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APRESENTAÇÃO 
 

 

A motivação para contratação desse estudo, como pré-investimento do ProManejo, foi à necessidade 

de identificar e apoiar oportunidades de manejo dos recursos florestais na Floresta Nacional do 

Tapajós, por parte  das comunidades tradicionais residentes na Unidade, dentro de critérios de 

sustentabilidade. 

 

A peregrinação da autora criou oportunidade de contato com diversos grupos de extrativistas. Uns 

paralisados em suas atividades outros envolvidos com uma pequena produção de produtos não-

madeireiros. Essa iniciativa propiciou, em um curto espaço de tempo, resultados altamente 

promissores.  

 

Valeu a pena. Grupos de mulheres, jovens e extrativistas organizaram-se e começaram as produções 

de óleos, gerando renda e aumentando a auto-estima. Uma infra-estrutura de beneficiamento foi 

construída, a partir de financiamentos a fundo perdidos, com melhorias na qualidade do óleo, 

condições de trabalho e aumento da produção. Ambientalmente a extração da matéria-prima, de forma 

pioneira, tem com base um plano de manejo florestal, aprovado pelas autoridades competentes.  A 

comercialização obteve o apoio de um plano de negócios.  

 

É uma iniciativa que deve gerar efeitos demonstrativos para outras comunidades, além de exemplos de 

participação de populações tradicionais na gestão de uma unidade de conservação de uso direto.  A 

experiência da autora, no trato de questões de organização comunitária, atuou como elemento decisivo 

no sucesso dessa obra e, especialmente, na criação de oportunidade de uso do solo apoiado na 

vocação florestal da Amazônia. Oxalá, outras iniciativas, da mesma natureza, possam ser 

disseminadas e apoiadas.  A floresta agradece. 

 

 

Antônio Carlos Hummel 

IBAMA/ProManejo 

 

 

 

 



 

RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho faz parte das atividades de pré- investimento no âmbito do Projeto de Apoio ao 
Manejo Florestal Sustentável na Amazônia- ProManejo/PPG 7, Componente IV- Floresta Nacional do 
Tapajós/IBAMA, realizado em 1998. O mesmo teve como objetivo subsidiar o subcomponente Manejo 
Florestal Comunitário e, a partir dos produtos que obtiveram mercado identificado, sensibilizar e apoiar 
a organização das comunidades e as práticas de manejo florestal nesta Unidade de Conservação, 
diversificando assim a renda destas famílias. Os PNMF pesquisados foram identificados junto às 
comunidades beneficiárias. A metodologia utilizada com os antigos produtores/extrativistas das 
comunidades, antigos marreteiros e comerciantes da região, se deu através de entrevistas 
estruturadas e semi estruturadas, sendo a primeira com apoio de questionários. O potencial dos 
produtos foi identificado através de depoimentos dos comunitários além de produção por árvore, 
estimativa de indivíduos por ha de acordo com o Plano de Manejo Florestal.  
 
Para a identificação de possíveis canais de comercialização no mercado regional foram entrevistados 
56 comerciantes do mercado informal e formal, contatos telefônicos com entidades da sociedade civil e 
instituições governamentais de 14 municípios, profissionais liberais e publicações.  
 
No tratamento dos dados, informações qualitativas e quantitativas foram sintetizadas em forma de texto 
e  tabelas com registros de preços. O documento apresenta pequeno histórico do extrativismo na 
região, mostrando a dinâmica do mercado extrativista regional nas décadas passadas, principais 
produtos pesquisados e potenciais dos produtos para fins medicinais e cosméticos, fibras naturais, 
oleaginosas, resinas, produtos artesanais, plantas ornamentais, sementes, mel de abelha e  produtos 
agroflorestais.  
 
Foi identificado mercado com preços superiores na maioria dos produtos. Mostrou ainda, que o 
extrativismo vem à décadas sendo um dos meios de sustentação das populações amazônicas assim 
como a agricultura de subsistência e pesca, além de fazer parte da cultura destes povos e ser fator  
importante para o equilíbrio das relações sociais de gênero.  
 
A tendência aponta para a diversificação  dos recursos florestais através do uso múltiplo, agregação de 
valores, utilização de tecnologias adequadas, manejo florestal ,  pesquisa apropriada com enfoque 
sistêmico, diversificação dos atuais sistemas de produção, e num plano mais estratégico a 
necessidade de reestruturação dos canais de comercialização. Uma participação ativa no mercado 
está relacionada com a organização comunitária, seja em grupos, associações ou cooperativa. Isto 
pressupõe investimentos em formação e capacitação. Finalmente, o que se têm destes produtos, são 
informações do potencial “passivo” existente; logo, nosso desafio é torná-lo “ativo”.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho é o resultado de uma cooperação estabelecida entre o IBAMA e o 
Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na Amazônia- ProManejo/Deutsche 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, por meio de uma consultoria. 

Tal cooperação desenvolveu-se de acordo com o termo de referência que, além do 
referido trabalho, inclui outros itens inseridos em relatório à parte.  

  O trabalho integra as atividades de pré-investimento do ProManejo que vêm sendo 
desenvolvidas como parte do Componente 4 – Floresta Nacional do Tapajós, do Programa 
Piloto para Proteção das Florestas Tropicais/PPG 7. 

 Tal programa está inserido em uma ação conjunta entre a sociedade civil, governo 
brasileiro e a comunidade internacional, cujo objetivo é “conservar” as florestas tropicais da 
Amazônia e da costa atlântica brasileira. Aqui, “conservar” significa proteger as florestas, 
promovendo o desenvolvimento sustentável nessas regiões, e assim, satisfazer as 
necessidades das gerações atual e futura (PPG/7, 1998).  

 Especificamente na FLONA do Tapajós, o Componente 4 subdivide-se em quatro sub 
componentes, que são: a) manejo madeireiro e não-madeireiro; b) ação de controle, 
vigilância e fiscalização; c) desenvolvimento do programa de educação ambiental; e d) 
desenvolvimento e implementação do plano de ecoturismo. 

 Em relação ao Manejo Florestal Comunitário, em fase inicial de suas atividades na 
FLONA, vem se desenvolvendo uma dinâmica de cooperação entre as entidades 
executoras: o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Belterra (STR B), o Projeto Saúde e 
Alegria (PSA), a Associação Intercomunitária do Tapajós (AITA), a Associação 
Intercomunitária dos Mini e Pequenos Produtores Rurais de Tapajós (ASMIPRUT), a 
Associação de Moradores e Pequenos Produtores, das Comunidades de São Jorge 
(APRUSANTA) e o IBAMA/ FLONA do Tapajós. É dentro desta dinâmica que surge a 
necessidade do presente trabalho.  

Não se pretende aqui esgotar as informações sobre o mercado dos produtos florestais 
não-madeireiros; pelo contrário, pretende-se que este trabalho seja um ponto de partida para 
dar apoio às comunidades que, a médio e longo prazo, venham trabalhar, de forma 
organizada, com alguns desses produtos que se apresentam com potencial de mercado.  



 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Extrativismo na Amazônia 

 Antes mesmo da tentativa dos europeus de implantar a cultura da cana-de-açúcar 
nesta região, até então praticada somente no litoral brasileiro, a exploração dos recursos 
florestais na Amazônia já fazia parte do dia-a-dia das populações nela existentes. Desde o 
século XVII o extrativismo florestal de diversos produtos é uma das fontes de renda dessas 
populações (Silva, 1996). 

Posteriormente, no século XVIII, a economia da região veio a se destacar em base na 
cultura do cacau, sendo depois da metade do século substituída parcialmente pela borracha, 
que permanece até os dias de hoje (Silva, 1996).  

Em 1912, como conseqüência da implantação de grandes seringais na Ásia e da 
entrada da borracha desta origem no mercado mundial, ocorreu a desestabilização do 
mercado nacional, até então monopolizado pelo Brasil.  

Além desses fatores, como o desenvolvimento tecnológico, que passou a substituir 
substâncias naturais por substâncias químicas, como a cumarina, substância fixadora 
proveniente da semente de cumaru, a substituição parcial da borracha natural pela sintética 
e do pau-brasil, de onde era extraído corante vegetal no século XIX e que foi substituído 
pelas anilinas, entre outros, ocasionaram forte concorrência de preços no mercado, 
prejudicando profundamente esta base econômica. 

Esses fatos foram provocadores de uma descontinuidade e desintegração do 
extrativismo, tornando a Região Norte e as populações extrativistas dependentes 
financeiramente desses produtos, alvo de grandes transformações nos âmbitos sociais e 
econômicos.  

Com a intenção de contornar tal situação, projetos governamentais de colonização e 
grandes projetos privados foram implantados, a exemplo da exploração agrícola, além de 
outros produtos extrativos como o guaraná, o pau-rosa, a castanha, entre outros, todos 
visando uma nova base de sustentação econômica para a região (Allegretti, 1996); no 
entanto, os resultados concretos foram pouco promissores. Paralelamente, foram feitas 
explorações de recursos minerais que provocaram algumas transformações econômicas no 
contexto regional, sem, no entanto, beneficiar a população local. 

Em 1980, em função de vários acontecimentos na região (construção de estradas, 
implementação de grandes projetos governamentais e de exploração de recursos minerais), 
sem que houvesse um planejamento racional, o principal produto extrativo passou a ser a 
madeira.  

Essa série de ocorrências, por sua vez, provocou fortes impactos, tanto ambientais, 
como queimadas, assoreamento dos rios, desmatamento, entre outros, quanto sociais, como 
a pressão sobre as populações locais, as imigrações e a extinção de povos indígenas (Silva, 
1996). 

Mais recentemente, inúmeras discussões relacionadas à viabilidade social, 
econômica e ambiental do extrativismo e ao seu impacto no desenvolvimento regional têm 
sido alvo de estudos. No entanto, a prática tem mostrado que esta atividade vem, há 
décadas, junto com a agricultura de subsistência e a pesca, sendo um dos meios de 



 

sustentação das populações do Norte do Brasil, além de fazer parte da cultura desses 
povos.  

Por outro lado, alguns autores demonstram que o extrativismo, como a única 
atividade capaz de manter essas populações na região, não tem sustentabilidade ambiental, 
econômica e nem social (EMPERAIRE, 1996). A tendência atual é a concretização de 
práticas, como a diversificação dos recursos florestais por meio do uso múltiplo de produtos 
da floresta, a agregação de valores a estes produtos, da utilização de tecnologias 
adequadas às condições, o manejo florestal sustentável, o desenvolvimento de pesquisa 
apropriada e a diversificação dos atuais sistemas de produção, ficando colocada num plano 
mais estratégico a necessidade de reestruturação dos canais de comercialização desses 
produtos. 

Evidentemente, dentro desse contexto, tal tendência deverá estar em consonância 
com as políticas de desenvolvimento regional, envolvendo a participação da sociedade civil 
(órgãos de pesquisa, ONGs, representantes dos trabalhadores, órgãos de extensão), entre 
outras. Essa nova realidade tenderá a ser um fator fortalecedor da economia regional, 
proporcionando uma maior estabilidade econômica, social e ambiental para a região, além 
de melhorar a qualidade de vida dessas populações.  

Especificamente nas áreas com restrição de uso, como as Unidades de Conservação 
(UC), é fundamental que sejam identificadas, hoje, formas de manejo e exploração dos 
recursos naturais existentes, criando, adaptando e atualizando as legislações em vigor, de 
maneira que elas sejam compatíveis com estas práticas. 

Quanto à situação do extrativismo vegetal na região-foco deste trabalho, segundo os 
dados oficiais coletados por meio de entrevistas feitas com os comerciantes do município de 
Santarém, verificou-se que os principais produtos comercializados, desde 1992, vêm tendo 
decréscimo em termos de quantidades comercializadas, conforme mostra a tabela a seguir. 

 
Tabela 1 - Extrativismo Vegetal: Produtos Florestais Não-Madeireiros/t, município de 
Santarém 
 

Produto/Ano 92 93 94 95 96 97 
Borracha coagulada 114 48 26 10 04 06 
Borracha líquida 92 36 20 08 01 --- 
Semente de cumaru 5,2 4,8 7,5 5,5 02 04 
Açaí/Fruto 20 28 32 30 33 34 
Castanha-do-brasil 54 48 52 50 30 32 
Jutaícica 16 12 9,5 --- --- --- 

Fonte: IBGE (1997). 

Nas análises desses dados, constata-se que a quantidade comercializada no 
mercado tem relação direta com a produção extraída, e esta, conseqüentemente, tem 
relação direta com a demanda de mercado para estes produtos. Um exemplo é o açaí, que 
teve aumento de consumo nos últimos anos, conseqüentemente há maior demanda pela 
matéria-prima.  

A castanha-do-pará teve decréscimo de produção, causado pela floração que varia a 
cada ano e pelo aumento da área desmatada. Quanto ao cumaru, o mercado se mostra 
descendente; no entanto, em 1994 houve aumento de demanda no mercado internacional, o 
que provocou o aumento da quantidade de sementes extraídas (IBGE, 1997). 



 

2.2. Um Novo Padrão de Consumo 

Os padrões e as exigências atuais de consumo vêm sofrendo modificações nos 
países mais desenvolvidos, apontando um novo “nicho” de mercado. Estudos sobre o 
comportamento do consumidor revelam que ele, hoje, procura distinguir-se da massa 
anônima, não querendo ser apenas um número nas estatísticas. Tal fato leva à tendência a 
um tipo de consumo de produtos personalizados. Trata-se do despertar pelo mercado verde 
ou dos produtos com selo de qualidade orgânica, ou, ainda, dos produtos com certificação 
florestal. 

Adicionalmente, tais produtos atingem um tipo de consumidor com consciência 
ecológica e preocupação social, que não está unicamente preocupado com o preço que ele 
vai pagar, mas sim com "valor simbólico" que o produto representa. Neste sentido, o que 
pesa na hora da compra é a escolha "ética", e no caso dos produtos orgânicos ou 
certificados, é a questão da qualidade.  

Referente à qualidade, que até então era "medida" pela cor, pelo tamanho ou pela 
forma, os parâmetros também vêm se modificando. Atualmente, este conceito começa a 
incorporar aspectos ambientais, e progressivamente mais consumidores querem produtos 
sem contaminantes, livre de conservantes e de preferência que tenham na sua origem a 
presença de grupos socialmente organizados. No caso dos produtos florestais, o interesse 
do mercado internacional por produtos provenientes de manejo florestal sustentável cresce a 
cada ano. 

As análises mostram que nos Estados Unidos o setor de alimentos orgânicos cresce, 
em média, 20% ao ano desde 1990, enquanto o setor de alimentos tradicionais cresce 
apenas 2 a 3% ao ano. Na Alemanha, em 1994, este setor movimentou 3,5 bilhões de 
dólares, tendo projeção de crescer para 15 bilhões de dólares no ano 2000 e para 30 bilhões 
em 2005 (Harkaly, 1995). 

No Brasil, as cidades de São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, além de outros grandes 
centros, têm sido foco do aumento de consumo desses produtos, especialmente os de 
origem agrícola, movimentando atualmente cerca de 1,2 milhão de reais/ano. Estes números 
evidenciam uma tendência no crescimento deste nicho de mercado, no entanto tal fato não 
estaria acontecendo se não houvesse uma exigência da sociedade por novos padrões de 
qualidade.  

Outro exemplo é o da borracha com selo verde, isto é, a certificação socioambiental, 
que poderá sensibilizar nichos de mercado que paguem preços superiores, colaborando 
assim para a dinâmica destas atividades na região (Imaflora, 1996). Também, existe hoje 
uma demanda crescente por frutos silvestres, plantas e cascas medicinais, provenientes de 
áreas florestais.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

 Subsidiar o desenvolvimento do trabalho de Manejo Florestal Comunitário nas 
comunidades da Floresta Nacional do Tapajós, visando a diversificação de renda por meio 
do manejo sustentável e dos sistemas agroflorestais.  



 

3.2. Objetivos Específicos 

. Conhecer a dinâmica do mercado extrativista regional nas décadas passadas. 

. Realizar um levantamento, nas comunidades ribeirinhas, dos principais produtos 
florestais não-madeireiros e seu potencial. 

. Identificar possíveis canais de comercialização para estes produtos no mercado 
regional. 

4. O CONTEXTO LOCAL 

4.1. A Floresta Nacional do Tapajós 

A Floresta Nacional do Tapajós (FNT) localiza-se no município de Belterra, no Estado 
do Pará. Ela foi criada pelo Decreto no 73.684, de 19 de fevereiro de 1974, tendo uma área 
aproximada de 600.000 ha, que abrange, também, os municípios de Aveiro e Rurópolis. 

Quanto aos seus limites geográficos, ao norte faz fronteira com a área urbana do 
município de Belterra, ao sul com o rio Cupari, ao leste com a rodovia Santarém-Cuiabá e a 
oeste com o rio Tapajós. 

Está localizada na sub-região amazônica denominada baixo Amazonas, caracterizada 
por geologia, clima e topografia diversos. Seu clima, segundo dados do município de 
Belterra, é quente e úmido, com temperatura média anual de 25 ºC, com umidade relativa do 
ar de 88% e chuvas anuais com média de 1.983 mm, sendo de dezembro a maio o período 
de maior incidência. A estação da seca ocorre geralmente de agosto a novembro, quando a 
precipitação chega a apenas 60 mm (Hernandez Filho et al., 1989 citados por Almeida et al., 
1995).  

A FNT tem como objetivo principal o uso racional dos recursos existentes da flora e 
fauna. Para atingir este objetivo, deve manejar os recursos naturais com ênfase na produção 
de madeira e outros produtos vegetais, garantir a proteção dos recursos hídricos, das 
belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos, bem como fomentar o 
desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das 
atividades de recreação, lazer e ecoturismo (Decreto - lei no 1298, de 27 de outubro de 
1994). 

 Visando a melhoria das condições de vida das populações nela existentes, pretende-
se, a médio e longo prazo, o desenvolvimento de atividades de Manejo Florestal Comunitário 
coerentes com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e Plano de Utilização já 
realizados nas comunidades.  

 O desenvolvimento dessas atividades passa pelo fortalecimento da organização 
comunitária, pelo manejo múltiplo da floresta e pela melhoria dos sistemas de produção 
existentes atualmente, com a adoção de alternativas como agrofloresta e a criação de 
pequenos animais. Além destas, vêm sendo discutidas intervenções na área de 
beneficiamento de produtos agrícolas e agroflorestais, de manejo madeireiro e não-
madeireiro, bem como de saúde comunitária. 

 Quanto à questão fundiária, o IBAMA e o Ministério Público Federal assinaram o 
Termo de Ajustamento de Conduta, que tem “o intuito de resolver a questão da regular e 
racional ocupação pelas Populações Tradicionais (ribeirinhas e comunitárias) da FNT", na 
forma de Cessão Real de Uso. A cláusula terceira deste termo explicita que será 



 

"prioritariamente destinado às Populações Tradicionais o uso socioeconômico da Floresta 
Nacional do Tapajós", além das disposições da Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação.  

