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Desdobramentos 
Marcelo Piedrafita lglesias 

Domingo passado ficou sem Papo. Viajei à Brasilia para participar da organização da 
Oficina "Capacitação em Indígenismo", que acontecerá no Centro de Formação da CPI, em Rio 
Branco, no mês de julho, promovida pela FUNAI como atividade do Componente "Estudos e 
Programas de Capacitação", no âmbito do Programa Integrado de Proteção das Terras e 
Populações Indígenas da Amazônia Legal/PPT AL, do Programa Piloto. 

Lá, encontrei o Txai Terri, Chico e Lucas. Como sempre, vi o txai batalhando para 
agilizar a continuidade da regularização das terras indígenas dos Municípios de Tarauacá e Jordão, 
ao mesmo tempo em que escreve o relatório de eleição da Reserva Extrativista do Riozinho da 
Liberdade. Em nossas conversas, mostrei-lhes os últimos Papos de Índio, inclusive os dele sobre o 
Liberdade. Leu surpreso a campanha difamatória movida na imprensa pela Presidência do IMAC 
contra o Projeto Couro Vegetal. Leu também meus dois Papos a este respeito e reconheceu com 
facilidade cabeças desta festa nada ecológica e bem dionisíaca. Escolado nas mazelas da terra, 
aconselhou-me a não deixar de usar a coluna para continuar detalhando todos os passos tomados 
por certos atores interessados em levantar suspeitas e acusações sobre os trabalhos que as 
associações Yawanawá, Kaxinawá do rio Jordão e dos seringueiros da Reserva Extratista do Juruá 
vêm tocando em parceria com a empresa Couro Vegetal da Amazônia S.A. (CVA) desde 1994. 

E assim faço, antes de apresentar o texto do Papo de hoje, que veio de longe, via internet. 
O IMAC por ora cessou a série de calúnias e ameaças pelos jornais. Os desdobramentos continuam 
em curso, contudo, apesar de menos visíveis publicamente. Noticias das matérias plantadas pelo 
IMAC na imprensa local chegaram ao Ministério do Exército, em Brasília, procurando estremecer 
os contatos iniciados entre a CV A e o Exército para novo trabalho conjunto. Os interesses 
individuais e comerciais por trás da campanha feita pelo IMAC contra o Projeto Couro Vegetal 
foram devidamente esclarecidos nos Papos anteriores, assim como as intenções claras por trás do 
uso do órgão ambiental do estado para procurar fechar oportunidades importantes que se abrem 
aos trabalhos das" organizações de índios e seringueiros e da CV A. Esclarecidos foram, claros 
como a luz de cada dia. 

Por outro lado, tramita hoje na recém-criada Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente 
e das Populações Indígenas, do Ministério Público Estadual, a Investigação Preliminar No. 003/97, 
a cargo da Promotora de Justiça Executara Patrícia de Amorim Rêgo. A Diretora da CVA foi 
notificada a comparecer na Coordenadoria para prestar declarações sobre as atividades da 
empresa, face às suas atividades em terras indígenas e reservas extrativistas. No dia 20 de maio, 
Maria Beatriz Saldanha apresentou seus esclarecimentos iniciais e, desde então, tem municiado a 
Coordenadoria com documentos sobre a empresa e os trabalhos feitos em parceria com índios e 
seringueiros do Vale do Juruá e suas organizações, articulando ainda orgãos governamentais e 
várias instituições e pessoas da sociedade civil. 

No dia anterior, aproveitando sua passagem por Rio Branco, o Coordenador da 
Organização dos Agricultores e Extrativistas Yawanawá do Rio Gregório (OAEYRG), Biraci 
Brasil, por sua vontade compareceu à Coordenadoria, onde deu testemunho dos trabalhos de sua 
organização, da ideonidade do Projeto Couro Vegetal e da importância deste para os Yawanawá. 
Em 15 de maio, Biraci assinara carta pública falando destes mesmos temas. No dia 20 de maio, a 
legitimidade do trabalho materializada em mais um gesto de apoio, numa carta assinada pelo 
Presidente da Associação dos Produtores de Artefatos da Seringa (AP AS), outra das organizações 
envolvidas no Projeto desde seu começo. 

