produção Agrícola 

Cultura 
1986 
02 01 

1989 
02 03 

1987 
02 03 

1988 
02 01 03 01 01 03 

Arroz 38 

85 

70 

3.750 98.6 110 10.300 93.6 84 5.750 68.4 104 9.000 86.5 
Milho 

Feijão 
6.800 80 109 11.400 104.5 93 7.500 80.6 116 9.500 81.8 

910 13 77 800 10.3 92· 820 8.9 153 1.539 10 

Legenda: 01 - Litros plantados; 02 - Produção em Kg; 03 - Proàutividade Kg/Lts. 
Fonte: Seringueiros envolvidos na pesquisa 

Cultura 
1986 
02 

03 

1987 
02 

1988 
02 

1989 
02 

01 03 01 03 01 03 01 

Mandioca 24.500 15.500 0.63 24.500 13.300 0.54 17.600 7.500 0.42 19.900 8.300 0.41 

Legenda: 01 - Covas plantadas; 02 - Kg àe· farinha produzidos; 03 - Produtividade Kg farinha/Cova 

Fonte: Seringueiros envolvidos na pesquisa. 
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