Tal acordo é imprescindível para essas populações, pois, além de outros impactos 
positivos, as comunidades que pertencem às Associações Intercomunitárias podem, a partir 
de então, desenvolver projetos econômicos nas áreas dessa UC. Segundo os depoimentos, 
a resolução da questão fundiária é de fundamental importância para o desenvolvimento do 
trabalho com os comunitários. 

As populações da FLONA são distribuídas em 24 comunidades, das quais 18 
localizam-se à margem direita do rio Tapajós, as chamadas comunidades ribeirinhas, e três 
à margem da rodovia Santarém-Cuiabá, BR 163, totalizando aproximadamente 1.000 
famílias. 

As comunidades que margeiam a BR 163 são compostas de famílias que migraram 
de diversos Estados e que chegaram ao local nas décadas de 30 e 40, durante a exploração 
de madeira, pau- rosa, cedro e outros. Mais recentemente, nas décadas de 70 e 80, outros 
migrantes vindos da Transamazônica chegaram ao local, fazendo com que tais famílias 
fossem, pouco a pouco, constituindo os primeiros núcleos residenciais. 

Essas famílias vivem da agricultura, tendo como principal produto agrícola a 
mandioca, seguida de milho, feijão e arroz, os quais compõem a base da alimentação, 
sendo a produção excedente vendida no mercado regional. Outras famílias, que não têm na 
sua origem a prática da agricultura, têm como principal atividade o comércio local, em forma 
de prestação de pequenos serviços. 

Essas características, sejam elas agrícolas ou comerciais, somadas à facilidade de 
deslocamento via terrestre e à proximidade da BR, proporcionam às famílias maior inserção 
e fácil acesso ao mercado. Associado a isto, outro fator que diferencia as comunidades da 
margem da BR das ribeirinhas é a relação destas com a FLONA, em virtude de sua menor 
dependência do manejo e da exploração dos recursos naturais existentes, apesar da prática 
da caça e agricultura de subsistência. 

Com relação às comunidades ribeirinhas, "dois elementos predominam na 
convivência destes povos com o meio ambiente, a água e a floresta", (IBAMA, 1993). 

  Essas dezoito comunidades vivem em regime de economia familiar e da agricultura 
de subsistência. Seu principal produto agrícola é a mandioca, para produção de farinha, que 
serve tanto de alimento-base quanto para a comercialização quando ocorrem excedentes.  

Segundo as informações dos comunitários, a comercialização do excedente é feita 
individualmente, sendo a forma mais comum a realizada por meio de "marreteiros" ou 
"regatões", que passam, por via fluvial, de comunidade em comunidade para comprar o 
produto, ou ainda se deslocam até o mercado de Santarém. 

Outros cultivos agrícolas como o milho, o arroz e o feijão, base energética da 
alimentação, também compõem os sistemas de produção existentes, em menor incidência 
associados à criação de pequenos animais e, em poucas ocorrências, à criação pecuária. 

No entanto, ocupa uma importância relevante na vida dessas populações o 
extrativismo vegetal e animal (fauna aquática e terrestre), pois além de ser a principal fonte 
protéica, cumpre também um importante papel na cura das doenças mais comuns. Práticas 
como a extração de óleos essenciais, seivas, essências, cascas e plantas para fins 



 

medicinais, bem como a de cipós e madeiras para construções de móveis e, em alguns 
casos, para fazer artesanatos para consumo próprio, compõem o dia-a-dia dos ribeirinhos 
(IBAMA, 1993). Quanto à comercialização, os produtos de origem extrativa são normalmente 
vendidos no mercado de Santarém, maior centro urbano da região, de forma também 
individual, sendo a ocorrência baixa e de forma irregular. 

A exploração da seringa, com a extração do látex, tanto de espécies nativas quanto 
de cultivo para fins comerciais, ocorre em cerca de 22% das famílias ribeirinhas que habitam 
a FLONA (IBAMA, 1993).  

 A cultura dessas populações reúne um conjunto de saberes ancestrais, de segredos, 
de lendas e de histórias, que ajudam a estabelecer as relações sociais entre as 
comunidades ribeirinhas, bem como a sua maneira de utilização dos recursos naturais 
(água, terra e floresta). Ainda dentro do aspecto cultural, as atividades extrativas sempre 
fizeram parte da tradição dessas populações, bem como o conhecimento empírico que os 
nativos possuem das várias espécies existentes no local, suas finalidades e se manejo, o 
que está associado ao mágico, ao divino. 

 Considerando tais questões, vários são os fatores que demonstram a importância do 
uso múltiplo da floresta (extrativismo e manejo sustentável) pelas comunidades ribeirinhas 
dessa UC. No entanto, alguns parâmetros devem ser analisados.  

Quanto à divisão da mão-de-obra familiar, as atividades extrativas envolvem todos os 
membros da família, sendo a coleta da matéria-prima geralmente realizada pelo homem e a 
separação de resíduos, a limpeza e o acabamento feitos pelas mulheres, pelos jovens e, em 
alguns casos, pelas crianças. Segundo May (1989), e de acordo com informações de 
comunitários locais, os produtos de origem extrativa são uma das poucas fontes de renda 
para mulheres e jovens.  

Quanto à questão econômica, as populações da FLONA vivem somente da renda da 
farinha de mandioca; no entanto o potencial extrativista e de manejo dos recursos naturais 
existe e poderá ser, para estas populações, uma forma de diversificação de renda (Imaflora, 
1996). Adicionalmente, a questão fundiária que vem sendo articulada prioriza a exploração 
econômica por estas organizações, na área da FLONA. Tal fato facilitará o desenvolvimento 
de projetos comunitários econômicos, visando a exploração desses produtos.  

4.2. A FLONA e a Organização Social das Comunidades 

As comunidades tradicionais da FLONA são compostas, na maioria dos casos, de 
famílias nativas, sendo as comunidades da margem da BR 163 de composição mista. 

A forma mais tradicional de organização comunitária é a eleição de um presidente, 
por um mandato de tempo indeterminado. Além desta, foram criados mais recentemente 
nessas comunidades os Conselhos Comunitários, compostos pelos segmentos organizados, 
a catequese, a delegacia sindical, o clube de mães, o clube de futebol, o clube de jovens, o 
clube de revenda, os monitores de saúde, a associação de transporte e uma liderança 
comunitária, devendo ser destacado que, em muitos casos, estas instâncias ocorrem em 
função do grau de parentesco e vizinhança entre as pessoas.  

O conselho discute todas as questões referentes à comunidade e tem um mandato 
que varia de um a três anos. 



 

Há também três Associações Intercomunitárias: a APRUSANTA, que envolve as 
comunidades da margem da BR, São Jorge, Santa Clara e Nossa Senhora de Nazaré; a 
AITA, que abrange as comunidade ribeirinhas de Marituba até Itapuama; e a ASMIPRUT, 
que abrange as comunidades de Piquiatuba até São Domingos. Estas associações foram 
constituídas e registradas no ano de 1994, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Santarém (STR Stm), tendo como principal objetivo a obtenção de financiamentos 
bancários.  

Recentemente, vem se desenvolvendo nas comunidades da FLONA, com o apoio do 
STR B, da CPT (Comissão Pastoral da Terra), do PSA, do IBAMA e do Ministério Público de 
Santarém, uma dinâmica para a constituição de associações em nível comunitário. Tais 
associações têm como objetivos principais a discussão, o encaminhamento e a resolução 
referentes às questões fundiárias junto ao IBAMA, organização da produção que visa a 
comercialização de produtos e gestão de projetos de desenvolvimento comunitário. 

Apoiados por segmentos da Igreja Católica, algumas comunidades, por exemplo 
Taquara, iniciaram discussões acerca da demarcação de área indígena na localidade.  

  No que diz respeito às entidades de apoio e representação, o antigo STR Stm, agora 
STR B, desenvolve atividades na FLONA desde 1973. O STR B tem hoje 19 delegacias 
sindicais, com um representante em cada comunidade, cujo papel vem sendo basicamente o 
de representação política das comunidades nas questões fundiárias, o de apoio à 
organização social comunitária e Previdência Social, sendo uma das entidades executoras 
do subcomponente Manejo Florestal Comunitário/ProManejo.  

 Três são as ONGs que têm atuação na FLONA. O PSA atua desde 1988 nas 
comunidades de São Domingos, Maguary, Jamaraquá, Acaratinga, Pedreira, Piquiatuba, 
Marituba e Tauari, desenvolvendo atividades de prevenção à saúde, com formação de 
monitores; atividades na área de comunicação, com a Rádio Mocoronga; organização 
comunitária; sendo também uma das entidades executoras do subcomponente Manejo 
Florestal Comunitário/ProManejo.  

O CEAPAC (Centro de Apoio aos Projetos de Ação Comunitária) atua desde 1986 
nas comunidades de Maguary, Pedreira e Piquiatuba, orientando-as na elaboração de 
projetos na área de transporte fluvial comunitário.  

O GDA (Grupo de Defesa da Amazônia) atua desde 1990 na região, participando no 
planejamento e na assessoria de algumas atividades. 

 Considerando a metodologia participativa que ora se desenvolve na FLONA, bem 
como a valorização da contribuição dos vários atores da região nesta dinâmica, espera-se 
que os resultados do presente relatório venha subsidiar o conjunto das entidades para que, 
possamos refletir e apontar alternativas para a melhoria da qualidade de vida das 
populações nela existentes.  

 

5. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho e paralelamente à revisão bibliográfica, foram 
estabelecidos contatos com as entidades executoras do Manejo Florestal Comunitário, a fim 
de discutir qual era a metodologia mais adequada para sua execução.  



 

Portanto, foram realizadas algumas reuniões em Santarém e planejados encontros 
nas comunidades da FLONA. Estes encontros, com a participação destas entidades, tinham 
como objetivo promover um primeiro contato da técnica responsável pelo estudo nas 
comunidades, bem como motivá-las para a participação nas etapas posteriores do mesmo 
(Mettrick, 1994).  

No sentido de melhor esclarecer os materiais e métodos utilizados no levantamento, 
os itens a seguir estão organizados de acordo com cada um dos objetivos específicos 
citados. 

5.1. Relativa à Dinâmica do Mercado Extrativista Regional nas Décadas Passadas 

5.1.1. Entrevistas com os antigos produtores  

 As entrevistas realizadas com estes produtores (6) tiveram o objetivo de levantar 
informações referentes à dinâmica do mercado local nas décadas passadas. 

Foram realizados contatos com pessoas das comunidades de Pedreira, Jaguarari, 
Maguary, São Domingos, Itapuama, Paraíso e Nazaré, todas elas situadas à margem direita 
do rio Tapajós. Os entrevistados foram escolhidos em função da idade, associado ao fato de 
terem tido alguma inserção no mercado nas décadas de 30 à 70. O instrumento de apoio 
utilizado foi a entrevista semi-estruturada, levantando dados basicamente qualitativos, como 
origem e qualidade dos produtos, além de identificar qual seria a situação ideal para o 
problema em questão. 

5.1.2. Entrevistas com antigos marreteiros/ regatões da região 

 Tais entrevistas foram realizadas apenas no município de Santarém. Os entrevistados 
(3) foram escolhidos por terem tido atuação no mercado, na referida época, tendo o 
instrumento de apoio utilizado sido a entrevista semi-estruturada. 

5.1.3. Entrevistas com antigos comerciantes da região  

Estas entrevistas foram realizadas nos municípios de Santarém (1), Óbidos (3) e 
Alenquer (2), e a sua escolha se deu em razão da dinâmica comercial regional existente nas 
décadas de 30 a 70, quando vários produtos de extrativismo vegetal e animal eram 
comercializados nestes municípios, com destino ao mercado interno e externo.  

A coleta de dados apoiou-se num questionário, previamente elaborado, que objetivou 
buscar informações quantitativas referentes ao passado, e ao presente e em alguns casos 
foi utilizada, também, a entrevista semi-estruturada.  

Para realização das entrevistas no município de Óbidos, contamos com a cooperação 
de um técnico do PSA. 

5.2. Relativa ao Levantamento nas Comunidades Ribeirinhas dos Principais Produtos 
Florestais Não-Madeireiros Identificados e Seu Potencial 

 A escolha dos produtos que fizeram parte deste levantamento foi definida em duas 
etapas: a primeira, com o apoio de uma ficha dos principais produtos florestais não-
madeireiros, discutida e preenchida entre os comunitários; e a segunda, com a realização de 
um encontro entre representantes comunitários, para definir os produtos que fariam parte do 
levantamento de mercado. 



 

5.2.1. Identificação dos produtos nas comunidades 

 Em reuniões realizadas com as entidades executoras, definiu-se a confecção de uma 
ficha para identificar, junto aos comunitários, quais seriam, do ponto de vista deles, os 
principais produtos florestais não-madeireiros existentes em cada comunidade. Para 
preenchimento desta ficha, os comunitários fizeram encontros localizados, oportunidade em 
que discutiam e definiam estes produtos. Em seguida, estas informações foram 
encaminhadas ao IBAMA, que, em conjunto com o PSA, as organizou.  

5.2.2. O Encontro de Itapuama 

 Em um segundo momento, em maio de 1998, foi realizado o encontro na Comunidade 
de Itapuama, que reuniu um representante de cada comunidade, eleito por ela. Além destes, 
participaram as entidades executoras STR B, PSA, AITA, ASMIPRUT e IBAMA. 

Durante o encontro, após apresentadas as informações vindas das comunidades, 
foram discutidos e redefinidos os produtos para este estudo. 

Os critérios levantados pelos comunitários para sua redefinição foi o conhecimento 
das pessoas com relação ao manejo e à extração, além da identidade cultural que eles têm 
com determinados produtos. 

No entanto, os comunitários também mostraram interesse em obter informações 
sobre o mercado de alguns produtos, como sementes ou espécies existentes na FLONA, 
principalmente de plantas ornamentais, que eles ainda não conhecem o manejo.  

Especificamente na identificação do potencial de cascas existentes na FLONA, as 
informações obtidas foram dimensionadas, calculando-se a produção por árvore, 
considerando o poder de regeneração (Carvalho, 1980). Em seguida, foi feita uma 
estimativa de indivíduos por hectare, respeitando os dados do Plano de Manejo Florestal 
realizado na área. A partir deste resultado, foi feita a média para toda a área das 
comunidades da margem da FLONA, ou seja, 63.000 ha. Entrevistas realizadas com 
comunitários complementaram tais dados.  

Os dados para cálculos referentes ao potencial de cipós foram obtidos no Plano de 
Manejo Florestal realizado na área, além das informações complementares dos 
comunitários. Os cálculos obedeceram à mesma metodologia do parágrafo anterior.  

As estimativas levaram em consideração um poder de regeneração de seis meses a 
um ano, com a coleta de apenas 50% de matéria-prima bruta disponível em cada indivíduo 
(Carvalho, 1980).  

Essa relação às sementes, foram utilizados os dados já existentes na FLONA, como o 
Plano de Manejo Florestal, o Inventário Florestal da área e a produção de sementes por 
indivíduos, somados a depoimentos de comunitários. 

5.3. Relativa à Identificação de Possíveis Canais de Comercialização para estes 
Produtos no Mercado Regional 

Esta etapa foi realizada nas cidades de Santarém (9), Óbidos (2), Alenquer (3), 
Manaus (13), Belém (9), Brasília (5) e Belterra, área da FLONA (15), onde foram feitas 
entrevistas com comerciantes dos mercados informal e formal, além da obtenção de 
informações complementares e de contatos telefônicos, com o objetivo de identificar os 
possíveis canais de comercialização para esses produtos. 



 

 5.3.1. Entrevistas com os produtores 

Tais entrevistas tiveram como objetivo entender a dinâmica do mercado atual, os 
produtos comercializados, os preços praticados, a qualidade exigida, as quantidades 
existentes e os canais de comercialização praticados. Neste caso, as pessoas entrevistadas 
pertenciam às comunidades de São Domingos, Maguary, Jamaraquá, Bragança, Jaguarari, 
Piquiatuba, Marai, Paraíso e Itapuama. Os critérios de seleção para a escolha das 
comunidades foi o fato de estarem comercializando, atualmente, algum produto dentro da 
própria comunidade e, ainda, estarem inseridos no mercado municipal ou regional.  

A técnica utilizada para a coleta dos dados foi encontros e entrevista semi-
estruturada, buscando informações de ordem qualitativas, como origem dos produtos, 
qualidades exigidas, qual seria a situação ideal de fornecimento ou de comercialização, 
entre outras, além de algumas de ordem quantitativas. 

5.3.2. Entrevistas e Contatos com os Comerciantes 

 Nesta etapa do trabalho, buscou-se estabelecer contato com agentes dos mercados 
formal e informal, com o objetivo de entender a dinâmica atual do mercado, os produtos 
comercializados, os preços praticados, a qualidade dos produtos, bem como conhecer os 
canais de comercialização. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados 
questionários para o mercado formal, com questões de ordem quantitativa e informações 
gerais, além de entrevistas semi-estruturadas.  

 Especificamente para o artesanato, foram utilizadas, como instrumento 
complementar, fotografias de peças já produzidas.  

 Em relação ao mercado informal, 100% dos dados foram obtidos através de 
entrevistas semi-estruturadas, em que foram levantadas informações de ordem qualitativa, 
como origem dos produtos, qualidades exigidas, qual seria a situação ideal de fornecimento 
ou de comercialização, entre outras, além de questões de ordem quantitativa.  

 5.3.3. Contatos e entrevistas com instituições governamentais e não-
governamentais e com profissionais liberais 

 Estes contatos objetivaram a complementação de informações de mercado sobre os 
produtos florestais não-madeireiros.  

No caso dos órgãos de pesquisas, das instituições do governo e das ONGs, foram 
feitas reuniões, onde foi utilizoada, além de entrevistas semi-estruturadas, a troca de 
informações por meio de documentos referentes aos dados sobre mercado de alguns 
produtos, além de contatos telefônicos. 

Especificamente em relação ao mercado de sementes, os contatos e a troca de 
informações se deram com a Associação de Serviços em Projetos de Tecnologias 
Alternativas- ASPTA - União da Vitória-PR, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da 
Mata/ CTA ZM –Viçosa-MG, Embrapa Amazônia Oriental- Belém-PA, a Floresta Rio 
Doce/FRD - ES, o Instituto Florestal de São Paulo e Ministério do Meio Ambiente. 

As informações complementares sobre o mercado de cipós, castanha-do-brasil, óleo 
de copaíba e de outros produtos para fins medicinais foram obtidas do CNPT (Centro 
Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais /IBAMA – Sede), 
além de contatos com potenciais compradores dos mercados formal e informal destes 
produtos. 