Chegado de longe, lá da Universidade de Chicago, outro importante apoio está publicado 
no Papo de hoje. Me orgulha ter neste espaço a voz do antropólogo Mauro Almeida, doutor 
acreano que há muitos anos tem colocado sua sabedoria e seus estudos a serviço da regularização e 
monitoramento da Reserva Extrativista do Alto Juruá, do fortalecimento da associação dos 



seringueiros e agricultores, bem como da melhoria da qualidade de vida das populações 
tradicionais que habitam esse mundo de rios e .florestas. Papos pela internet, agora Papo no papel. 
Este do Mauro apareceu na tela depois dele ter lido meu texto falando das passagens vividas por 
todos os envolvidos no Projeto Couro Vegetal. 

Sobre a Couro Vegetal da Amazônia S.A. 
Mauro Almeida ("') 

A Reserva Extrativista do Alto Juruá tem dos mais altos índices de biodiversidade 
conhecidos para a floresta neotropical, ao lado da Serra do Divisor e da Reserva Extrativista Chico 
Mendes. De acordo com o professor Keith Brown, ecólogo da Universidade Estadual de Campinas, 
essa biodiversidade se deve em parte à própria presença de populações de seringueiros, que, por 
sua baixa densidade, causam pouco impacto sobre a floresta, mas criam, por outro lado, pequenas 
perturbações que intensificam a variedade de habitats. 

Esse sistema é de interesse para os seringueiros porque dele retiram recursos variados para 
sua vida cotidiana. Mas, tradicionalmente, tem sido a extração do látex e seu beneficiamento em 
forma de pelas, de pranchas ou de lâminas (na Reserva Extrativista do Alto Juruá todos esses 
métodos são utilizados) o principal incentivo à manutenção dessas florestas riquíssimas em vida. 

O impacto representado pela atividade de extração e fabricação de borracha pelos 
seringueiros sobre o meio ambiente é real, e tem várias formas. Isso porque o seringueiro precisa 
derrubar madeira para obter cavaco (quando não pode coletar o cocão), utilizado como 
combustível no processo de defumação, e porque em alguns casos utiliza produtos químicos para 
modificar o látex para prensagem. 

Mas é fácil ver que esses efeitos são irrelevantes na escala das colocações. Deixando de 
lado os números com pretensão de exatidão exagerada. havia no último censo cerca de 900 famílias 
na Reserva Extrativista do Alto Juruá, que tem extensão de pouco mais de 500.000 hectares (5 mil 
quilômetros quadrados). Vamos arrendondar esse número para 1.000 famílias. Isso dá cerca de 
500 hectares por família (por baixo), ou 5 quilômetros quadrados por família. Essas familias 
moram nas chamadas colocações. Em média, moram pouco mais de duas famílias por colocação. 
Então, há mais ou menos 1.000 hectares ou 10 quilômetros quadrados por colocação. Isso significa 
que, em média, uma clareira com duas casas está em um círculo com raio de pouco mais de 3 
quilômetros quadrados. A densidade demográfica (imagine cada família com 6 pessoas) é de cerca 
de 1.2 pessoas por quilômetro quadrado. 

Qual é o impacto dessa população de seringueiros sobre a floresta? Medições feitas por 
Henrique Roig no Laboratório de Sensoramento Remoto do Instituto de Geociências da Unicamp, a 
partir de dados de satélites para três anos distintos, apontam para a Reserva Extrativista um por 
cento (1 %) para a superficie desmatada, e menos de três por cento (3%) quando incluídas as áreas 
em regeneração, isto é, capoeiras em crescimento. 

É baixíssima, portanto, a verdadeira medida do impacto ambiental causado pela presença 
dos seringueiros. De fato, esta presença pode estar aumentando a biodiversidade local, invés de 
diminuí-la. Contra esse pano de fundo, a retirada de madeira para cavaco e a deposição de resíduos 
na mata ou em igarapés tem um impacto igualmente desprezível no sistema tradicional. 

É claro, contudo, que esse impacto seria maior e significativo se indústrias fossem 
implantadas na região, ou empresas madeireiras, ou fazendas de gado. Os seringueiros preferem 
fazer borracha, mas esta precisa ser melhor paga. Por isso, é essencial para os seringueiros não 
apenas continuar produzindo borracha, mas incorporar progresso técnico e abrir novos mercados. 
O sistema tradicional consistia em vender a borracha nos barracões dos patrões na boca dos 
igarapés. Com a saída dos patrões, o sistema não mudou muito, com a diferença de que agora a 
borracha pode ser vendida livremente: para regatões ou para a cooperativa local. Nesses dois 
casos, ela vai parar finalmente em urna usina de beneficiamento em Cruzeiro do Sul. A 
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remuneração do seringueiro era, da última vez que fiquei sabendo, cerca de 70 centavos por quilo 
de borracha. Hoje, os seringueiros enfrentam a inexistência de mercado e de preço para 
comercializarem sua produção. 