 

Ainda com relação aos produtos para fins medicinais, foram estabelecidos contatos 
com a Rede de Intercâmbio em Tecnologias Alternativas – REDE-MG, o PNUD/RO e com 
um profissional farmacêutico e um engenheiro químico especializado em fitoterapia, em que 
foram obtidas, principalmente, informações sobre potenciais compradores dos referidos 
produtos de outros Estados. Além disto, foi realizado contato com a DIRCOF/IABMA- Sede, 
a respeito de registro e cadastros necessários à exploração destes recursos naturais nativos 
e em UC. 

Quanto às plantas ornamentais, praticamente 90% das informações obtidas foram por 
intermédio de publicações atualizadas sobre o se mercado. 

Num âmbito mais geral, também foram estabelecidos contatos com a Rede de 
Comercialização de Produtos Agrícolas/RECOPA-RJ, com o objetivo de obter informações 
de mercado de alguns produtos, referentes a preços, qualidade exigida, orientação e 
indicação de potenciais compradores, bem como troca de informações sobre os referidos 
produtos. 

5.4. O Tratamento dos dados 

As informações obtidas mediante entrevistas e reuniões são referentes aos dados de 
ordem qualitativa e quantitativa. 

 5.4.1. O tratamento dos dados qualitativos 

As informações obtidas das entrevistas semi-estruturadas feitas com os comunitários 
e alguns comerciantes, no total de 20, bem como das reuniões realizadas com órgãos 
governamentais e não-governamentais, foram sistematizadas de forma descritiva, logo após 
cada contato ou entrevista.(ICRA, 1996). 

5.4.2. O tratamento dos dados quantitativos 

As informações realizadas com o apoio de questionários, envolvendo os agentes dos 
mercados formal e informal, totalizaram 36 e foram organizadas e reconstituídas nos 
próprios questionários. Posteriormente, foram elaboradas tabelas de apoio.  

 Tanto as informações qualitativas quanto as quantitativas foram sintetizadas para 
análise em forma de texto. Além disto, foram inseridas algumas tabelas de apoio com 
registros de preços, demandas mensais, entre outros. 

 

6. RESULTADOS 

 Os resultados obtidos serão apresentados conforme cada objetivo específico, 
proposto anteriormente. 

6.1. Relativos à Dinâmica do Mercado Extrativista Regional nas Décadas Passadas 

 Segundo os depoimentos dos entrevistados, a dinâmica comercial de produtos 
extrativistas entre as décadas de 30 e 70 era muito intensa, pois toda a população 
amazônica tinha nestes produtos sua principal fonte de renda. Para eles, “o comércio era 
forte e os preços eram bons”. 



 

“No passado, éramos felizes e não sabíamos”, esta frase traduz o pensamento de 
um dos comerciantes mais fortes do município de Óbidos, o maior exportador da região da 
época. 

O sistema mais comum de comercialização de produtos tinha origem no 
produtor/extrator, que vendia sua produção individualmente para um comprador da 
comunidade. Este, previamente em acordo, revendia ao regatão ou marreteiro, que passava 
nos locais pegando a mercadoria de barco, uma vez a cada mês. Logo após, o regatão 
repassava-a ao comerciante, que em geral se localizava nas cidades da região. Destes 
locais a mercadoria seguia para um comerciante de maior porte, podendo ser também um 
exportador, geralmente locado em Belém.  

 Tanto os produtos extrativistas de origem vegetal, quanto animal, eram 
comercializados, sendo os principais de origem vegetal os óleos de andiroba e copaíba, breu 
(jutaícica e sucuruba), a castanha-do-brasil, a semente de cumaru, a maçaranduba (balata), 
a borracha (em blocos) e o cacau. Os principais produtos de origem animal eram as peles de 
caititu, veado, onça, maracajá, cobra e jacaré.  

Quanto aos produtos de origem animal, o comerciante não soube dar informações de 
quantidades, mas, segundo ele, “o comércio era clandestino e tinha muita pele de animal 
que era comercializada”.  

A tabela a seguir representa as quantidades médias comercializadas desses produtos 
a cada safra no município de Santarém, pelos três grandes comerciantes da época: 
I.B.Sabá, Uirapuru e Corujão.  

 
Tabela 2 - Produtos florestais não-madeireiros comercializados em Santarém nas décadas de 70 
e 80, t/safra 
 

Produto Quant. Década Origem 
Maçaranduba 200 70 * Margem direita do Tapajós 
Semente de cumaru 30 70 Margem direita do Tapajós 
Castanha-do-brasil 550 70 Margem direita do Tapajós  
Cacau 100 80 Margem direita do Tapajós 
Breu-sucuruba 20 70 Margem direita do Tapajós 
Breu-jutaícica 70 70 Margem direita do Tapajós 
Óleo de copaíba 3 80 Margem direita do Tapajós 
Juta e malva 2000 70 Margem esquerda do Tapajós, 

Jacaréacanga, rio Jari e Prainha 
Borracha/látex 1500 70 Margem esquerda do Tapajós, Jacaré 

Acanga, rio Jari e Prainha 
Castanha-de-caju 20 1980 Monte Alegre e Prainha 

Fonte: Corujão/entrevistado em julho/98.  
* Região foco do trabalho. 
 
Observa-se a falta de dados oficiais sobre a questão na mesma época, mesmo 

considerando que a amostra utilizada para obtenção desses dados não é representativa. 
Após a realização de análises comparativas das Tabelas 1 e 2, verificou-se o decréscimo 



 

das quantidades médias vendidas nas safras entre as décadas de 70 e 80 com relação à 
média entre 1992 e 1997, no município de Santarém, além da redução do número de 
produtos comercializados.  

Primeiramente, observou-se o caso do breu-jutaícica, que nos anos 70 e 80 mantinha 
uma média de produção de 70 t/safra, porém entre 1992 e 1997 teve esta média decrescida 
para 6 t/ano.  

De fato, a baixa quantidade comercializada de breu constatada de uns anos para cá 
deve-se principalmente à baixa demanda pelo produto desta região, pois, como citado no 
item 2.1 do presente relatório, o breu-branco, extraído do “pinho”, espécie arbórea 
introduzida no Estado do Paraná, passou a ser preferencialmente utilizado na indústria, pela 
sua qualidade superior e pela proximidade regional, barateando assim os custos de 
produção e transporte (Pastore1, 1998).  

No caso da semente de cumaru, a safra que na década de 70 mantinha uma média 
de 30 t/safra, hoje, mantém a média de 5 t/safra. No município de Óbidos, esta média caiu 
de 247 t/safra para 25 t/safra e no município de Alenquer de 55 t/ safra para 22 t/safra, nos 
mesmos períodos. Tal fato, segundo os entrevistados, é atribuído ao desenvolvimento 
tecnológico, que passou a substituir substâncias naturais por químicas. Como exemplo 
pode-se citar a cumarina, substância fixadora proveniente da semente de cumaru, que 
passou a ser reproduzida em laboratórios a um custo mais baixo, o que provocou a queda 
da demanda pela semente “in natura”. 

No entanto, ao analisar os números entre 1992 a 1997, dos três municípios, verifica-
se que em Óbidos (25 t/safra) e Alenquer (22 t/safra) esta média é ainda superior à média de 
Santarém (5 t/safra).  

No caso do óleo de copaíba, verifica-se que era um produto pouco comercializado na 
região, em relação a outros, não ocorrendo ainda hoje em quantidades representativas. No 
entanto, no município de Óbidos, estes dados são de 200 t/ano, tendo sido verificada uma 
queda para 5 t/ano nos mesmos períodos. Neste último caso, segundo os exportadores 
locais, tal fato é atribuído à falta do produto na região, ou ainda às dificuldades de obtenção 
de registro de extrator e exportador exigido pelo IBAMA, para a comercialização do produto.  

A juta, conforme citado no item 2.1., juntamente com a malva, foi a cultura implantada 
por empresas privadas, na tentativa de criar nova base de sustentação econômica para a 
região. No entanto, os números comparativos, isto é, a comercialização de 2.000 t/safra e a 
situação atual de comercialização inexistente, confirmam que esta base econômica não teve 
sustentação (Tabela 2).  

A comercialização da castanha-do-brasil (em casca), que na década de 70 mantinha 
uma média de 550 t/safra, hoje se reduziu a uma média de 45 t/safra na região de Santarém. 
No município de Óbidos, estes dados são de 16.000 t/safra, para uma quantidade de 
11.000 t/safra nos mesmos períodos. 

Na visão dos entrevistados, tal fato se justifica em função da queda de produção, pois 
já no ano de 1964 havia ocorrências de árvores centenárias que não produziam mais a 
mesma quantidade de amêndoas. Além disto, o próprio IBGE relatou que houve muitas 
áreas desmatadas, afetando assim os castanhais. 

                                                        
1 Comunicação Pessoal 



 

Além desses produtos mencionados, de acordo com um antigo exportador de Óbidos, 
havia demanda por casca de marapuãma (estimulante sexual), de pedra-umecaá (para 
diabete) e de semente de cacau, porém todos eles em quantidades menores.  

Por outro lado, apesar de o mercado hoje parecer “acordar” para as espécies 
frutíferas de origem amazônica, como o açaí, bacaba e cupuaçu, que vêm a cada ano tendo 
demanda crescente, verifica-se que a palmeira do açaí, árvore de onde são obtidos o 
palmito e o suco desta fruta, vem enfrentando a extração por aniquilamento (Homma, 1996).  

   Quanto ao controle de qualidade dos produtos, os depoimentos revelam que os óleos 
vegetais eram avaliados principalmente pelo odor, pela consistência e pela cor, o que 
atestava a pureza ou não da mercadoria. No caso do óleo de copaíba, havia preferência do 
mercado externo pela espécie que dava o óleo de cor vermelha. 

No entanto, um regatão entrevistado esclareceu que na verdade esses parâmetros 
não tinham importância para o comerciante local, pois no momento que estes passavam nos 
pontos de coleta todo o óleo era colocado em um só tonel. Na verdade, tal fato era apenas 
uma “dica”, dada pelo comerciante, para que o regatão ganhasse mais na hora da 
negociação com o produtor. Neste momento, a qualidade determinava o preço a ser pago.  

No caso da semente de cumaru, havia uma preferência pela semente chamada 
“pividi”, semente mais jovem e com mais cumarina.  

Para produtos como a borracha e a seiva de maçaranduba, o controle de qualidade 
era o mesmo. A considerada de primeira qualidade era a “sem impurezas”, nestes casos 
havia desconto de apenas 5% no preço pago. A considerada de segunda, com impurezas, 
tinha descontos de 30% até 50%. Quanto ao látex, era controlado pelo lactômetro, aparelho 
que mede a quantidade de sólidos neste produto, em que 10% era referência de má 
qualidade, e de 20 a 45% considerados de qualidade superior. De acordo com as 
informações de um marreteiro, à medida que esses produtos começaram a ter preços 
significantes, os produtores passaram a misturá-los com água, para aumentar a quantidade. 
Constatado o problema, os marreteiros passaram, então, a medir a qualidade por estes 
aparelhos. 

Para a castanha-do-brasil (casca), em nível de produtor, praticamente não existia 
controle de qualidade, pois, segundo os depoimentos, não havia necessidade, já que o 
produtor não misturava a castanha nova com a mais antiga. No entanto era feita por parte de 
alguns comerciantes, uma triagem por “catação manual”, quando as mulheres, no momento 
do toque na amêndoa, percebiam estar a castanha “chocha” ou não. Em alguns casos, estes 
mais raros, havia produtores que lavavam a castanha, pois desta maneira a amêndoa 
“chocha” subia. Segundo os exportadores, o controle de qualidade era diferenciado em 
função da destinação. Para o mercado externo, em uma amostragem de 100 amêndoas, 
apenas sete poderiam estar quebradas, já para o mercado interno a mesma amostragem 
poderia ter dez quebradas. 

O breu era diferenciado como “do ar”, retirado de “cima da árvore”, considerado de 
primeira qualidade, ou “da terra”, de qualidade inferior, retirado “da raiz”. A diferença 
determinava a pureza e, conseqüentemente, o preço, devendo-se ressaltar que o de 
primeira recebia 5% a menos do preço normal e ao de segunda qualidade era pago 50% a 
menos do preço normal.  

 No tocante às peles de animais, o controle era feito pelo tamanho-padrão e pela 
presença ou não de orifícios, cuja quantidade determinava a queda do preço em até 50%.  



 

A forma de pagamento se dava, geralmente, pelo “aviamento”- troca do produto por 
gêneros alimentícios, que os próprios regatões carregavam nos barcos. Raros foram os 
depoimentos em que o pagamento era com moeda corrente. Verificou-se que estes casos se 
davam justamente nas comunidades de mais fácil acesso a Santarém, seja via fluvial ou 
terrestre, como no caso de São Domingos e Maguary.  

No entanto, em menor incidência ocorriam casos em que o produtor se deslocava 
direto para este mercado, na busca de preços mais justos. Nestes casos, como não existia 
transporte de linha, a única solução era ir de canoa, cuja viagem, das comunidades mais 
próximas à cidade, demorava oito dias.  

Constatou-se também que o preço pago em mercadoria pelos regatões se 
diferenciava à medida que as comunidades da margem direita se distanciavam da cidade de 
Santarém. Assim, moradores de Itapuama/Jatuarana e imediações recebiam menos 
alimentos por um produto de igual quantidade e qualidade do que em outras comunidades. 

Quanto à destinação dos produtos a partir de Santarém, na maioria dos casos, era 
para Belém e de lá para outros Estados, sendo a maior parte escoada para o mercado 
externo. Segundo um comerciante, especificamente a borracha se destinava diretamente 
para a Goodyear–SP. 

 No início dos anos 70, “tudo começou a mudar”. Segundo Seu Manuel, da 
Comunidade de São Domingos, o mercado extrativista começou a diminuir. 

Para Dona Cleuci de Jaguarari, “quem gostava de trabalhar teve que se virar da roça, 
quem não gostava foi embora”. 

Segundo outros relatos, essa foi a época de construção de grandes obras na região e, 
conseqüentemente, foram criadas outras oportunidades de emprego. 

Nesse momento, os ribeirinhos pararam de extrair produtos e os marreteiros foram 
gradativamente desaparecendo, tendo, em 1978, a extração e a demanda por produtos 
desta origem cessado completamente.  

No mesmo período, começou o aumento da produção de mandioca e também de 
seringueira, culturas estas que foram pouco a pouco ocupando as áreas de plantio e, 
também, sendo a fonte de renda dos ribeirinhos. 

 Perguntados se o declínio do comércio extrativo havia mudado a vida das pessoas do 
ponto de vista de renda, a maioria os respondeu que sim, dizendo que hoje todos estão mais 
pobres, pois o único produto que tem comércio é a farinha de mandioca. Apenas um 
comunitário respondeu que não, justificando que a renda apenas foi substituída pela farinha, 
além do mais ele acha que atualmente há maior acesso ao transporte fluvial e terrestre, 
facilitando em muito a venda direta para Santarém. 

O declínio desse comércio teve várias justificativas. 

Na visão dos exportadores regionais, tal fato se deu em função da intervenção do 
então IBDF, que passou a proibir a extração desstes produtos. Nessa época, a orientação 
dada aos comerciantes foi de que os estoques existentes deveriam ser esgotados, e a partir 
de então o comércio cessou. Os entrevistados ainda relacionaram esse delínio ao 
desenvolvimento tecnológico, que passou a estabelecer concorrência com produtos da 
região. 



 

Do ponto de vista dos regatões, tal fato ocorreu porque os compradores começaram a 
diminuir gradativamente; porque a qualidade dos produtos passou a não ser a desejada pelo 
comércio; e por causa da proibição pelo IBDF. 

Os comunitários moradores da FLONA, em destaque, atribuíram o fato à criação 
dessa Unidade de Conservação, pelo então IBDF. É verdade que a proibição do IBDF 
ocorreu relativamente no mesmo período, ano de 1974. 

Essas mudanças, sejam quais forem os a elas motivos atribuídos, provocaram a 
desestabilização nos âmbitos econômico e social da região. 

Sem exceções, todos os entrevistados mencionaram o declínio do extrativismo, com 
tristeza. 

 Os comunitários entrevistados, quando indagados se o extrativismo poderia ser 
novamente dinamizado na comunidade, responderam que sim, pois existem produtos e 
gente para trabalhar, só falta mercado que remunere razoavelmente bem.   

Questionados sobre o que seria hoje uma situação ideal para eles, a maioria 
respondeu que gostaria que houvesse, dentro da comunidade, um ponto de comércio que 
pudesse abastecer de produtos básicos as famílias que têm dificuldade de se deslocar. Em 
se tratando da venda dos produtos, disseram que, apesar de todas as facilidades de acesso 
ao transporte, preferiam o antigo sistema, ou seja, que os compradores de farinha, borracha 
e outros produtos viessem buscá-los na própria comunidade. Outros comunitários 
apontaram como solução a identificação de potenciais compradores e também uma 
comercialização conjunta e de forma mais organizada. 

O mercado de Santarém vem gradativamente perdendo espaço no comércio desses 
produtos, pois, além das quedas demonstradas numericamente nas tabelas, foi constatado 
nas entrevistas que, atualmente, existe em atividade, na cidade, apenas um dos três 
comerciantes que atuavam no passado. 

Esse comerciante, em relação às perspectivas e tendências de mercado desses 
produtos, não acredita em um reaquecimento, mesmo porque atualmente existem outros 
produtos agrícolas com maior demanda de mercado, como os grandes projetos de soja que 
vêm sendo implantados na região, visando a exportação. 

Em Óbidos a situação não é muito diferente, pois, dos três exportadores que existiam 
na época, hoje dois estão no mercado. Somado a este fato, as quantidades e os produtos 
atualmente comercializadas por eles são inferiores em relação aos do passado.  

 Essa retrospectiva, relativa ao conhecimento do mercado extrativista no passado, 
levou às seguintes conclusões:  

1) já naquela época, o sistema de comercialização era representado por uma cadeia 
örganizada” de diferentes agentes do mercado, que com desvantagens ou não era para o 
coletor a única forma de escoamento de seus produtos; 

2) a forma de aviamento preconizava um papel determinante nas relações entre os 
coletores/extratores e outros agentes da cadeia;  

3) a flexibilização de produtos, determinada pelas épocas diferenciadas de safra e 
quantidades comercializadas, deu suporte ao extrativismo como base de sustentação 
econômica da região; 



 

4) o controle de qualidade dos produtos já era exigido pelo comércio, além de servir de 
referência para definição do preço dos produtos; 

5) o declínio do mercado, além de outros fatores, provocou uma queda considerável na 
qualidade de vida das populações que dele dependiam financeiramente, além de ter 
desestabilizado a economia regional (Silva, 1996); e 

6) o desenvolvimento tecnológico foi, provavelmente, um dos fatores determinantes para a 
perda do valor econômico de alguns produtos nativos. 

6.2. Relativos ao Levantamento Junto às Comunidades Ribeirinhas, dos Principais 
Produtos Florestais Não-madeireiros e Seu Potencial 

Os produtos florestais não-madeireiros (PFNM) definidos como principais, nas 
comunidades da FLONA, foram classificados em: 1) produtos para fins medicinais e 
cosméticos, subdivididos em óleos vegetais, seivas e plantas medicinais; 2) fibras naturais; 
3) oleaginosas; 4) resinas; 5) produtos artesanais; 6) plantas ornamentais; 7) sementes, 
subdivididas em andiroba, cedro-branco, cedro-vermelho, cumaru, fava-folha-fina, freijó-
cinza e jatobá; 8) mel de abelha; e, finalmente, 9) produtos agroflorestais. Todos esses 
produtos serão abordados a seguir.  

6.2.1. Produtos para fins medicinais e cosméticos  

A fitoterapia e a homeopatia são formas de tratamento cada vez mais utilizadas e 
acreditadas pelas populações urbanas, por prefeituras municipais, lojas de produtos 
naturais, indústrias farmacêuticas e indústrias de cosméticos. De acordo com as 
informações, existem atualmente no País 4.000 unidades de postos de saúde municipais 
que já vêm desenvolvendo trabalho com a fitoterapia e outras formas de medicina alternativa 
(Revista ISTOÉ, 1998). 

 Outras iniciativas vêm sendo tomadas em algumas regiões, com o apoio de ONGs, 
produção para comercialização, e de alguns órgãos governamentais, sem, no entanto, dar 
respostas econômicas e sociais que beneficiem estas populações, detentoras de tais 
conhecimentos. De fato, este é o único proveito intrínseco que tais populações vêm fazendo 
desta biodiversidade, pois a utilizam, na maioria das vezes, em benefício próprio, como é o 
caso dos produtos para fins medicinais. 

Com relação aos óleos vegetais, segundo alguns autores, a copaíba já é bastante 
encontrada nos mercados da Região Norte, vendida em forma de medicamento, sabonetes 
etc. Atualmente, o óleo vem sendo exportado para a França, a Alemanha e os Estados 
Unidos. Levantamentos realizados no ano de 1993 estimam que a produção de óleo de 
copaíba na região Amazônica, somados aos dados do IBGE e do mercado informal, é em 
média de 200 t/ano. No entanto, não existem informações de produção regular.  

Quanto à andiroba, já existem hoje no mercado regional subprodutos derivados desta 
origem, como sabonetes, velas, medicamentos em cápsulas etc. A primeira indústria para 
destilação deste óleo, no Brasil, teve origem na cidade de Cametá-PA, local onde se 
instalaram duas fábricas no ano de 1995. Segundo Cymerys et al., (1998), a demanda 
destas indústrias atualmente é de cerca de 15 t de sementes, existindo também interesse no 
produto em nível internacional, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, 
os óleos vegetais são geralmente encontrados em feiras livres, mercados municipais, 
farmácias e lojas de cosméticos, sendo atualmente também comercializados nos grandes 
centros urbanos, na indústria farmacêutica e de cosméticos, entre outros.  



 

As seivas vegetais, leite-de-amapá e leite-de-sucuba, são medicamentos apenas 
conhecidos na região Amazônica, tendo importância maior no consumo dos frutos para a 
subsistência. 

 Os trabalhos já realizados nessa UC relatam que a exploração desses recursos para 
fins domésticos, nos tratamentos de doenças mais freqüentes, existe há muitos anos.  

Conforme informações dos comunitários e da literatura existente, as estimativas 
médias de produção desses produtos, nas 18 comunidades da margem, são:  

a) Óleos vegetais 

Óleo de andiroba: potencial médio de 1,2 t/ano  

De acordo com os depoimentos de comunitários, esta quantidade representa a 
estimativa média de óleo de andiroba possível de ser extraído anualmente na FLONA. A 
produção, em geral, tem no transporte e na coleta de frutos a responsabilidade masculina e 
na limpeza e transformação da amêndoa em óleo, bem como no armazenamento, da 
responsabilidade feminina.  

Segundo o Manual de Plantas Amazônicas (1993), uma árvore de andiroba (Carapa 
guianensis Aubl. ) produz, em média, de 180 a 200 kg de amêndoas/ano, sendo esta 
quantidade equivalente a 7 litros de óleo/árvore.  

Óleo de copaíba: potencial médio de 1,8 t/ano 

De acordo com as informações de comunitários desta UC, a “baixa estimativa” de 
produção de óleo de copaíba (Copaifera multijuga Hayne) é de 100 litros por comunidade.  

Seu óleo é extraído por meio de trado, fazendo-se uma incisão no tronco da árvore na 
altura que varia de 0,60 cm a 1m. De acordo com a mesma literatura, em cada árvore 
obtém-se uma média de 60 kg deste óleo, no período de março a agosto (Carvalho, 1980).  

Óleo de piquiá: potencial médio de 3,6 t/ano 

 Segundo as informações dos comunitários, a média de óleo de piquiá possível de ser 
produzido na FLONA é de 200 litros por comunidade. Quanto às responsabilidades, a 
divisão de tarefas é semelhante à da andiroba.  

O piquiá (Caryocar villosum (Aubl.) – Caryocaraceae – tem seu período de 
inflorescência de agosto a abril, estando os frutos maduros nos meses de abril a maio. O 
rendimento do óleo em nível artesanal é de 3 a 5% do peso dos frutos e a produção média 
deste óleo na FLONA do Tapajós é de 10 litros por árvore/ano (Carvalho, 1980). 

b) Seivas 

Leite-de-amapá: potencial médio de 3,6 t/ano 

 O amapá-doce (Brosimum parinarioides Ducke) – Moraceae – é uma árvore que 
produz um tipo de seiva utilizada para fins domésticos pelos ribeirinhos, tendo uso também 
para farmácias de manipulação, e preparos medicinais na região. No entanto, seu 
conhecimento em nível nacional ainda é muito limitado. 



 

 Segundo o IEA (1990), de uma árvore adulta são extraídos, em média, 15 litros de 
leite vegetal e, de acordo com os comunitários, a média de produção por comunidade é de 
200 litros, considerando a existência de uma média de 13 indivíduos/comunidade. 

Leite de sucuba: potencial médio de 900 litros/ano 

Igualmente às outras espécies, esta é uma seiva de grande utilização medicinal para 
os comunitários. 

 As informações são um pouco contraditórias quanto à produção de seiva por árvore, 
pois as indicações variam de 0,5 ml/árvore a 6 litros/árvore. Neste sentido, utilizam-se os 
dados coletados e, então, calculou-se uma média de produção por árvore por comunidade, 
que ficou em torno de 6 litros/árvore. Para efeito geral, foi considerada a média de 50 litros 
por comunidade, totalizando o que foi citado anteriormente.  

No entanto, segundo Carvalho (1980), a Sucuba (Hymatanthus sucuba Spruce) – 
Apocynaceae – tem em média uma produção de 11 litros de seiva por árvore/ano, na 
FLONA. Considerando este dado, a estimativa média feita pelos comunitários seria cerca de 
50 % inferior, ou seja, o potencial de produção poderia passar a 1.650 litros/ano, tendo como 
melhor período de extração os meses de janeiro a maio.  

 Há ainda o mururé (Brosimopsis acutifolia) – Moraceae – árvore da qual são extraídos 
o leite e a casca, que vem tendo utilização doméstica para os ribeirinhos dessa UC, 
principalmente por meio da seiva. Quanto ao seu potencial, a seiva produz, em média 6 litros 
por árvore/ano a cada 6 meses, no entanto, as informações de mercado para o presente 
trabalho são unicamente da casca desta espécie. 

c) Plantas medicinais (cascas) 

Quanto ao potencial de cascas existentes na FLONA, referentes às espécies apuí, 
cravo, mururé, preciosa e sacaca, as informações obtidas são: a) casca de apuí: 
existência de 7.800 indivíduos, totalizando 39 t/ano; b) cascas de cravo: existência de 4.200 
indivíduos, totalizando 8,4 t/ano; c) casca de mururé: existência de 25.000 indivíduos, 
totalizando 500 t/ano; d) casca de preciosa: existência de 7.875 indivíduos, totalizando 
79 t/ano; e) casca de sacaca: existência de 3.150 indivíduos, totalizando 9,5 t/ano.  

6.2.2. Fibras naturais 

 Assim como outros produtos, existem também nas Florestas Tropicais as fibras 
naturais. As plantas trepadeiras mais utilizadas para uso doméstico na Amazônia são o 
“cebolão/rotinho”, a “titica/junco”, o graxama, o “timboí” e o “timbo-açu”, sendo o junco o 
mais usado pela indústria brasileira. Outra cana cujas fibras também são bastante 
conhecidas é o “arumã”, que vem sendo utilizada em peças decorativas (CNPT, 1998).  

 Grande parte das fibras produzidas na Amazônia é consumida nas Regiões Norte e 
Nordeste, ficando o Sul com apenas 10 a 15% do consumo total. Tal fato se deve a uma 
fibra de origem européia introduzida em Santa Catarina e, em menor incidência, no Rio 
Grande do Sul, chamada “vime” (Salix viminalis). Esta fibra representa cerca de 80% da 
matéria-prima básica usada na indústria de artesanato de móveis no Brasil (CNPT, 1998). 

 Fibras pouco conhecidas como jacitara, graxama e outras são usadas somente em 
pequenos comércios locais.  



 

Especificamente na FLONA, verifica-se a ocorrência da fibra de tucumã, de várias 
espécies de cipós, das canas, entre outras espécies menos conhecidas.  

Quanto aos potenciais existentes, a espécie mais manuseada entre os comunitários é 
o cipó-titica, no entanto a coleta não se dá por meio de manejo. Porém, os comunitários só o 
extraem quando estão no “aperto”, para vender em Santarém. Por meio dos cálculos 
realizados, foram obtidos os seguintes resultados: a) cipó-titica: potencial de 64.800 t/ano; b) 
cipó-taracuá: existência de 25.000 indivíduos e potencial de 75,6 t/ano; c) cipó-jacitara: 
existência de 18.900 indivíduos e potencial de 132 t/ano; e d) cipó-ambé: existência de 
16.800 indivíduos e potencial de 135 t/ano.  

Para a graxama (matéria-prima bruta e beneficiada), não foi possível fazer estimativas 
aproximadas. 

6.2.3. Oleaginosas 

As frutas oleaginosas, principalmente a castanha-do-brasil, são tradicionalmente uma 
das atividades extrativas mais conhecidas da Amazônia, sendo os principais centros 
produtores os Estados do Pará e Acre. 

Especificamente no Pará, a expansão da fronteira agrícola tem causado o 
desmatamento de áreas de castanhais, provocando problemas socioambientais e 
econômicos. Existem municípios, como Marabá, onde a castanha deixou de ser o principal 
produto de sustentação econômica para dar lugar à agricultura itinerante e à pecuária 
extensiva (MMA/Portifólio, 1998). 

Esse tipo de amêndoa já é bem conhecida no mercado consumidor nacional e 
internacional, sendo comercializada principalmente para a França, Estados Unidos e a 
Alemanha. Além das amêndoas, é possível a extração do óleo, o aproveitamento de seus 
resíduos, de seu leite, entre outros.  

Quanto aos potenciais existentes, a castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa H. & B.) – 
Lecythidacea – existe praticamente em toda a margem do rio Tapajós. No entanto, há 
variações de produção relacionadas com anos de chuva ou de muita seca (queda de 
produção). Em relação à sua localização, segundo os comunitários, na chamada “terra-
preta” a quantidade de amêndoas é bem superior, ficando a produção média de 130 kg por 
árvore/ano. Já em locais de terra mais fraca, a produção cai para 50 kg por árvore/ano. 

Considerando uma média de 30 kg/árvore, que é uma baixa estimativa (Kornexl, 
1997), e 0,7 indivíduos/ha (Carvalho, 1980), seriam encontrados somente na área das 
comunidades da margem da FLONA (63.000 ha) 44.100 indivíduos, o que resultaria em uma 
estimativa de produção de 1.350 t/ano de amêndoas com casca. Logo, estima-se que o 
potencial de castanha-do-brasil é de 1.350 t/ano 

A castanha-de-caju é também uma fruta bem conhecida no âmbito nacional, tendo 
como principal produtor o Nordeste brasileiro. 

Especificamente na região do baixo Amazonas, os locais de maior incidência são os 
municípios de Prainha e Monte Alegre, fornecedores eventuais para o mercado regional. No 
entanto, ela está presente em algumas áreas da FLONA podendo ser explorada, pois a cada 
safra da fruta, exceto para o consumo doméstico, ocorre a perda da amêndoa.  



 

Com vantagens sobre a castanha-do-brasil, a venda a varejo da castanha-de-caju e o 
amendoim tem crescido a cada dia, em virtude de seu consumo como tira-gosto. São 
encontradas no comércio embalagens de 50 a 100 g desses produtos.  

As variações de produção da castanha-de-caju, matéria-prima bruta, segundo os 
comunitários, também estão relacionadas aos anos de chuva ou de seca. Em média, num 
ano “bom” uma árvore produz 30 kg de castanha.  

Considerando uma “baixa estimativa” de 10 árvores por comunidade, será obtida uma 
produção de 300 kg/ano/comunidade, totalizando 5,5 t/ano apenas nas 18 comunidades da 
margem.  

Apesar disso, juntamente com a castanha-do-brasil, essa amêndoa vem sendo 
bastante utilizada pelas indústrias alimentícias, em compostos energéticos, biscoitos, 
farinhas, entre outros. 

Castanha-de-caju: potencial de 5,5 t/ano 

6.2.4. Resinas 

 Resina é uma matéria-prima proveniente de algumas espécies arbóreas e que tem 
produção todos os meses do ano, sendo as espécies ocorridas na FLONA: o breu-sucuruba, 
branco, jutaí-açu, jutaí-mirim, breu-vermelho, breu-pés e breu-folha-grande (Almeida et al., 
1995).  

Em nível comercial, as espécies mais conhecidas são o breu-sucuruba (breu-preto) e 
o breu-jutaícica (breu-branco), ambos eram anteriormente utilizados pela indústria para 
produção de verniz gráfico, para uso em capa de livros e revistas, entre outros. 

O breu-sucuruba é utilizado para fazer cola, calafetar barcos e fazer “fachos para 
iluminação”, sendo também bastante utilizado pelos comunitários, pois seu odor espanta 
animais, além de curar dores de cabeça. Já o breu-jutaícica serve como cola para 
artesanatos e para calafetar barcos; porém, segundo os usuários, sua qualidade é inferior à 
do breu-sucuruba.  

 Conforme foi mencionado no item 2.1. e na Tabela 1 deste trabalho, o breu de 
produção regional está atualmente com o mercado estagnado em nível nacional, já que hoje 
a indústria, grande usuária de resina, tem preferência pela originária do pinho. Outros 
depoimentos citam que mesmo a calafetagem de barcos vem sendo atualmente feita com 
uma “massa” sintética.  

Os depoimentos de comunitários registram que o potencial médio de produção de 
breu-jutaícica é de 10 t/ano, para as 18 comunidades da margem, dando uma média de 
apenas 550 kg/comunidade. Logo, verificou-se que o seu potencial médio é de 10 t/ano.  

Considerando uma média de 60 kg/árvore, e de acordo com o Plano de Manejo 
Florestal da FLONA, conclui-se que em cada 50 ha existem 19 indivíduos de breu-sucuruba, 
portanto, no total da margem, exite um potencial de 1.450 t/ano desta matéria-prima.  

6.2.5. Produtos artesanais 

  Especificamente na FLONA, algumas fibras naturais, como o tucumã, que é usado na 
confecção de peças artesanais, vêm há muitos anos tendo grande utilidade no uso 
doméstico, para produção de cestos, jamanchins etc.  



 

 No entanto, verificou-se também a existência de jovens e mulheres em comunidades 
específicas, como é o caso de Jaguarari, com habilidades para produção de peças 
decorativas como peneiras, telas quadradas, abanos etc. 

 Da mesma maneira, existem jovens com habilidade de confeccionar peças 
decorativas de tamanho grande e pequeno, como araras, tucanos, tigres e onças, com o 
reaproveitamento de madeiras da região, no caso específico de Piquiatuba. 

Quanto ao potencial, há na comunidade de Jaguarari duas artesãs de palha de 
tucumã que fazem “abanos”, cuja capacidade de produção é de 40 unidades/dia; peneiras 
de tamanho médio e grande; cuja capacidade de produção é de 5 unidades/dia; e 
camaroeira de tamanho grande, 3 unidades/dia, considerando duas pessoas trabalhando a 
cada dia em uma única peça, durante 22 dias úteis no mês. Neste sentido, os potenciais 
totais são: a) abanos: 880 unidades/mês; b) peneira de tamanho médio ou grande: 110 
unidades/mês; e c) camaroeira grande: 66 unidades/mês.  

 Na comunidade de Piquiatuba, existem jovens artesãos que produzem pequenos 
pássaros de madeira, coloridos, araras, tucanos e papagaios de tamanho médio e onça de 
madeira esculpida também em tamanho médio e pequeno. O potencial de produção varia de 
acordo com vários fatores, no entanto não foi possível este dimensionamento.  

 Para incentivar esses artesãos, foi sugerido investigar informações básicas deste 
mercado, levando em conta apenas peças de palha e madeira, que já vêm sendo 
produzidas nestas comunidades.   

6.2.6. Plantas ornamentais 

Especificamente na FLONA, o manejo sustentável das espécies ornamentais, bem 
como o mercado principalmente de orquídeas e bromélias, é pouco conhecido pelos 
moradores, no entanto existem ocorrências espontâneas principalmente nas comunidades 
de Tauari, Pini e Marai, locais onde já foi feito um levantamento prévio sobre estas e outras 
espécies.  

 Informações complementares de comunitários confirmam a ocorrência de bromélias e 
orquídeas nas beiras de igarapés em Piquiatuba.  

 O potencial das plantas ornamentais não é medido pela quantidade, mas sim pela 
ocorrência de várias espécies. Portanto, a busca de informações é no sentido de verificar se 
há mercado em expansão ou não, bem como os preços praticados. 

No entanto, sabe-se que as espécies de orquídeas nativas mais encontradas são: a) 
Laelia lobata var. alba; b) Oncidium lanceanum; c) Oncidium cebollerta var. sprucei; d) 
Rodriguesia obtusifolia; e) Vanilla sp.; f) Cattleya eldorado var. concolor; g) Catasetum 
ariquemense; h) Catasetum schmidtianum; i) Catasetum cristatum; j) Catasetum galeritum; 
k) Catasetum ornithoides; l) Catasetum trulla; m) Catasetum vinaceum; n) Cattleya eldorado; 
o) Cats. Juruenense; p) Oncidium stacii; q) Maxillaria perpava; r) Brassavolla martiana; s) 
Catasetum fimbriatum; t) Cattleya eldorado; u) Encyclia randii var. rondoniensis; v) 
Epidendrum ciliara; e x) Encyclia tarumana (CBV, 1996).  