Com os acordos de cooperação exemplificados no contrato com a Couro Vegetal da 
Amazônia S.A., a borracha é beneficiada na própria colocação e comercializada já beneficiada 
para uma empresa, com rendimento muito maior para o seringueiro. Isto, invés de ser vendida para 
o patrão-usineiro local. A dona da usina em Cruzeiro do Sul, salvo mudança, era a Mannude 
Cameli, empresa do atual governador. 

A empresa Couro Vegetal da Amazônia S .A. não realiza "atividade de exploração da 
vegetação nativa primária" em florestas nativas do Juruá. Quem realiza a extração e o 
processamento artesanal são seringueiros, no terreiro de suas casas. Às vezes, os responsáveis 
pelas unidades de produção compram o látex de seringueiros fornecedores, concentrando o 
processamento. As atividades de comercialização e treinamento técnico (inclusive fornecimento de 
produto) são realizadas pela empresa, com a intermediação da Associação dos Seringueiros e 
Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá (ASAREAJ). 

Quem sai ganhando? O seringueiro em sua colocação, e a sociedade brasileira, através dos 
serviços de conservação prestados pelos seringueiros. Quem sai perdendo? Não há muito mistério 
nisso tudo. Os riscos para o patrimônio natural estão na estagnação técnica e econômica da 
borracha, e na expansão pecuária e agrícola sem sustentabilidade no vazio deixado. Não estão nas 
atividades de baixo impacto dos seringueiros, quer sejam de caça e pesca, quer sejam de pequenos 
roçados na floresta, quer sejam de beneficiamento de borracha defumada com processos 
padronizados para atender a exigências do mercado consumidor. 

Sou acreano, filho de pai e mãe acreanos (meu pai já faleceu), e neto de pioneiros 
acreanos. E já fiz alguma coisa para colocar meus conhecimentos a serviços dos seringueiros do 
Acre, assessorando o Conselho Nacional dos Seringueiros de 1985 até 1989 e a Regional do Alto 
Juruá (órgão do CNS) até 1993. Até hoje presto assessoria e trabalho com a Associação dos 
Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá. Esses movimentos sempre 
receberam apoios importantes de aliados não-acreanos, O primeiro exemplo foi o de Chico 
Mendes. Infelizmente o acreano tem ao mesmo tempo fascínio pelo que é de fora, e xenofobia, 
suspeitando que todo não-acreano quer roubar sua terra. Às vezes, atira primeiro para perguntar 
depois. Às vezes, os interesses de competidores também estão por trás de campanhas apressadas de 
difamação. Talvez, nós acreanos tenhamos razão para ficar desconfiados, porque já houve muito 
saque mesmo. E o governo, através de suas agências ambientais e indígenas, tem o dever de zelar 
pelo patrimônio nacional e fazer cumprir as respectivas leis. 

Dito isso, convêm usar o bom senso. As empresas como a Couro Vegetal da Amazônia 
S.A. devem aproveitar a situação para mostrar para a sociedade sua contribuição positiva para o 
fortalecimento da economia sustentável dos seringueiros, e para corrigir eventuais lapsos 
burocráticos. Os órgãos governamentais competentes, que neste caso são o IBAMA e a FUNAI, 
podem aproveitar a oportunidade para confirmar o apoio que têm dado a iniciativas responsáveis 
como a do Projeto Couro Vegetal. E outros órgãos, como o IMAC, para se informarem sobre quem 
é quem, isto é, quais são as empresas e organizações responsáveis, para não confundí-las com 
aquelas irresponsáveis e aventureiras. A Couro Vegetal é uma das empresas movidas por boa-fé e 
idealismo, cooperando diretamente com pequenos produtores para oferecer treinamento técnico e 
abrir novos canais de comercialização. Será que vamos fazer campanha contra eles, e bater palmas 
para o atraso técnico e para os usineiros, que, enquanto isso, estão dando risada e podem poluir à 
vontade? 

(*) Antropólogo acreano, mestre pela USP, PhD pela Universidade de Cambridge e professor da 
Unicamp. Coordena o projeto de pesquisa e monitoramento da Reserva Extrativista do Alto Juruá, 
através de convênios ASAREAJ/UNICAMP/USP/IBAMNFundação Mac Arthur. 
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(*) Publicado na Coluna Papo de Índio. ln: Página 20, Ano III, nº 347, 24 de maio, pgs. 10-11 