 Quanto às bromélias, segundo as informações obtidas, sabe-se que há potencial de 
mercado, no entanto não existe ainda a identificação das espécies existentes nesta UC.  



 

Conforme a legislação em vigor, o IBAMA proíbe a extração destas espécies nativas. 
Neste caso, a exploração comercial só se daria após um plano de manejo adequado, com 
plantio/produção programada das mesmas. 

6.2.7. Sementes 

 Da mesma maneira que as plantas ornamentais, o manejo de sementes é ainda 
pouco conhecido pelos moradores da FLONA. 

 No entanto, alguns comunitários vêm participando, dentro das atividades de Manejo 
Florestal Comunitário, de um curso com módulos específicos que abordam desde as 
sementes e espécies arbóreas florestais até a época de colheita de sementes e 
produção de mudas e espécies arbóreas. 

Há necessidade de obtenção de informações sobre esse mercado, visando a venda 
de sementes “in natura” e para reflorestamento, das espécies: andiroba, cedro-branco, 
cedro-vermelho, cumaru, fava-folha-fina, frejó-cinza, mogno e jatobá. Os potenciais 
identificados são os seguintes:  

a) Andiroba: potencial de 3000 t/ano de sementes  

 Seu nome científico é Carapa guianensis Aubl. – Meliaceae, e a disseminação de 
sementes e frutos ocorre entre fevereiro e junho. 

De acordo com Carvalho (1980), existe um total de 4,6 indivíduos por ha, devendo-se 
ressaltar que cada um produz, em média, 10 kg de sementes/árvore. Considerando a área 
das comunidades da margem, tem-se um total de 3.000 t/ano de sementes. 

b) Cedro-branco: potencial de 25 t/ano de sementes 

Seu nome científico é Poupartia amazônica – Anacardiaceae, e a época de coleta de 
seus frutos durante a dispersão é o mês de fevereiro (EIDAI/ FCAP/UYO, 1992). Os estudos 
verificam a produção de 5 kg de sementes por árvore e a existência de 4 indivíduos para 50 
ha. 

 Neste sentido, dentro da área das comunidades, existem 5.040 indivíduos, totalizando 
25 t/ano de sementes. 

c) Cedro-vermelho: potencial de 25 t/ano de sementes 

Seu nome científico é Cedrella odorata – Meliaceae, e a sua coleta sob matrizes, no 
chão, em época de disseminação, que vai de novembro a janeiro. (EIDAI/ FCAP/UYO, 
1992). Adotando a mesma sistemática, foram encontradas as mesmas quantidades entre as 
espécies de cedro-branco e cedro-vermelho. 

d) Cumaru: potencial de 3.800 t/ano de sementes 

Segundo os comunitários, este tipo de semente tem variação de produção de acordo 
com a incidência de muita ou pouca chuva. Quando há chuvas, é considerado “ano bom” e 
de boa colheita; neste caso, para cada árvore o potencial é de 300 a 350 kg. Quando não há 
chuvas, a produção diminui para 30 kg/árvore. De acordo com o Plano de Manejo, existe na 
FLONA 0,2 indivíduo/ha, o que totaliza 12.600 indivíduos em 63.000 ha., sendo o período de 
coleta de maio a julho. Considerando os 300 kg de sementes/árvore, será obtida a 
quantidade citada. 



 

e) Fava-folha-fina: potencial de 210 t/ano de sementes 

 Adotando a mesma metodologia, constatou-se a existência aproximada de 21.420 
indivíduos nos 63.000 ha, com produção de 10 kg de sementes por árvore, totalizando 
210 t/ano de sementes. 

f) Frejó-cinza: potencial de 8,8 t/ano de sementes 

Seu nome científico é Cordia goeldiana – Borraginaceae, e sua época de dispersão é 
fevereiro (EIDAI/ FCAP/UYO, 1992). De acordo com a mesma metodologia, verificou-se a 
existência de 1.260 indivíduos com produção média de 7 kg/árvore, o que totaliza os 
210 t/ano de sementes, anteriormente citados. 

g) Jatobá: potencial de 200 t/ano de sementes 

Seu nome científico é Hymenaea courbaril L. – Caesalpiniaceae. Cada kg de 
sementes corresponde, em média, a 200 unidades (CTM/SUDAM, 1995), cujo período de 
coleta em época de dispersão é o mês de março (EIDAI/FCAP/UYO, 1992). Considerando 
os mesmos cálculos, foram constatados na área das comunidades da FLONA 10.080 
indivíduos, com um total de 20 kg de sementes por árvore, o que permite supor a existência 
de 200 t/ano de sementes. 

 O mogno, Swietenia macrophylla King. – Meliaceae , tem época de coleta durante a 
disseminação, que vai de novembro a janeiro (EIDAI/ FCAP/UYO, 1992). No entanto, o 
inventário dessa UC não acusa a presença de mogno na área da FLONA. Esta espécie 
arbórea existia antigamente apenas na área próxima do Km 190, hoje BR 163, que já se 
encontra no município de Rurópolis. Esta localização exclui as áreas da FLONA.  

 Nesse sentido, para qualquer investimento na área de produção de sementes de 
mogno deverá ser feita, antecipadamente, um planejamento para o plantio desta espécie. 

6.2.8. Mel de abelha 

 O mel de abelha é um produto de grande valor nutricional e medicinal, constituído 
principalmente de açúcares, como frutose e glicose (65%) e de sacarose (35%). Sua 
utilização vem se dando de diferentes formas, seja para fins culinários, medicinais, indústrias 
alimentícios, de cosméticos, entre outros.  

No Brasil, os grandes produtores de mel se localizam no sul do país, no entanto o 
maior consumo deste produto se dá nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo etc.  

As qualidades de mel de abelha mais comuns existentes nas comunidades da FLONA 
são o jandaíra, tucano, italiano, africano e mosquito, obtidos de flores silvestres. Na Região 
Norte, a produção de mel é ainda pouco significativa, porém já começam a existir locais com 
experiências pontuais de produção. Como exemplo cita-se o município de Belterra, onde há 
quatro apicultores com produção em pequena escala, porém regular. 

Segundo os depoimentos dos comunitários, existem qualidades que têm a preferência 
dos consumidores, como é o caso do mel de jandaíra e do africano, tendo os outros tipos 
menor aceitabilidade. 

 Quanto ao potencial de mel existente nas comunidades, as informações dos 
comunitários se contradizem bastante, já que não há, em nenhuma localidade, uma 
produção regular.  



 

 Segundo as estimativas dos comunitários, a quantidade mais aproximada de mel de 
jandaíra é de 100 kg por comunidade/ano, totalizando 1,8 t de mel disponível na FLONA. No 
entanto, os comunitários não confirmaram esta produção como regular, a cada ano.  

 Quanto ao mel africano e tucano, a estimativa média de produção é de 250 a 
350 litros/ano, respectivamente, sem no entanto se ter certeza da regularidade destas 
quantidades. Para o mel do tipo mosquito, não há estimativas. 

6.2.9. Produtos Agroflorestais  

 Conforme comentado anteriormente, no item 1.,sobre o trabalho que se inicia na área 
de Manejo Florestal Comunitário, os sistemas agroflorestais têm sido considerado umas das 
formas de diversificação dos atuais sistemas.   

Quanto ao mercado de produtos agroflorestais, não houve identificação prévia sobre 
quais espécies pesquisar, no entanto percebeu-se que os contatos realizados com 
comerciantes e a possível identificação de mercado para alguns produtos mostram uma 
tendência de mercado de algumas espécies arbóreas com potencial não-madeireiro e 
também de espécies frutíferas.  

Além disso, os contatos realizados para o mercado de sementes evidencia, também, 
indicadores passíveis de identificação de espécies madeiráveis com potencial de mercado. 

Em ambos os casos, o potencial econômico e a aptidão dessas espécies na região-
foco deste trabalho serão considerados nas sugestões a serem dadas para implementação 
dos referidos sistemas.  

Tais informações constarão no item 6.3.9. deste trabalho.  

6.3. Relativos à Identificação de Possíveis Canais de Comercialização para Estes 
Produtos no Mercado Regional 

 Para melhor entendimento e análise dos canais de comercialização existentes hoje 
para esses produtos, inicialmente será descrita a situação atual do mercado produtor na 
FLONA do Tapajós.   

 Conforme foi citado na metodologia, os comunitários entrevistados foram os 
moradores das comunidades de Prainha, Maguary, São Domingos, Bragança, Paraíso e 
Marai, escolhidas conforme inserção no mercado de PFNM, entre outros. 

 Confirmando a revisão bibliográfica realizada, na maioria dos casos o produto 
apontado como principal e única fonte de renda dos produtores é a farinha de mandioca. 
Porém, verificou-se que há, em três comunidades, produção de farinha, milho, feijão e arroz, 
que são comercializados regularmente por intermédio de um produtor/marreteiro, morador 
de uma destas comunidades, e vendidos no mercado de Santarém (maiores informações 
sobre a comercialização deste produtos, estão arquivadas no IBAMA/FLONA do Tapajós-
Stm).  



 

Os principais PFNM comercializados pelos produtores da FLONA, a época de extração, a 
qualidade exigida e o preço pago ao produtor (PPP) estão na Tabela 3. Todos os valores apresentados 
nesse documento estão em US$/venda. 
 
Tabela 3 - Produtos florestais não-madeireiros, preço pago ao produtor (PPP) da comunidade de 
Bragança, comercializados no mercado de Santarém, em US$ 
 

Produto Época de extração Qualidade exigida PPP 

Copaíba Todo ano Grosso ou fino e a pureza 2,63 
Andiroba de abril a julho Grosso ou fino e a pureza 4,38 
Piquiá de janeiro a abril Grosso ou fino e a pureza 4,38 
Leite-de-sucuba Inverno Leite Grosso/4 dedos de água misturada 1,75 
Leite-de-amapá de fevereiro a junho Leite grosso 1,75 
Leite-de-mururé de fevereiro a junho Leite oleoso e vermelho 2,63 

Fonte: Produtores da comunidade de Bragança/julho 98. 
 
Todos esses produtos são encomendados antecipadamente e entregues para três 

comerciantes do Mercadão 2000, em Santarém, além de estabelecimentos comerciais da redondeza. 
Em alguns casos, quando há maior oferta que demanda, esses produtos são negociados nas 
imediações do cais do porto. 

Cascas medicinais de verônica, sacaca, preciosa, cravo e mururé também são vendidas pelos 
produtores nos arredores do Mercadão, por um preço equivalente a US$ 0,43/kg.  

 Quanto à demanda de copaíba, andiroba, piquiá e leite-de-sucuba, segundo as 
informações dos comunitários, ela é sempre maior que a oferta. Os leites e as cascas de 
amapá e Mururé, são produtos em que a oferta é maior que a demanda do mercado.  

Visualizando apenas o potencial desses produtos na FLONA, os óleos essenciais e o leite-
de-sucuba, verifica-se que existe mercado nestes locais tradicionais de comercialização, no 
entanto os preços praticados são desfavoráveis, segundo os produtores. Além destes dados, 
estudos recentes de Kornexl (1997), mostram que estes óleos possuem boas perspectivas 
no mercado, apesar de o conhecimento e a utilização do óleo de piquiá serem ainda restritos 
à Região Norte do Brasil.  

 Esses produtos não têm variação de preços entre os comerciantes do mercado 
informal, a não ser em época de escassez, quando os preços sobem e se diferenciam um 
pouco. Na visão dos comunitários, os preços pagos nesses mercados são muito baixos, 
apesar de serem um “reforço” constante na renda dessas famílias.  

 Ainda referente ao mercado produtor, foi identificado um comunitário na comunidade 
de Jamaraquá que vende regularmente leites-de-sucuba e de amapá, além de mel de 
jandaíra, nos mesmos locais e aos mesmos preços que os anteriormente citados. 

 Na mesma comunidade, foi constatada a existência de um morador/produtor que tem 
comércio local e que compra PFNM de produtores das comunidades de Acaratinga, 
Maguary e Jamaraquá, para revender na cidade de Santarém. Neste caso, os principais 
produtos são o leite-de-Sucuba e o de amapá, além de mel de tucano.  



 

De acordo com informações obtidas, os locais de revenda em Santarém não variam, e 
os preços pagos aos produtores são de US$2,19 para o litro de leite-de-amapá e sucuba e 
de US$ 4,38 para o litro do mel. Comparando os preços dos mesmos produtos pagos aos 
produtores da comunidade de Bragança no mercado de Santarém, US$ 1,75/litro, e os 
preços pagos por este comerciante de Jamaraquá, verifica-se que existe uma diferença de 
20% a mais, ou seja, ele paga US$ 2,19 ao produtor, por cada litro comprado; no entanto a 
forma de pagamento neste caso é o aviamento. Este produtor/comerciante confirma uma 
demanda maior que a oferta, de óleos de copaíba e andiroba, mas alega que estes produtos 
não estão disponíveis para os comunitários.  

Foi identificado, ainda, que na comunidade de Taquara um produtor comercializa óleo 
de copaíba na Farmácia Homeopática Santo Antônio, em Santarém; no entanto este 
comércio se dá de forma irregular. 

Além desses produtos para fins medicinais comercializados em Santarém, verifica-se 
que nas comunidades de São Domingos e de Maguary há mulheres que produzem óleo de 
andiroba para venda na própria comunidade ou, ainda, por encomenda “para gente de fora”; 
no entanto as quantidades vendidas são poucas. 

Com relação aos cipós, foram identificadas pessoas que vendem o produto no 
mercado informal de Santarém. A mercadoria é de procedência das comunidades de 
Maguary, São Domingos, Maraí, Paraíso, Bragança e Nazaré, devendo-se destacar que em 
100% dos casos não são vendas permanentes, mas sim “desaperto”, como eles mesmos 
citaram. Tal fato se confirma nos depoimentos dos comerciantes de Santarém, que dizem 
que os seus fornecedores geralmente não são fixos, pois esta não é uma fonte de renda 
permanente para eles. 

Evidentemente isto também está relacionado com o fato de ser um produto que tem 
sua extração proibida pelo IBAMA, verbalizado pelos próprios produtores nas entrevistas. Na 
hora de estimar as quantidades vendidas, eles as citam com certo “medo”, pelo fato de 
identificarem a técnica entrevistadora como do IBAMA local. Por meio de depoimentos de 
comunitários, constatou-se a existência de um marreteiro de cipó em uma comunidade da 
FLONA; no entanto, quando ele foi entrevistado, não confirmou o fato, alegando que é um 
extrator eventual como os outros.  

O tipo de cipó mais vendido é o “titica”- beneficiado, pois segundo os comunitários é o 
mais resistente e de maior aceitabilidade pelos artesãos, sendo o “jacaré” a embalagem-
padrão utilizada, podendo pesar de 10 a 50 kg, e sua qualidade controlada por meio dos 
“nós” e do tamanho do cipó.  

Os preços pagos aos produtores em Santarém variam de US$ 0,87/kg a US$ 1,31/kg, 
em função da proximidade do porto ou não e do número de “nós” existentes. Quanto mais 
distante do porto maior é o preço. 

As quantidades desse cipó comercializadas são irregulares, apresentando uma média 
de extração de 50 kg a cada dois meses, por comunitário (8), quantidade esta pouco 
significativa, considerando o potencial existente na área das comunidades, 64.800 t/ano, 
com poder de regeneração.  

Além da venda de cipó beneficiado (descascado), foram constatados dois casos de 
produção de vassouras de cipó titica; no entanto em quantidades pouco representativas. 



 

Considerando outros tipos de cipós existentes na FLONA, como taracuá, ambé e 
jacitara, verificou-se que não há comercialização, pois o uso dos cipós se concentra na 
fabricação de móveis e vassouras, utilizando como matéria-prima o cipó titica, e em alguns 
casos a graxama (tipo de fibra que dá sustento em móveis).  

Em relação aos artesanatos produzidos na FLONA, foram identificadas ocorrências 
em Jaguarari, utilizando de tucumã; em Paraíso, palha de arumã; e em Nazaré, cipó ambé. 
Em todos estes casos, as peças confeccionadas são para consumo próprio, como 
jamanchins, peneiras e abanos.  

Especificamente em Piquiatuba, há artesanato de madeira, produzido apenas 
mediante encomendas (maiores detalhes no item 6.2.5.).  

Para finalizar a situação atual de produtos comercializados na FLONA, foi constatado 
que este ano, justamente durante o período de coleta de dados nas comunidades, a 
atividade de extração da borracha, que há dez anos se encontrava paralisada, foi 
intensificada.  

Tal fato ocorreu em função da fundação da Associação Cooperativa dos Seringueiros, 
Pescadores e Produtores Rurais (ACOSPER) e de sua Usina de Beneficiamento instalada 
no município de Santarém, junto à sede do Sindicato de Trabalhadores Rurais (STRS) desta 
cidade.  

A Associação foi iniciativa conjunta entre o sindicato, CNPT/IBAMA- Santarém, GDA e 
outras entidades de apoio, tendo como objetivo o fortalecimento desta categoria de 
trabalhadores. Além disto, proporciona a viabilização de projetos financeiros para as 
comunidades, objetivando a melhoria da renda dos seringueiros. 

Segundo informações prestadas pelo coordenador do CNPT/IBAMA Stm, esta 
instituição viabilizou a construção das instalações físicas da usina, cujo funcionamento se 
deu a partir de março de 1998. A ACOSPER produz borracha beneficiada denominada GEB 
(Granulado Escuro Brasileiro), sendo este produto matéria-prima básica para a indústria de 
pneumáticos. A produção desta borracha de origem tapajônica, segundo os laudos do 
LPF/IBAMA-Brasília, enquadra-se dentro das normas da ABNT. Atualmente, ela está sendo 
comercializada para a Pirelli de São Paulo.  

A Usina possui um capital de giro proveniente do Programa Amazônia Solidária, 
CNPT/IBAMA e Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS).  

Do ponto de vista dos comunitários, o revigoramento do mercado da borracha é bom, pois 
proporciona mais possibilidade de renda para as famílias; no entanto eles relataram que é necessário 
mudar a forma de venda e de pagamento.  

No atual sistema, o seringueiro vem até Santarém, desloca-se com o produto até a usina, 
aguarda na fila para atendimento e depois ainda deve se dirigir ao banco para trocar o cheque recebido 
pelo pagamento. Na maioria das vezes o banco já está fechado e a pessoa tem de ficar na cidade para 
receber apenas no outro dia. 

Quando foi perguntado aos comunitários sobre qual seria a situação ideal para eles, na maioria 
dos casos responderam que devem se organizar, agrupar toda a produção e delegar a uma pessoa 
para ir a Santarém comercializar a produção.  

 De modo geral, em se tratando de PFNM, os “ideais” colocados pelos ribeirinhos passam por 
identificar melhores condições e preços de mercado para esses produtos e, então, poder comercializá-



 

los, não necessariamente em grupos, pois acreditam que só assim tais atividades poderão ser 
retomadas. 

 A retrospectiva da situação atual nas comunidades da FLONA, em relação ao 
mercado produtor nas décadas anteriores, resulta nas seguintes reflexões:  

1) a exploração dos PFNM, na maioria das comunidades da FLONA, não é uma atividade 
intensa como antigamente, nem uma de suas fontes geradoras de renda;  

2) a forma de comercialização atual se diferencia da anterior apenas no fato de alguns 
produtores se deslocarem até Santarém para vender a produção. Neste sentido, os 
produtores mantêm ainda o sistema de venda individual; e 

3) permanece a existência de marreteiros e do aviamento em alguns casos, determinando 
as relações de dependência entre os coletores/extratores e outros agentes da cadeia de 
comercialização (como é o caso do cipó e de produtos para fins medicinais). 

Como se vê, os mecanismos de mercado que persistem no interior das comunidades, 
são ainda controlados pelos interesses dos marreteiros/comerciantes. Este sistema dificulta 
a perspectiva estratégica a médio e longo prazo, o que poderia pelo menos dar ganhos 
sociais para as populações (Uchoa, 1993).  

 De acordo com o objetivo proposto, a seguir estão apresentadas as informações 
sobre os potenciais canais de comercialização destes produtos. Eles serão expostos na 
mesma ordem do item 5.3. deste relatório; no entanto, especificamente o próximo item 
(6.3.1.), além das questões conjunturais de mercados destes produtos, tratará as 
informações em três blocos, que são: os óleos vegetais, as seivas medicinais, as cascas 
medicinais e a semente de cumaru.  

6.3.1. Produtos para fins medicinais e cosméticos 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1980 o mercado mundial de 
fitoterápicos e produtos naturais movimentou US$ 500 milhões, e as perspectivas apontam que até o 
ano 2000 somente a Europa terá movimentado US$ 500 bilhões, devendo-se ressaltar que no Canadá 
e nos Estados Unidos estas vendas têm crescido, em média, de 15 a 20%. No Brasil, os dados do 
Herbarium, maior laboratório do gênero no país, registram um crescimento de 20% nos últimos dois 
anos. 

Tal crescimento se deve a dois fatores: a) estes medicamentos não têm efeitos 
colaterais, como os que apresentam os remédios sintéticos; e b) os resultados que a 
pesquisa científica tem desenvolvido, embora com certa morosidade, vêm respaldando a 
eficiência dos mesmos. 

No Brasil, país que possui a maior biodiversidade do mundo, pesquisas vêm sendo 
desenvolvidas na Unicamp, UFRGS, Fundação Osvaldo Cruz e em vários Institutos de Pesquisas, 
buscando as comprovações do resultado da utilização de espécies nativas com fins medicinais. No 
entanto, estudos realizados recentemente constatam que os gastos para o desenvolvimento de 
pesquisas desse gênero são estimados em U$S 200 a 400 milhões para cada medicamento (Barata, 
1997, e Borges 1998, citados por Kornexl, 1998). Este fator, entre outros, acaba favorecendo a 
aquisição de pacotes tecnológicos prontos, pois seus custos são mais baratos do que o 
desenvolvimento dessas pesquisas.  

Um exemplo prático é o fato de as essências aromáticas, as plantas medicinais e os 
extratos que são utilizados nos produtos fabricados pelas indústrias de cosméticos e 



 

farmacológicas, como shampoos, condicionadores, bálsamos e xaropes, serem 70% de 
origem estrangeira (Barata, citado por Kornexl, 1998). Registra-se que na área da FLONA 
ocorreu um processo intensivo de exploração de pau-rosa (Aniba roseodora Ducke) nas 
décadas de 40 e 50.  

Por outro lado, esforços têm sido realizados no sentido de mudar a situação. Há 
previsões de que no ano 2000 entre em vigor a Portaria no 6, de janeiro de 1995, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que visa a regulamentação destes 
produtos para a comercialização.  

Isto significa que a partir da aprovação desta Portaria todos os produtos deverão 
conter informações sobre: a) nomenclatura botânica oficial e popular; b) laudo de 
identificação; c) descrição do método de cultivo e colheita; d) características organolépticas; 
e) pesquisa de contaminantes e testes de pureza; f) análise quantitativa e qualitativa dos 
princípios ativos, quando conhecidos; e g) análise fitoquímica qualitativa dos componentes 
dos produtos. Em nível de IBAMA, já são necessários o cadastro e o registro do 
produtor/extrator, para que a utilização e a exploração nativa desses recursos naturais se 
realizem por meio de um manejo sustentável. 

Finalmente, apesar destas iniciativas, observou-se que tais esforços são ainda 
insuficientes, pois atualmente existem no país 2.000 medicamentos na lista de espera para 
aprovação no Ministério da Saúde (MS); enquanto isso, os Estados Unidos patenteiam os 
direitos autorais para comercialização da espinheira-santa, espécie nativa do Brasil.  

Na análise de mercado com atacadistas e varejistas de produtos naturais para fins 
medicinais, verificou-se que este é um mercado em expansão em nível internacional e 
nacional, tendo uma demanda crescente de alguns produtos nos últimos tempos. No 
entanto, constatou-se na prática os problemas anteriormente expostos com relação à 
dificuldade atual enfrentada por comerciantes para aquisição de matéria-prima. 

De modo geral, os depoimentos relatam que hoje é mais fácil e menos oneroso 
adquirir pós, cascas e óleos de origem vegetal em grandes laboratórios botânicos do que de 
fornecedores regionais, pois os mesmos, além de fornecerem estas matérias-primas 
acompanhadas de laudo técnico, atualmente exigido pelo MS, têm custo inferior com relação 
aos produtos vendidos da região.  

Um exemplo prático é o pó de verônica e de barbatimão, que, em Belém, custa para 
os atacadistas e os farmacêuticos US$ 31,57/kg e US$ 21,92/kg, e os fornecidos por 
grandes laboratórios de São Paulo custam US$ 3,50/kg e US$ 3,85/kg, respectivamente, 
além de estarem acompanhados do referido laudo técnico. Estes números ilustram o quadro 
atual do mercado para tais fins. 

De fato, há hoje uma pressão do Ministério da Saúde (MS) no tocante às exigências 
citadas, facilitando assim uma maior penetração destes grandes laboratórios no mercado, 
pois são eles que têm cumprido tais exigências. No entanto, de acordo com os depoimentos, 
existe também uma pressão das indústrias farmacêuticas de alopáticos junto ao MS, no 
sentido de protelar os registros dos produtos fitoterápicos, pois desta maneira estariam 
evitando concorrências no mercado. 

Em relação ao mercado informal, a situação anteriormente colocada se difere, pois 
essas mesmas matérias-primas são vendidas sem exigência de laudo técnico, além de os 
preços serem mais razoáveis. Quanto às qualidades exigidas, verificou-se nas entrevistas 
que os óleos essenciais têm como referência de pureza, a cor, o odor característico e a 



 

viscosidade (deve ser grosso). As seivas são avaliadas pela viscosidade e ausência de 
água, sinônimos de produto isento de impurezas. A qualidade das cascas medicinais é 
avaliada pela sua limpeza e pelo seu grau de umidade (devem estar secas).  

Referente à origem dos produtos, há diferença de regiões; no entanto merecem 
destaque as cascas de sacaca e barbatimão, que segundo alguns comerciantes de Belém 
são de origem santarena. 

Quanto à semente de cumaru, os municípios que comercializam em grandes volumes 
para mercado interno e externo são Alenquer e Óbidos. No entanto, os 
comerciantes/exportadores relataram que é um produto que vem cada vez mais perdendo 
espaço no mercado, apresentando atualmente demanda irregular; eventualmente vem 
sendo vendido para exportação e, em algumas vezes, para a indústria de fumo no Sul do 
país.  

Especificamente quanto aos óleos essenciais, além destes dados, verificou-se que 
em Alenquer, Belém e Óbidos estes produtos têm demanda maior que a oferta. Em 
entrevistas no município de Óbidos, constatou-se que a copaíba e a andiroba de origem 
amazônica têm sido comercializadas para outras regiões do país, além de serem exportadas 
principalmente para Indústrias de Cosméticos da França, da Alemanha e dos Estados 
Unidos; no entanto as quantidades ofertadas são insuficientes para estas demandas. 

Constatou-se também que o consumo e o conhecimento do óleo de piquiá são 
restritos à Região Norte do país. Nos contatos realizados nas cidades de Belém e Manaus, 
este produto foi encontrado em apenas um local para comercialização. As informações 
obtidas referentes a preços estão na tabela a seguir.  
 
Tabela 4 - Variações de preços pagos ao produtor (PPP) e preços de revenda (PR) dos 
produtos para fins medicinais comercializados nos municípios de Santarém, Manaus e 
Belém, em US$ 
 
ProdutoProdutoProdutoProduto    Un Ppp/Stm Pr/St

m 
Ppp/Mao Pr/M

ao 
Ppp/Bel Pr/Bel 

Óleo de copaíba l de 2,63 a 3,50 10,52 de 3,50 a 4,38 8,77 de 7,07 a 
7,89 

10,52 
 

Óleo de andiroba l de 3,50 a 4,38 7,07 de 3,50 a 4,38 8,77 de 2,19 a 
2,63 

3,50 

Leite-de-sucuba l de 2,19 a 3,07 7,07 --- --- --- --- 
Leite-de-amapá l de 2,19 a 3,07 6,14 3,07 --- --- --- 
Leite-de-mururé l de 3,50 a 5,26 8,77 --- --- --- --- 
Casca-de-sucuba kg de 0,70 a 0,87 17,54 2,50 1,75 1,31 3,50 
Casca-de-sacaca kg de 0,70 a 1,05 21,92 --- --- 2,63 5,26 
Casca-de-mururé kg de 0,70 a 1,75 21,92 1,1 2,19 --- --- 
Casca-de-preciosa kg de 0,70 a 1,05 8,77 0,35 2,19 --- --- 
Semente de 
cumaru 

kg de 1,75 a 2,63 8,77 --- --- --- --- 

Fonte: Depoimentos de comerciantes do mercado informal de Belém (Bel), Manaus (Mao) e Santarém 
(Stm), julho-setembro/98. 

 



 

Ao analisar essa tabela, constata-se que os PPP do óleo de copaíba apresentam 
vantagens na região de Belém. Com relação ao óleo de andiroba, o mercado de Santarém 
apresenta-se com preços iguais ou superiores aos de outras cidades.  

Segundo as informações da RECOPA (1998), os preços desses óleos no Sudeste e 
Sul do país são superiores em até 250% aos praticados em Santarém.  

 Assim como o óleo de andiroba, o leite-de-amapá, o de sucuba e o de mururé vêm 
apresentando melhores preços no mercado informal de Santarém. 

 De modo geral, os comerciantes e exportadores entrevistados relataram que hoje o 
mercado dos óleos vegetais (andiroba e copaíba) está em expansão. Além destes, outras 
citações confirmam esta análise (MMA/Portifólio, 1998).  

Considerando os potenciais existentes nas comunidades da FLONA, verifica-se que: 
o leite-de-amapá vem apresentando maior demanda que o leite-de-sucuba no mercado 
regional, pois vem tendo utilização no preparo de xaropes vendidos por atacadistas, 
especialmente de Manaus. No entanto, este mercado exige análise das características 
organolépticas e laudo técnico para comercialização em escalas maiores.  

Referente às cascas, constatou-se que elas vêm tendo maior utilização no mercado 
informal desses municípios; porém ainda em pequena escala, sendo a mais procurada a 
casca de sucuba. Segundo os depoimentos, no mercado de Santarém as demandas médias 
mensais totais entre os seis principais estabelecimentos visitados mostram as seguintes 
quantidades: a) casca de sucuba: 20 kg/mês; b) casca de sacaca: 25 kg/mês; c) casca de 
mururé: 25 kg/mês; e d) casca de preciosa: 30 kg/mês. 

Como pode ser verificado, tais quantidades caracterizam um mercado restrito se 
comparado aos potenciais existentes na FLONA (mururé = ?? t/ano, preciosa = 79 t/ano, 
sacaca = 9,5 t/ano); no entanto, folhas e pó medicinais vêm sendo mais utilizados pelos 
atacadistas de produtos naturais, apresentando uma demanda maior. Logo, as exigências 
colocadas são as mesmas do caso do leite-de-amapá.  

 Considerando os potenciais existentes na FLONA de seivas e cascas medicinais e a 
necessidade de identificação de canais de comercialização em escalas maiores, somados 
às limitações anteriormente relacionadas, verifica-se que este é um mercado de difícil 
penetração. No entanto, os óleos vegetais parecem apresentar dificuldades menores neste 
sentido. 

6.3.2. Fibras naturais 

Conforme citado na metodologia, as informações sobre o mercado de cipós foram 
basicamente obtidas do CNPT/IBAMA, que realizou um estudo aprofundado sobre o tema. 
No referido estudo, foi identificado que grande parte das fibras produzidas na Amazônia são 
mais utilizadas nas Regiões Norte e Nordeste, ficando o grande consumo de fibras do país 
com as indústrias de móveis e artesanato do Sul e Sudeste, que utilizam o vime como 
principal matéria-prima. 

No sentido de complementar as informações sobre as fibras nativas, foram 
estabelecidos contatos com comerciantes de Santarém e de Manaus.  

 

 



 

As informações obtidas foram: 

De acordo com os depoimentos de produtores e comerciantes de cipó, este produto 
não é uma fonte de renda regular, pois só é vendido nas entressafras de outros produtos, 
servindo de “quebra-galho” ou “desaperto” para os produtores. Um artesão entrevistado 
relatou que, na época de plantio e colheita de outros produtos, há carência de cipó no 
mercado. 

Tanto em Manaus quanto em Santarém, a fibra mais utilizada pelos artesãos para a 
fabricação de móveis, artesanatos e vassouras é o cipó titica beneficiado, ficando a 
utilização da graxama apenas para suporte de móveis grandes.  

O sistema de comercialização em Santarém vem se estruturando nas imediações do 
Mercadão 2000, onde se localizam os intermediários.  

Os preços pagos aos produtores dessa região variam de acordo com a qualidade e a 
distância até o comprador. Quanto mais próximo do mercadão, maior é a concorrência, e 
mais baixo é o preço pago.  

Em Manaus, a prática é a mesma, quanto mais próximo dos pontos de chegada da 
mercadoria, o preço decresce. No entanto, nesta localidade, é difícil para alguns artesãos se 
deslocarem até o porto para comprar a mercadoria a um preço mais barato, sendo o mais 
comum eles receberem a mercadoria dos depósitos (atacadistas).  

Os preços pagos ao produtor no porto (PPP) e pagos pelos artesãos (PA) pela 
aquisição de matéria-prima em Santarém e Manaus variam, o que pode ser comprovado na 
tabela a seguir. 
 
Tabela 5 - Variações de preços de cipó titica em Santarém e Manaus, em US$/kg 
 

Produto PPP Santarém PA Santarém PPP Manaus PA Manaus 
Cipó titica 0,87 de 1,05 a 1,31 até 

1,75 
de 1,31 a 1,57 2,19 

Graxama 
beneficiada 

8,77 10,00 --- --- 

Fonte: Atacadistas e artesãos de Santarém e Manaus- julho e setembro/98. 
 
Conforme verifica-se em Santarém, o fato de o produtor sair das imediações do 

Mercadão 2000 para vender a mercadoria diretamente ao artesão já determina diferença de 
preço de 20 até 70%, em alguns casos. No entanto, se for considerado o potencial desta 
quantidade existente na FLONA, 5,5 t/mês, constata-se que este mercado é insuficiente, 
pois a demanda mensal aproximada de Santarém é de cerca de 1.000 kg (artesãos, 
atacadistas e comerciantes, 1998). 

Em entrevista realizada em uma microempresa que produz vassouras de cipó titica e 
de piaçava dessa cidade, constatou-se que ela irá triplicar sua produção de vassouras, além 
de abrir uma loja no centro da cidade. Neste sentido, a partir de 1999 crescerá a demanda 
por cipó titica e piaçava.  



 

Essa microempresa atende atualmente aos mercados de Alenquer, Oriximiná, 
Óbidos, Juriti e Parintins, além de Santarém, pretendendo a ampliação para outras 
localidades.  

Especificamente sobre a piaçava, o mesmo comerciante relatou que a matéria-prima 
está cada vez mais escassa na região, tendo de ser importada da Bahia, a um custo maior. 
Neste sentido, ele pretende fazer acordos com produtores da região para o plantio de 5.000 
pés de piaçava.  

Os cipós como taracuá, jacitara e ambé, matéria-prima bruta e beneficiada, são fibras 
pouco conhecidas, além de não terem a mesma resistência e durabilidade que o cipó titica.  

6.3.3. Oleaginosas 

Castanha-do-brasil 

 Em entrevistas com comerciantes de Alenquer e exportadores de Óbidos, verificou-se 
que as quantidades de castanhas em cascas comercializadas atualmente somam cerca de 
10.000 t/safra, tendo como destinação a cidade de Belém (para grandes exportadores) ou os 
mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e, posteriormente, o exterior.  

Quanto à origem, a produção é proveniente, principalmente, dos municípios de 
Óbidos, Terra Santa, Oriximiná, Parintins, Itaituba entre outros do Amazonas, sendo a 
cadeia de intermediação assim representada:  

1) coletor; 

2) comprador/ marreteiro; 

3) comprador de maior porte; e 

4) exportador. 

De acordo com a mesma fonte, a safra e a comercialização de 1998 foram 
classificadas como “atípicas”, por dois fatores: a) os preços variaram muito; b) houve oferta 
do produto; no entanto a demanda baixou em relação ao ano anterior.  

Tal fato foi atribuído à castanha de origem boliviana que, segundo depoimentos, é de 
qualidade superior e de preços inferiores em relação à brasileira, estabelecendo assim 
concorrência. Estas informações são coerentes com o fato de o governo boliviano ter 
incentivado a implantação de indústrias beneficiadoras em Cochabamba e Cobija, que hoje, 
inclusive, compram a produção de Rondônia e do Acre (Kornexl, 1997). 

Ainda assim, o Brasil é o principal produtor mundial de castanhas (70%), restando 
para a Bolívia 20% e para o Chile e Peru, juntos, 10% (Kornexl, 1997); porém este quadro 
tende a mudar sensivelmente por causa da castanha boliviana.  

O município de Óbidos, maior exportador de castanha da região, conta hoje com duas 
usinas de beneficiamento. 

Quanto à Santarém, a quantidade de castanha com casca comercializada no ano de 
1997 foi de 32 t (Tabela 1), tendo destinação para Belém e Igarapé-Mirim, para as 
exportadoras MURTRAN e Nazaré, respectivamente. O comerciante que fez esta 
exportação não atua mais neste mercado. 



 

A tabela a seguir mostra os preços de castanha com casca pago ao produtor na 
região. 
 
Tabela 6 - Variações de preços pago ao produtor nos municípios de Alenquer, Óbidos 
e Santarém, em US$/ kg 
 

Produto/Município Alenquer Óbidos Santarém Outras 
Localidades 

castanha-do-brasil De 0,14 a 0,31 de 0,17 a 0,31 de 0,17 a 0,21 de 0,12 a 0,32 
Fonte: Comerciantes de Alenquer, Óbidos e Santarém, maio e julho de 98. 
* Para o cálculo, foi considerado que 1 hectrolitro equivale a 60 kg de amêndoas em cascas. 

 
Os preços praticados no varejo para o consumidor variam entre US$ 5,26 e US$ 

16,66/kg e para exportação (FOB) da castanha beneficiada variam de US$ 3,07 a US$ 
3,33/kg (Kornexl, 1997). 

Segundo um comerciante de Óbidos, entrevistado em 1998, os tipos e a destinação 
da castanha-do-brasil hoje são 4: 

a) Castanha com casca “in natura”: comercializadas basicamente para o mercado interno, 
com ocorrências em poucas quantidades.  

b) Castanha com casca desidratada: tipo “dried”, comercializadas para os mercados da 
Inglaterra, da Europa e dos Estados Unidos. 

c) Castanha descascada e desidratada inteira: tipo “large”, comercializadas no mercado 
interno, para fabricação de achocolatados, compostos energéticos, além da exportação 
para Inglaterra, Europa e Estados Unidos.  

d) Castanha descascada e desidratada quebrada: comercializadas basicamente no 
mercado interno.  

Além desses tipos, existe ainda a classificação por tamanhos: “weak larges” (quase 
grandes), “larges” (grandes), “extra-larges” (extra-grandes), que também determinam o 
preço de comercialização (MMA, 1998).  

A qualidade é controlada por meio do número de amêndoas com defeitos: 1) para o 
mercado interno: de cada 100 unidades, 10 podem estar defeituosas; e 2) para o mercado 
externo: de cada 100 unidades, 7 podem estar defeituosas.  

Segundo estudos recentes desenvolvidos por algumas entidades e órgãos oficiais, os 
tipos de negócios que poderão ser desenvolvidos com a castanha são:  

a) plantio comercial para produção de castanha com casca e seca: mercado em 
expansão (MMA/Portifólio, 1998); 

b) usina familiar de beneficiamento: mercado em expansão (MMA/Portifólio, 1998); 

c) agroindústria de pequeno porte para transformação da castanha; e  

d) introdução de castanheiras em sistemas agroflorestais (Kornexl, 1997). 



 

O item b trata-se de uma usina para produção semi-industrializada (descascada e 
seca, faltando a classificação final e embalagem para ser colocada no mercado externo), 
com mão-de-obra familiar e produção de 600 a 1.500 kg de castanha bruta/ano.  

Por outro lado, outros estudos de análises de custos para empreendimento de uma 
cooperativa de pequeno porte, para venda do produto, foram realizados em duas situações 
diferentes. Da situação 1 para a situação 2 modifica apenas o modo de venda e o 
“marketing” dos produtos. A situação 1 mostrou-se inviável economicamente, tendo a 
situação 2 vantagens econômicas (Kornexl, 1997). 

Considerando o potencial de 1.350 t/ano (baixa estimativa) de castanha em cascas na 
região da FLONA, estes tipos de empreendimentos poderiam ser uma das alternativas de 
renda para essas famílias. 

Considerando as condições atuais nas comunidades da FLONA e as seguintes 
variáveis, têm-se:  

1) a venda do produto sem beneficiamento; 

2) o potencial de 1.350 t/ano e uma média 75 t/ano, por comunidade, de amêndoas com 
casca; 

3) mão-de-obra familiar; 

4) os custos de transportes; e 

5) os preços pagos pelo mercado regional. 

Verifica-se que, provavelmente, o mercado mais viável seja ainda o de Santarém.  

No entanto, em uma análise preliminar, supõe-se que essa produção deve ser 
comercializada de forma organizada, em cooperativa ou em associação de produtores, 
beneficiada e bruta, com embalagem caracterizando a origem amazônica, com certificação 
florestal, entre outros aspectos, o que poderia certamente apontar outros nichos de 
mercado, trazendo assim vantagens econômicas. Essas e outras possibilidades, no entanto, 
deveriam ser mais bem estudadas antes de qualquer decisão. 

Reforçando o item d e considerando o retorno econômico a médio e longo prazo para 
os produtores, a castanha-do-brasil poderia ser uma espécie arbórea a compor os sistemas 
agroflorestais a serem implantados no manejo florestal comunitário citado anteriormente.  

Do ponto de vista estratégico para os Estados da Região Norte, é necessária a 
criação de incentivos econômicos para potenciais produtores de castanha, visando o 
beneficiamento da amêndoa, pois isto seria uma forma de aumentar os impostos e, 
conseqüentemente, o desenvolvimento da região (Kornexl, 1997). 

Castanha-de-caju 

Quanto à castanha-de-caju (bruta) no mercado de Santarém, foi identificado que os 
comerciantes se localizam nas imediações do Mercadão 2000 e no Mercado da Candilha 
(mercado informal), sendo vendida nestes estabelecimentos a granel, para os torradores 
ambulantes e alguns consumidores. Toda a castanha é fornecida por produtores da região e 
os preços pagos variam entre US$ 0,26/kg e US$ 0,43/kg, dependendo do tamanho.  



 

 Informações complementares das mesmas fontes relatam que na safra não há 
carência de castanha bruta, pois há muitos fornecedores e muita oferta, o que faz com que 
os preços caiam. 

 Segundo informações de atacadistas de Santarém, não existe na região o hábito da 
produção da castanha torrada, sendo a mesma procedente de Belém. Porém, existem 
épocas que não há oferta do produto nem mesmo neste município.  

Os preços para o consumidor no mercado de Santarém variam de US$ 7,89/kg a US$ 
9,20/kg, e, segundo informações, o grande “pique” de consumo é nas festas de final de ano.  

Levando em consideração o potencial de produção de castanha bruta na área das 
comunidades da FLONA, 5,5 t/ano, e a demanda de castanha torrada no mercado desta 
cidade, o beneficiamento, o empacotamento ou a venda a granel deste produto poderiam vir 
a ser algumas das alternativas de renda para as comunidades interessadas.  

Evidentemente que, para isto, os comunitários deveriam passar antes por uma 
capacitação para produção de castanha torrada, definição de tipos de embalagens 
adequadas, obtenção de financiamento para investimentos iniciais, entre outros.  

6.3.4. Resinas 

 De acordo com a revisão bibliográfica realizada neste trabalho e os dados oficiais de 
quantidades comercializadas na região, de 1992 a 1997, constatou-se que o breu de origem 
amazônica vem perdendo espaço no mercado nacional, pois a indústria hoje dá preferência 
para o breu-branco originário do pinho.  

No entanto, são estabelecidos contatos com os comerciantes de Santarém 
(atacadista), Belém (mercado informal) e Manaus (mercado formal e informal), no sentido de 
conhecer a situação atual deste produto no mercado. As informações obtidas são:  

Os pontos de venda deste produto em Belém são nos arredores do mercado Ver-o-
Peso. Em Manaus, localizam-se nas lojas de ferragens do entorno do Mercadão e no próprio 
Mercadão, em pequenos “boxes”. Em Santarém, até o ano passado, havia a 
comercialização do produto por um atacadista; no entanto ele não atua mais no mercado.  

Nesses pontos comerciais visitados, o breu que tem maior utilização em Belém e 
Manaus atualmente é do tipo jutaícica, mais conhecido como breu-branco. Segundo os 
comerciantes, ele vem sendo empregado principalmente na calafetagem de barcos e como 
cola para peças artesanais. 

As origens da matéria-prima na região de Manaus são Rio Preto, Barcelos, Itacoatiara 
e comunidades extrativistas próximas à região. Em Belém, o breu é proveniente das regiões 
próximas à cidade, e em Santarém, até o ano passado, da margem direita do Tapajós.  

 Quanto ao controle de qualidade, identificou-se que odor, cor, grau de umidade baixo, 
sem poeira e “liguento” são sinônimos de pureza. 

 As quantidades comercializadas atualmente são mínimas, pois, segundo os 
depoimentos, o consumo hoje é para pequenos serviços. Em Manaus, o maior atacadista do 
produto revela que antigamente vendia em média 20 t/mês, hoje vende cerca de 500 
kg/mês.  



 

 Os preços pagos aos produtores (PPP) e de revenda (PR) variam entre os mercados 
varejista e atacadista, o que pode ser verificado na Tabela 7. 
 
Tabela 7 - Variações de preços de breu-jutaícica nos mercados formais e informais de 
Santarém, Belém e Manaus, em US$ 

 
Cidades PPP PR 

Belém (1) 
(Ver-o-Peso, varejo) 

1,31 de 2,63 a 2,80 

Manaus Varejo (2)  
 
(3)Mercado informal 

de 0,70 a 1,40 de 1,75 a 3,51 

 de 0,87 a 1,31 8,77 
Santarém Atacado (4)  0,44 0,70 
Fonte: Comerciantes de Belém, Manaus, Santarém/ julho e setembro 98. 
 

Verifica-se, nessa tabela, que há variações de até 100% nos PPP entre varejistas de 
Manaus, caso (2). Tal fato se deve às quantidades comercializadas, pois o varejista que 
compra em maior quantidade paga um preço inferior, revendendo também a um preço 100% 
inferior ao varejista que compra e revende em menores quantidades. Da mesma maneira 
funciona o varejo do mercado informal (3) que vende a granel, pois, quanto menor a média 
comprada e revendida mensalmente, maior são os PPP e PR do produto. 

 Em Belém, constatou-se breu-branco de origem paranaense, que era vendido no 
varejo a um preço 15% inferior ao do breu nativo.  

O mercado do produto em Belém está restrito aos arredores do mercado informal Ver-
o-Peso, sendo, portanto, vendido em poucas quantidades, uma média de 30 kg/mês, por 
box.  

 Os comerciantes de Belém e Manaus dizem que hoje a oferta do produto é bem maior 
do que a demanda, estando o mercado de Santarém estagnado. Um atacadista desta cidade 
disse que eventualmente aparece alguma demanda do produto de Belém, porém ele não vê 
mais perspectiva de mercado para o breu. 

 Quanto ao breu-sucuruba, em nenhum dos casos analisados há comercialização.  

 Considerando as condições atuais do mercado: a) a qualidade exigida pela indústria 
do Sul e Sudeste; b) os custos de produção e transporte para outras localidades; c) a 
concorrência de preços entre o breu paranaense (resina de pinho) e breu nativo; e d) a 
oferta maior que a demanda do breu nativo, pode-se concluir que o mercado do breu nativo 
está sem perspectivas. 

 Por outro lado, teve-se acesso a informações enviadas pelo CNPT/IBAMA – Sede, 
sobre um potencial comprador de breu nativo para fabricação de incensos para exportação. 
No entanto, tais contatos ainda não foram estabelecidos.  

 6.3.5. Produtos artesanais 

 Conforme citado no item 5.2.5. deste relatório, propôs-se, com este estudo, identificar 
algumas informações básicas do mercado de artesanato, no sentido de potencializar o 
trabalho de alguns artesãos moradores da FLONA. 



 

 Inicialmente, constatou-se que o principal consumidor desses produtos é o turista. 
Portanto, há de se desenvolver peças que, além de caracterizarem a região visitada, tenham 
a facilidade de serem transportadas. Dentre as lojas e boutiques contactadas, verificou-se 
que os produtos vendidos em Manaus são de melhor apresentação e acabamento, além de 
serem mais criativos que os das outras cidades.  

 Levando em consideração o público consumidor, de classe média e média-alta, os 
comerciantes de Belém, Manaus, Brasília e Santarém revelaram os requisitos e as 
exigências para o atendimento ao mesmo:  

a) Peças de tamanho pequeno e peso leve: Estas características são fundamentais para o 
consumidor turista, pois ele quer levar recordações das cidades visitadas e, para isto, o 
tamanho e o peso determinam a escolha do que comprar. 

b) Peças inovadoras, criativas e bem acabadas: Os comerciantes caracterizam este 
público como exigente. Neste sentido há preocupação com o inovador, com o diferente 
e com peças bem acabadas.  

c) Peças com cores firmes ou madeira nativa: Existe uma preferência por peças com 
colorações firmes e que não desbotem com o tempo, e também por peças, foscas, 
contrapondo com as com tintas brilhosas e reluzentes. Tal preferência se dá em função 
do “mais natural possível”.  

d) Requisitos complementares: O turista quando vê uma peça, antes mesmo de perguntar o 
preço que deve pagar, quer saber qual é a sua origem, por quem é feita, qual é a região 
que é produzida e quem apóia financeiramente. Segundo os comerciantes, tais 
informações têm sido cada vez mais requisitadas. Neste sentido, sugerem a entrada de 
um determinado produto no mercado, acompanhado de “folders”-miniatura e pequenos 
folhetos que contenham estas informações.  

 Quanto aos produtos de palha, verifica-se que estas peças, hoje produzidas pelos 
ribeirinhos, só poderiam ser vendidas nos arredores do Mercadão 2000 e Mercado Modelo, 
obtendo assim preços irrisórios. Por exemplo, abanos de palha de tucumã obtém apenas de 
US$ 0,17 a US$ 0,26 por unidade (preços coletados em Santarém e Manaus).  

 Peças como camaroeiras e peneiras atingem também um público de poder aquisitivo 
mais baixo, pois elas servem para serviços e não para decoração. No entanto, constatou-se 
o interesse, em uma loja de artesanato em Belém, por pequenas peças de palhas , como 
cestinhas, potinhos, pois elas são bastante utilizadas na embalagem de produtos como 
sabonetes naturais, sachês, perfumes, entre outros. 

 Em relação às peças decorativas, constatou-se, também, uma preferência pelo 
elemento madeira. Inclusive, existem para venda “kits” com mostruário de várias espécies de 
madeira da região. 

 Finalmente, os comerciantes sugeriram algumas peças que poderiam ter potencial no 
mercado, como: lápis com tucano na ponta; miniaturas de animais esculpidos na madeira, 
com variação de tamanho de até 40 cm de comprimento por 0,20 a 0,30 cm de altura: 
tucanos, araras, pequenos pássaros ou outros animais em móbiles; ímãs com animais da 
região, peixes e barcos de madeira, entre outros. Quanto às possibilidades de 
comercialização, respeitados estes requisitos, existem lojas de Belém e Manaus 
interessadas na compra, no entanto devem ser enviados mostruários dos produtos com 
preços para negociação.  



 

6.3.6. Plantas ornamentais 

 Conforme apresentado na metodologia, a investigação de mercado de plantas 
ornamentais, especificamente orquídeas e bromélias, foi realizada por meio de publicações 
dos comerciantes sobre espécies vendidas e preços praticados.  

O acelerado crescimento urbano ocorrido nas últimas décadas tem, cada vez mais, 
provocado a diminuição da qualidade de vida da população. Para amenizar um pouco esta 
situação, órgãos públicos, empresas privadas, entre outros, têm investido em projetos de 
paisagens em pequenos e grandes espaços. Tais espaços têm como objetivo minimizar o 
estresse das pessoas, proporcionando momentos de relaxamento, descanso e 
contemplação.  

Como conseqüência, existem hoje investimentos em áreas de lazer, não somente em 
espaços públicos dessas cidades, mas também em espaços internos de trabalho, locais de 
recepção etc. 

No sentido de implementar tais espaços, tem crescido atualmente a demanda por 
espécies ornamentais. 

Como pode ser verificado no item 5.2.6. deste trabalho, o paisagismo vem hoje tendo 
cada vez mais importância, ocupando espaços, principalmente, nos cenários urbanos. Este 
fato vem provocando o crescimento da procura pelas espécies ornamentais.  

Estudos sobre o tema identificam que há uma demanda regular pelas espécies de 
origem amazônica, não só em nível regional mas também em nível nacional, caracterizando, 
assim, um mercado em expansão (MMA/Portifólio, 1998). Além destes estudos, outros 
índices apontam no mesmo sentido.  

Os dados da CEAGESP, maior entreposto de plantas do país, registram que em dez 
anos as flores e plantas ornamentais tiveram o aumento da demanda em 800% (Revista 
Veja, 1998). 

No Brasil, há uma década este cenário era bem diferente, pois existiam basicamente 
mercados informais destas plantas. Atualmente, o número de estabelecimentos que 
comercializam para os mercados interno e externo vem aumentando principalmente nas 
grandes cidades do Sul, Sudeste do Brasil, bem como na Região Norte, especificamente 
Manaus e Belém.  

 A seguir têm-se as espécies de orquídeas regionais, bem como dos preços de 
revenda praticados por comerciantes de São Paulo: a) Laelia lobata var. alba; b) Oncidium 
lanceanum; c) Oncidium cebollerta var. sprucei; d) Rodriguesia obtusifolia; e) Vanilla sp.; f) 
Cattleya eldorado var. concolor; g) Catasetum ariquemense; h) Catasetum schmidtianum; i) 
Catasetum cristatum; j) Catasetum galeritum; k) Catasetum ornithoides; l) Catasetum trulla; 
m) Catasetum vinaceum; n) Cattleya eldorado; o) Cats. juruenense; p) Oncidium stacii; q) 
Maxillaria perpava; r) Brassavolla martiana; s) Catasetum fimbriatum; t) Cattleya eldorado; u) 
Encyclia randii var. rondoniensis; v) Epidendrum ciliara e x) Encyclia tarumana (CBV, 1996).  

 Os preços variam entre US$ 5,26 e US$ 8,77 por unidade. Segundo informações de 
floriculturas em Santarém, há também orquídeas de US$ 26,31.  

 As bromélias, segundo as informações obtidas com floricultores, são espécies que 
somente mais recentemente vem despertando interesse do consumidor. Neste sentido, os 
locais contactados que começam a comercializá-las, como Manaus e São Paulo, não têm 



 

ainda catálogos das espécies e preços praticados; no entanto verificou-se que em ambos, 
dependendo da espécie e do tamanho, os preços de venda para o consumidor variam entre 
US$ 4,38 e US$ 21,9 por unidade. 

 De acordo com essas informações, entende-se que são necessárias instalações de 
espaços para reprodução de orquídeas e bromélias, bem como a capacitação de produtores 
no manejo destas espécies, em local a definir, visando, a médio e longo prazo, sua inserção 
no mercado.  

 Atualmente, para a comercialização de espécies ornamentais, é necessário fazer a 
produção e o cultivo, além de obter registro no IBAMA (Portaria Normativa No 113, de 25 de 
setembro de 1997).  

6.3.7. Sementes 

Quando se trata de mercado de sementes, as informações se apresentam 
extremamente tênues, pois o mercado existe, mas é ainda pouco consolidado. De modo 
geral, o comércio tem se dado com os comerciantes informais conhecedores da área ou, 
ainda, por instituições como o Instituto Florestal de São Paulo e a EMBRAPA, ambos 
comercializando para empresas ou para órgãos públicos que trabalham com 
reflorestamento. 

Há também projetos de criação de bancos de sementes de espécies florestais nativas 
para atender a regiões de Mata Atlântica e Mata de Araucária. Há perspectivas de sua 
implantação e, três anos após (2002), de ampliação para outros biomas, inclusive na Região 
Amazônica. Neste caso, estes seriam potenciais compradores, inclusive com financiamento 
de coletas de sementes tolerantes à desidratação por meio das espécies da citada região 
(EMBRAPA-PR, 1998).  

Além desses, há também projetos que visam a instalação de Laboratórios de 
Sementes de Espécies Florestais, mediante o convênio estabelecido entre a Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia (SECTAM) e a Associação das Indústrias Exportadoras de 
Madeiras do Estado do Pará (AIMEX), que prevê, futuramente, ser um campo permanente 
de coleta de sementes florestais (Informativo AIMEX, 1998).  

Segundo os depoimentos de comerciantes de sementes contactados, as demandas 
de mercado tem se baseado em dois pontos: a) espécies de crescimento rápido; e b) valor 
monetário da espécie. 

Nesse sentido, as espécies mais procuradas para reflorestamento na região, 
atualmente, têm sido paricá, breu-sucuruba, cedro-vermelho, frejó, mogno, sumaúma, 
ucuba, tatajuba, ipê-roxo, ipê-amarelo, copaíba e andiroba, tendo como fornecedores os 
produtores da região de Curuá-Una, Prainha e BR 163.  

Como se vê, das espécies apontadas neste trabalho, andiroba, cedro-branco, cedro-
vermelho, cumaru, fava-folha-fina, frejó-cinza, mogno e jatobá, quatro se destacam com 
grande potencial de mercado:  

a) andiroba; 

b) cedro-vermelho; 

c) mogno; e 



 

d) freijó-cinza. 

Os preços pagos ao produtor variam de acordo com o número de unidades de 
sementes por kg. Ex: Espécies que possuem menos de 100 sementes têm preço de 
US$ 1,75/kg.  

Quanto à destinação, segundo os mesmos depoimentos, as espécies têm sido 
comercializadas para Secretarias de Estado e indústrias madeireiras, ambas visando o 
reflorestamento e os projetos urbanos de arborização. 

Como referência, tem-se, a seguir, uma tabela informativa de preços de venda de 
sementes de espécies florestais praticados pelo IF-SP e pela EMBRAPA. 
 
 
 
Tabela 8 - Preços de sementes de espécies florestais nativas, em US$/kg 
 

Espécies (Nome Popular) US$/kg Òrgão 
cedro-do-brejo  25,44 IF 
cedro-rosa 50, IF 
cedro-vermelho 21,9 EMBRAPA 
Copaíba 36,85 IF 
Cumaru 13,15 EMBRAPA 
freijó-cinza 26,3 EMBRAPA 
ipê-amarelo-anão 42,0 IF 
ipê-amarelo-cascudo 42,0 IF 
ipê-amarelo-de-jardim 42,0 IF 
Ipê Amarelo Liso 42,0 IF 
ipê-roxo-de-bola 42,0 IF 
Jatobá 24,0 IF 
Mogno 25,0 EMBRAPA 

Fonte: EMBRAPA (Setor de Comercialização, Belém e IF-SP, Centro de Sementes). 
 
De acordo com as informações da SUDAM, para a comercialização de sementes é 

necessário Licença do Ministério da Agricultura, emitida por meio de apresentação de 
Requerimento de Registro naquele ministério, e formulário do CREA/ART - Anotação de 
Responsabilidade Técnica, ambos com responsabilidade de um técnico florestal.    

Nesse sentido, há também a necessidade de obtenção de registro no IBAMA (Portaria 
Normativa No 113, de 25 de setembro de 1997).  

Em se tratando de material genético e observando as condições climatológicas das 
espécies, é interessante que o mercado seja investigado em nível nacional. Neste caso, 
poderiam ser também potenciais compradores de sementes os projetos de reflorestamento 
ou de implementação de sistemas agroflorestais, como os PDAs, que vêm sendo 
desenvolvidos na Região Norte.  



 

Dos contatos estabelecidos, há potencial comprador de sementes de espécies como: 
paricá, breu-sucuruba, cedro-vermelho, frejó, mogno, sumaúma, ucuba, tatajuba, ipê-
roxo, ipê-amarelo, copaíba e andiroba (informações mais detalhadas no IBAMA/ 
Santarém- FLONA do Tapajós). 

 Além da questão comercial, essas espécies madeireiras poderiam compor os 
sistemas agroflorestais a serem implantados nas comunidades.  

6.3.8. Mel de abelha 

Conforme citado anteriormente, o mel é há muitos anos produzido por agricultores do 
Sul do país, bem como seu maior consumo se concentra nas grandes cidades desta região.  

Em entrevistas nos mercados de Santarém, Manaus e Belém, foram obtidas as 
seguintes informações: o produto vem sendo comercializado para fins alimentares nos 
mercados informais destas cidades, supermercados, padarias, entre outros, onde é vendido 
a varejo.  

No entanto, para fins medicinais vem também sendo comercializado no mercado 
informal, além de farmácias de produtos naturais, farmácias homeopáticas, farmácias e 
laboratórios de manipulação, e até em indústrias de cosméticos do Sul e Sudeste do país. 

A qualidade do mel comercializado vem sendo controlada pelo Ministério da 
Agricultura, de acordo com a cor, o sabor, o odor e a viscosidade do produto que, segundo 
este órgão, são parâmetros de pureza. Segundo os comerciantes, o mel é um produto que 
vem cada vez mais apresentando exigências em nível dos consumidores, principalmente 
das grandes cidades, que, antes da compra, verificam o selo, a procedência, se há registro 
oficial, entre outros fatores.  

Tal comportamento já, de início, estabelece uma preferência de mercado pelo produto 
nestas cidades, pois o mel que não cumpre tais parâmetros, não compete no mercado.  

No entanto, quando a utilização se dá para fins medicinais, como para atacadistas de 
produtos naturais e grandes laboratórios, as exigências são ainda mais rigorosas.  

Nas cidades de pequeno porte, esses parâmetros se modificam um pouco, pois, se 
não há a existência destes selos, o conhecimento do consumidor e do comerciante sobre a 
procedência e qualidade do mel a ser comprado acaba satisfazendo o consumidor. Este fato 
é comum nos mercados informais, locais onde o comerciante geralmente compra de 
produtor ou de procedência confiáveis. 

 Segundo os comerciantes do mercado informal, existem muitos produtores que, 
querendo aumentar a quantidade de mel a ser vendida, acrescentam substâncias como 
açúcar, água e entre outras, alterando assim o grau de pureza e a qualidade do produto. 
Esta prática prejudica o produtor, pois o ele perde a confiança do comerciante e este perde o 
consumidor, que passa, então, a não comprar mais naquele estabelecimento. 

 As embalagens utilizadas variam de acordo com o local de venda e o público 
consumidor, sendo as mais utilizadas no varejo informal o litro de vidro, ou a granel, em 
garrafas de vidro e de plástico de tamanho pequeno. 

 Nos estabelecimentos maiores pode ser encontrado em vidros, potes plásticos de 
½ kg, ou então em forma de bisnagas, geralmente com etiquetas que contêm todas as 
informações exigidas pelos Ministérios da Agricultura e Saúde. Em estabelecimentos que 



 

vendem o produto com fins medicinais, farmácias de produtos naturais e de manipulação, o 
“design” é mais bem trabalhado, porém as embalagens e as informações exigidas nas 
etiquetas são as mesmas, acrescentando apenas as informações referentes à utilização do 
medicamento. 

Conforme constatou-se, o mel com maior aceitabilidade no mercado de Santarém é o 
tipo jandaíra, vindo em segundo lugar o tucano. Nas cidades de maior porte, como Manaus e 
Belém, verificou-se que a preferência do consumidor é pelo mel de jandaíra.  

Os preços praticados variam muito com esses tipos de mel e o local onde a 
mercadoria está sendo comercializada. Tais informações estão na Tabela 9. 

 
Tabela 9 - Preço de mel de jandaíra pago ao produtor (PPP) e preço de revenda (PR) 
no mercado informal de Belém, Manaus e Santarém, US$/litro 
  

Mel de Jandaíra PPP PR 

Belém 4,38 6,14 

Manaus 13,1 21,9 

Santarém 6,14 9,65 
Fonte: Comerciantes do mercado informal de Belém, Manaus e  
Santarém, julho e setembro/98. 

 
Como pode-se observar, os PPP em Belém e Santarém diferem muito com relação 

aos praticados em Manaus. Segundo os comerciantes desta cidade, não há muita oferta do 
produto, conseqüentemente o preço é mais elevado. No caso de Belém, o argumento já é o 
contrário, pois há muita oferta e o grande negócio é ganhar na quantidade vendida, e não 
em preço cobrado.  

Em Santarém, os comerciantes já identificam que as ofertas e as demandas do 
produto são equilibradas, colocando como limite apenas a questão da pureza e qualidade do 
produto. Neste mesmo local, especificamente no Mercadão 2000 e imediações, o consumo 
mensal é estimado em 100 litros.  

A média de PPP por comerciante dessa cidade diferencia-se dos depoimentos dos 
comunitários entrevistados, pois eles dizem receber de US$ 2,63 a US$ 4,38 por litro 
vendido, e não US$ 6,14 como apresentou-se no quadro. 

Considerando a aceitabilidade do mel de jandaíra no mercado regional, 
principalmente em Manaus, que o potencial existente na FLONA é de 1,8 t/ano e que os 
PPP em Manaus apresentam vantagens, sugere-se que sejam tomadas iniciativas por 
grupos ou comunidades interessadas na capacitação e formação a respeito dos padrões e 
das exigências sobre a qualidade do produto em nível de produtor e de consumidor, e por 
meio de visitas, observar as experiências de produtores que praticam a apicultura, no 
sentido de obter informações sobre a produção e a comercialização do produto, bem como a 
realização de estudos de tipos de embalagens e a aquisição de conhecimentos mais 
detalhados a respeito da obtenção de registro junto aos Ministérios da Agricultura e da 
Saúde, entre outros. 

 



 

6.3.9. Produtos agroflorestais 

 Conforme citado anteriormente, os mercados potenciais para produtos e espécies 
agroflorestais seriam analisados de acordo com as possibilidades já identificadas neste 
trabalho, sejam elas madeireiras, plantas medicinais, oleaginosas, ou outras. No entanto, no 
intuito de complementar as informações a respeito, foram entrevistados alguns comerciantes 
de polpas de frutas unicamente do mercado de Santarém, na tentativa identificar quais 
espécies apontam um mercado em expansão.  

Referente ao trabalho que se inicia na área de Manejo Florestal 
Comunitário/ProManejo, como citado anteriormente, os sistemas agroflorestais têm sido 
colocado como umas das formas de diversificação dos sistemas atualmente existentes nas 
comunidades. Neste sentido, é importante que eles sejam implantados com espécies que, 
além de serem adaptadas à região, dêem, a médio e longo prazo, retorno econômico para 
os produtores que os implantarem.  

Conforme os resultados do presente trabalho, foi identificado no item referente às 
sementes que espécies com fins madeiráveis, como paricá, breu-sucuruba, cedro-vermelho, 
frejó, mogno, sumaúma, ucuba, tatajuba, ipê-roxo, ipê-amarelo, copaíba e andiroba (*2), vêm 
tendo uma grande demanda nos projetos de reflorestamento da região.  

Considerando os indicadores apontados no item c, referente às oleaginosas, e 
analisando as publicações atualizadas sobre a espécie, verificou-se que a castanha-do-
brasil aparece como um dos componentes a ser implantado nestes sistemas 
(MMA/Portifólio, 1998/Kornexl, 1997). 

 Outra espécie citada no item b, referente às fibras naturais, é a piaçava, que da 
mesma maneira poderia ser uma das arbóreas com potencial de mercado, sendo esta 
restrita ao mercado de Santarém. 

No tocante às espécies frutíferas, em contatos feitos com os comerciantes do 
mercado formal e informal desta cidade, vendedores de frutas “in natura” e polpa de frutas, 
verificou-se que há mercado em expansão de cupuaçu, açaí, graviola e maracujá. No 
município, há uma firma que despolpa e vende frutas típicas da região que está em processo 
de ampliação para o mercado em nível nacional, apontando demanda futura para goiaba, 
carambola, muruci entre outros.  

 Além dessas espécies, um estudo realizado pela Prefeitura Municipal de Belterra 
indica a implantação de culturas como café, curuauá, pimenta-do-reino e urucum, até o ano 
2000. (Plano Municipal e Desenvolvimento Rural de Belterra/jan 98). Outras publicações 
recentes citam camú-camú, acerola, babaçu, pupunha e guaraná como frutas com mercado 
em expansão (MMA/ Portifólios, 1998). 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 O presente relatório foi realizado com o intuito de integrar as atividades do ProManejo 
que se iniciam na FLONA do Tapajós. No entanto, deve-se destacar que as conclusões a 
seguir não pretendem ser estáticas, pois era propósito inicial do trabalho, conforme 
indicação das entidades executoras do Subcomponente Manejo Florestal Comunitário (MFC) 

                                                        
2 (*) Copaíba e andiroba, além de potencial madeireiro, têm também potencial em expansão de mercado para 
fins medicinais e cosméticos. 
 



 

e Encontro na Comunidade de Itapuama, que sua abrangência deveria ser nacional, e não 
apenas regional.  

Por razões de ordem administrativa, não foi possível atingir tal propósito, ficando o 
mesmo restrito ao âmbito regional. 

No entanto, entende-se que o mercado é dinâmico e que as conclusões e sugestões 
aqui colocadas estão sujeitas a mudanças, fazendo-se necessária a permanente busca de 
informações atualizadas sobre o mesmo, em nível regional e nacional.  

O plano de desenvolvimento que vem sendo realizado nessa UC, as atividades de 
Manejo Florestal Comunitário (MFC) que se iniciam e as informações supracitadas neste 
relatório indicam: 

O manejo sustentável dos recursos florestais não-madeireiros é um dos elementos 
importantes dos sistemas de produção, aliado aos sistemas agroflorestais (SAFs), criação 
de pequenos animais domésticos e da agricultura, além de contribuir para a diversificação 
da renda dessas populações.  

Além disto, o extrativismo é também importante para o equilíbrio das relações sociais 
de gênero, pois proporciona ao jovem e à mulher acesso aos recursos naturais e à renda 
advinda deste trabalho; sendo assim, o poder de decisão familiar não fica somente atribuído 
ao “chefe da família”. A democratização da geração destes recursos, segundo o ponto de 
vista de algumas comunitárias, poderia ser, a médio prazo, uma solução para vários conflitos 
e insatisfações familiares. 

Referente aos SAFs, é importante a orientação para o plantio de espécies arbóreas 
cujo mercado se encontra em expansão.  

Especificamente a borracha, com a instalação da ACOSPER, usina de 
beneficiamento instalada em Santarém, mostra-se como uma alternativa viável no sentido de 
revigorar a exploração e comercialização da cultura nesta região, no entanto é necessário 
rediscutir a forma como está sendo comercializada esta produção. 

É necessário o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares e com enfoque 
sistêmico, isto é, analisadas, levando em consideração todas as variáveis que compõem os 
sistemas de produção existentes, como mão-de-obra familiar, meios de produção, sub-
sistemas de culturas, extrativismo e aspectos sociais, considerando os interesses e após 
identificadas as necessidades dos comunitários. 

Partindo da análise sistêmica, é necessário também o desenvolvimento de pesquisa, 
identificando as tecnologias adequadas às condições, pesquisa de sustentabilidade 
ecológica das espécies, de manejo e exploração sustentável dos recursos naturais, de 
identificação de mercados potenciais, entre outros. É importante que os resultados das 
pesquisas já realizadas ou em andamento se insiram dentro das atividades que vêm se 
desenvolvendo na FLONA. 

Num âmbito mais estratégico, é necessária uma interferência, no sentido de repensar 
os canais de comercialização existentes para os produtos extrativos e outros. É fundamental 
também, levar em consideração os "três pilares" do mercado, quais são: qualidade do 
produto, preço competitivo e oferta regular. 

Obviamente, essas ações devem estar articuladas entre os setores interessados, 
sejam eles: órgãos oficiais, ONGs, sociedade civil e entidades de representação de 



 

produtores, para que em conjunto seja possível criar ou adequar a legislação atual aos 
anseios e às condições que se colocam como viáveis. 

Num plano mais específico, a análise e o encaminhamento das seguintes sugestões 
só serão possíveis com o empenho e a participação efetivos das entidades executoras do 
MFC, Associações Intercomunitárias e Associações Comunitárias, que vêm se organizando 
na FLONA. 

Especificamente na organização comunitária e levando em consideração os 
resultados obtidos, entende-se que as intervenções no atual mercado deverão ser de 
maneira organizada, seja em grupos, associações ou cooperativa. Tal fato pressupõe, 
antecipadamente, investimentos em formação e capacitação dos “atores” interessados, 
envolvendo a participação de jovens e adultos.  

Neste sentido, são necessárias orientações na área de produção/extração, controle 
de qualidade e padronização de produtos, beneficiamento, tipos de embalagens, utilização 
de tecnologias adaptadas ao meio com manejo sustentável dos recursos florestais, 
respeitando o plano de utilização já discutido entre as comunidades.  

Adicionalmente, faz-se necessária a prestação de orientações nas questões mais 
gerais, como gestão organizativa e contábil, procedimentos legais para intervenção no 
mercado, procedimentos para aquisição de notas fiscais, entre outras. 

Além das questões citadas, entende-se que será necessária a alocação de recursos 
financeiros, a curto e médio prazo, para investimentos iniciais no sub-componente Manejo 
Florestal Comunitário, para a execução dos projetos comunitários de manejo de recursos 
não-madeireiros em áreas das comunidades.  

Finalmente, vários são os segmentos que falam sobre a biodiversidade na Amazônia, 
no entanto estudos que nos proporcionem informações sobre os potenciais em termos de 
quantidades disponíveis destes recursos são ainda poucos. Na verdade, o que se tem são 
informações do potencial “passivo” existente; logo, nosso desafio é torná-lo “ativo”. Eis uma 
das questões que poderia auxiliar, em muito, os interessados em fazer do manejo 
sustentável uma das fontes de renda das populações amazônicas. 
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